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Drodzy Czytelnicy,
Kończy się trzeci rok realizacji projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy
– szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”
Z ogromną przyjemnością przedstawiam Państwu kolejne wydanie kwartalnika „Podlaski
Przegląd Społeczny”, pisma powstałego z myślą o utworzeniu miejsca wymiany myśli i poglądów
na temat szeroko rozumianej polityki społecznej.
Na wstępie chciałabym serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w proces
tworzenia kwartalnika, bez których nie byłoby możliwe osiągnięcie sukcesu. Ponadto dziękuję
wszystkim, którzy zgodzili się przygotować i zamieścić swoje artykuły. Publikacje te wskazują na
zaangażowanie w problematykę poruszaną na łamach naszego czasopisma.
Wyrażam nadzieję, że „Podlaski Przegląd Społeczny” będzie odpowiednim miejscem do wymiany poglądów i doświadczeń,
a także rozważań dotyczących realizacji różnorodnych projektów realizowanych na terenie naszego województwa. Mam
nadzieję,że pismo spełni Państwa oczekiwania i będzie skutkowało wypracowaniem koncepcji systemowych w pomocy społecznej. Życząc ciekawej lektury serdecznie zapraszam do wypowiadania się na naszych łamach, do czytania i wykorzystywania
artykułów w praktyce.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć wszystkim naszym Beneficjentom i czytelnikom najserdeczniejsze
życzenia rodzinnych świąt, szczęścia, wiary, nadziei i pomyślności a w nadchodzącym Nowym Roku wiele uśmiechu i radości!

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

Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Białymstoku „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla
kadr instytucji pomocy społecznej” jest realizowany
od stycznia do grudnia 2010 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet
VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy
i integracji społecznej.

Najważniejszym działaniem jakie realizujemy jest organizacja szkoleń w trzech zakresach:
1. szkolenia 1,2,3-dniowe wynikające z bieżących potrzeb pracowników oraz Bilansu Potrzeb.
2. szkolenia dla Kadry Kierowniczej mające na celu podniesienie kwalifikacji menedżerskich i wzmocnienie
potencjału osobistego w zakresie zarządzania jednostką oraz zasobami ludzkimi.
3. specjalistyczne szkolenia „Superwizje dla pracowników socjalnych ops i pcpr” - pilotaż. Celem ich jest
podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników
socjalnych poprzez wymianę informacji, uczenie się
na podstawie doświadczenia innych, ćwiczeniu praktyki zawodu pod okiem superwizora.
W ramach projektu w 2010 r. zorganizowaliśmy ponad
20 tematów szkoleń, w których udział wzięło około
1000 uczestników w trakcie 1128 godzin szkoleń, czyli
106 dni szkoleniowych.

Celem głównym projektu jest:
• Podniesienie poprzez szkolenia poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie rozwoju instrumentów i narzędzi aktywnej integracji oraz utrwalanie
wśród pracowników zadań określonych ustawą,
• Wsparcie merytoryczne pracowników w zakresie przygotowania, realizacji i sprawnego rozliczania projektów systemowych oraz poznanie różnych możliwości
współpracy, ulepszenie współdziałania pomiędzy systemem pomocy społecznej i innymi służbami społecznymi z województwa podlaskiego,
• Nabycie przez kadrę kierowniczą umiejętności nowoczesnego i profesjonalnego zarządzania jednostką
pomocy społecznej oraz fachowego zarządzania zasobami ludzkimi.

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy 20-22.10.2010 r.

Grupami docelowymi naszego projektu są pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej z województwa podlaskiego.

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy 20-22.10.2010 r.
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W ostatnim kwartale tego roku Biuro Projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zorganizowało 16 szkoleń
dwudniowych i trzydniowych. Beneficjentami naszych
działań byli pracownicy ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ROPS, pracownicy
domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zrealizowaliśmy następujące tematy szkoleń:
1. „Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny” (trzy
szkolenia dwudniowe dla pracowników OPS, ROPS)
2. „Rachunkowość budżetowa w świetle nowej ustawy
o finansach publicznych” (dwa szkolenia dwudniowe
dla pracowników OPS, PCPR, DPS, POW, ROPS)
3. „Sposoby postępowania z trudnym klientem pomocy
społecznej” (jedno szkolenie dwudniowe dla pracowników OPS, PCPR, DPS)
4. „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność” (jedno szkolenie trzydniowe dla pracowników OPS, PCPR, DPS, POW)
5. „Metody pracy z mieszkańcami dps i ich aktywizacja”
(dwa szkolenia trzydniowe dla pracowników DPS)
6. „Przemoc – diagnoza, interwencja i pomoc” (jedno
szkolenie trzydniowe dla pracowników OPS, PCPR)
7. „Kadry i płace od A do Z” (dwa szkolenia dwudniowe
dla pracowników OPS, PCPR, DPS, POW, POW)
8. Szkolenie dla kadry kierowniczej:
„Kreowanie wizerunku instytucji – etyka, kultura i savoir vivre” (jedno szkolenie trzydniowe dla dyrektorów/
kierowników OPS, PCPR, DPS, POW, ROPS)
- „Skuteczne motywowanie pracowników” (jedno
szkolenie trzydniowe dla dyrektorów/kierowników OPS, PCPR, DPS, POW, ROPS)		
- „Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy” (jedno szkolenie trzydniowe dla dyrektorów/kierowników
OPS, PCPR, DPS, POW, ROPS)
9. Superwizje dla pracowników socjalnych ops i pcpr (jedno szkolenie trzydniowe)
Łącznie w IV kwartale 2010 roku zrealizowanych zostało
276 godzin szkoleniowych.

Kreowanie wizerunku instytucji – etyka, kultura isavoir-vivre 20-22.10.2010 r.
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W ramach promocji naszego projektu „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne
doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”,
aby przybliżyć Państwu jakie działania realizuje Biuro
Projektu stworzyliśmy broszury informacyjne, ulotki
oraz przeprowadziliśmy akcję medialną w radiu i prasie.
Zakupiliśmy także materiały promocyjne – teczki, notatniki, długopisy, ołówki i plakaty, które są opatrzone
w niezbędne logotypy oraz informację o współfinansowaniu projektu. Na naszej podstronie internetowej www.
projekt.rops-bialystok.pl cały czas na bieżąco aktualizujemy informacje o organizowanych szkoleniach, spotkaniach, seminariach i konferencjach w projekcie jak także
umieszczamy relacje z przebiegu w/w działań. W ramach
promocji wykonaliśmy tabliczki informacyjno-promocyjne, które zostały wręczone poszczególnym instytucjom
pomocy społecznej.

Zorganizowaliśmy także wsparcie szkoleniowo-doradcze dla dwóch grup odbiorców:
• pracowników służb społecznych, w tym pracowników
socjalnych, kuratorów sądowych, policjantów, pedagogów, pielęgniarek środowiskowych, działających na
rzecz osób wykluczonych społecznie w ramach Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych,
• pracowników instytucji wsparcia i opieki nad dziećmi
i młodzieżą, szczególnie pracowników świetlic środowiskowych, profilaktyczno-wychowawczych, socjalnych, ośrodków dziennego pobytu.
Kadry i płace od A do Z

W bieżącym roku przeprowadzone zostało badanie
ewaluacyjne projektów OPS i PCPR w województwie
podlaskim. Wyłoniona w tym celu firma zewnętrzna
przeprowadziła badanie zgodnie z przedstawionymi
przez Ministra Rozwoju Regionalnego „Założeniami do
ewaluacji projektów systemowych, realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL.

Stres, wypalenie zawodowe i asertywność

Kadry i płace od A do Z

Superwizje dla pracowników socjalnych ops i pcpr
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W ramach Platformy Wymiany Doświadczeń odbyły się:
• I wizyta studyjna – integracja sektora pomocy społecznej, poznanie nowych rozwiązań – Dobrych Praktyk na podstawie działalności GOPSiK w Słupnie w woj.
mazowieckim.
• I Seminarium PWD – integracja sektora pomocy
społecznej i nawiązanie współpracy z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką
pomocy społecznej, kreowanie nowych rozwiązań
i prezentacja dobrych praktyk.
• II wizyta studyjna – zapoznanie się ze sposobami
działania w praktyce i pomysłami na wsparcie systemowej pracy społecznej podczas spotkań z przedstawicielami placówek prowadzonych przez Towarzystwo
Św. Brata Alberta – Koło Gdańskie oraz pracownikami
Gdańskiej Fundacji Innowacyjności Społecznej.
• III wizyta studyjna – zapoznanie się z działalnością
przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze ekonomii społecznej na terenie województwa małopolskiego oraz śląskiego.
• II Seminarium PWD - pogłębienie wiedzy na temat
zmian ustawowych, metod pracy oraz przedstawienie
dobrych praktyk funkcjonowania LZI na terenie województwa podlaskiego.

Kreowanie wizerunku instytucji – etyka, kultura i savoir-vivre

W 2010 roku przeprowadziliśmy kampanię informacyjno-promocyjną „Dobrych Praktyk”, która miała
na celu rozwijanie współpracy na rzecz rozwiązywania
problemów społecznych oraz wymianę doświadczeń.
Wydaliśmy ulotki i broszury promocyjne, przedstawiające Dobre Praktyki. W ramach kampanii zorganizowaliśmy m.in.:
• „Seminarium upowszechniające Dobre Praktyki
w obszarze opieki nad dzieckiem i rodziną”,
• „Seminarium upowszechniające Dobre Praktyki
z regionu województwa podlaskiego”,
• spotkania nt.: „Wzmocnienie współpracy i rozwijanie partnerstwa na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w powiatach województwa podlaskiego”
• „Podsumowujące seminarium upowszechniające Dobre Praktyki w zakresie pomocy i integracji
społecznej, jak także wzmacniające współpracę
między Instytucjami Pomocy Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Policją”. Seminarium
było połączone z organizowanym przez Regionalny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku „Dniem
Pracownika Socjalnego”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Beneficjentom
za udział w projekcie systemowym Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej „Bądź Aktywny, Bądź
Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo
dla kadr instytucji pomocy społecznej”. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczyniły się do wzmocnienia
Państwa potencjału zawodowego, podwyższyły jakość oferowanych usług, wyposażyły w kompetencje
niezbędne do efektywnego wnioskowania o środki
z Europejskiego Funduszu Społecznego i ich wykorzystywania w realizowanych projektach.
Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie w 2011 roku.

Rachunkowość budżetowa w świetle nowej ustawy
o finansach publicznych
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III wizyta studyjna 21-24.09.2010 r.

Agnieszka Ścigaj – moderator; Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”

dla osób bezdomnych, a także zaprezentowano projekty
środowiskowe realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi.
Po przyjeździe do Kolbarka Dyrektorzy/Kierownicy zapoznali się z pracą Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego
„KLUCZ”. W trakcie spotkania przedstawione zostały dobre praktyki oraz modelowe rozwiązania wdrażane przez
Stowarzyszenie tj. praktyczne aspekty funkcjonowania
Środowiskowego Domu Samopomocy ABC gospodarki społecznej, Model trenera zatrudnienia wspieranego
oraz Instruktor przedsiębiorczości społecznej.
Po obiedzie odbyła się prezentacja Spółdzielni Socjalnej „OPOKA”- pierwszej w Polsce spółdzielni założonej
przez dwa podmioty prawne, prowadzącej działalność
społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz społeczności
lokalnej. Spółdzielnia świadczy usługi gastronomiczne
na terenie gminy Klucze oraz powiatu olkuskiego. O działalności Spółdzielni opowiedziała Pani Agnieszka Ścigaj.

Przedstawiciel Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego
w Kluczach

W dniach 21-24 września 2010 roku odbyła się III wizyta studyjna na południu Polski. Uczestniczyło w niej 26
Dyrektorów/Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej
i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa podlaskiego.
III wizyta studyjna miała na celu zapoznanie uczestników z działalnością przedsiębiorstw funkcjonujących
w sektorze ekonomii społecznej na terenie województwa małopolskiego oraz śląskiego.
Pierwszy dzień poświęcony był prezentacji Pensjonatu „U Pana Cogito” w Krakowie – Zakładu Aktywizacji
Zawodowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodzin
„Zdrowie Psychiczne”. Działalność Pensjonatu przedstawiła Pani Agnieszka Lewonowska-Banach. Pensjonat oferuje
usługi hotelarskie i restauracyjne, zatrudnia oraz aktywizuje społecznie i zawodowo osoby po głębokich kryzysach
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psychicznych, prowadzi działania rehabilitacyjne, terapeutyczne, które służą wyjściu chorych z kryzysów.
Drugiego dnia uczestnicy wizyty studyjnej zapoznali się z działalnością Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki, które powstało w 1999 roku.
Skupia ono artystów, pedagogów i animatorów kultury
działających na rzecz grup zagrożonych społecznym wykluczeniem, z ograniczonym dostępem do świata kultury
i sztuki – dzieci, młodzieży, dorosłych i osób w podeszłym
wieku. Są wśród nich między innymi: niepełnosprawni
fizycznie i umysłowo, młodzież sprawiająca kłopoty wychowawcze i ze środowisk dysfunkcyjnych, osoby uzależnione, wychowankowie domów dziecka oraz placówek
resocjalizacyjnych i opiekuńczych. Stowarzyszenie jest
założycielem Warsztatu Terapii Zajęciowej „Jesteś potrzebny” oraz Zakładu Aktywności Zawodowej.

Następnie uczestnicy udali się do Lalik, aby zobaczyć
i poznać strukturę i działanie Ośrodka Rehabilitacyjno
- Szkoleniowo - Wypoczynkowego. Ośrodek ten został
otwarty przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr
Grodzki w 2009 r. jako Zakład Aktywności Zawodowej.
Położony jest w malowniczym górskim terenie na pograniczu Beskidu Żywieckiego i Beskidu Śląskiego. Ośrodek
zatrudnia 22 osoby niepełnosprawne, które pracują na
stanowiskach recepcjonistów, pokojowych, kucharzy.
Najnowocześniejsze w regionie Centrum Rehabilitacji
Sportowej i Rehabilitacji Narządu Ruchu posiada bogatą
ofertę zabiegów w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii
oraz masaży.
Trzeci dzień rozpoczął się od prezentacji i poznania Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego
w Kluczach. Uczestnikom przedstawiono i pokazano
obszary działań stowarzyszenia, m. in.: Warsztaty Terapii
Zajęciowej, Centrum Integracji Społecznej, Schronisko
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Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Lalikach

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
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Warsztaty Terapii Zajęciowej – Teatr Grodzki

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki

Ostatniego dnia wizyty studyjnej uczestnicy zapoznali się z działalnością Przedsiębiorstwa Społecznego
„Gospoda Jaskółeczka” w Radomiu. Przedsiębiorstwo to
zostało założone przez Stowarzyszenie „Wzajemna Pomoc”, które w 2008 r. otrzymało główną nagrodę w konkursie „Dobre praktyki 2008”. Ponad 73% osób zatrudnionych w Gospodzie, stanowią osoby niepełnosprawne.
Uczestnicy stwierdzili, iż temat wizyty „Ekonomia
społeczna – możliwości jej rozwoju” był jak najbardziej
trafiony. Wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych wizytach, poznania innych metod przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz podmiotów ekonomii społecznej,
działających na terenie kraju.

Warsztaty Terapii Zajęciowej – Teatr Grodzki

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt systemowy „Bądź Aktywny,
Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo
dla kadr instytucji pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja
integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.3 Podnoszenie
kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, zorganizował drugie seminarium Platformy Wymiany Doświadczeń, które odbyło się 5 listopada 2010 r. w restauracji
TOAST w Białymstoku. Skierowane było do Dyrektorów/
Kierowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z województwa podlaskiego oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku. W seminarium uczestniczyło 66 osób.
Tematem seminarium była problematyka związana z tworzeniem oraz funkcjonowaniem Lokalnych
Zespołów Interdyscyplinarnych, co wynika z wejścia
w życie dnia 1 sierpnia 2010 r. znowelizowanej Ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wynikającym z niej obowiązkiem tworzenia zespołów interdyscyplinarnych.

Zakład aktywności Zawodowej – Teatr Grodzki

Pracownicy Biura Projektu Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pragną
serdecznie podziękować Dyrektorom/Kierownikom
i pracownikom oraz władzom lokalnym odwiedzanych instytucji za zaangażowanie i pomoc w realizacji III wizyty studyjnej.

Zakład aktywności Zawodowej – Teatr Grodzki
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Uczestnicy II Seminarium PWD
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Bożena Sury – koordynator LZI Biura Projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku i Ewelina Bazyluk – Koordynator Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i OrganizacjiPomagających Ofiarom
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Spotkanie rozpoczęto wystąpieniem Pani Bożeny Sury - pracownika ROPS w Białymstoku, która
przedstawiła wyniki realizowanego przez Biuro Projektu ROPS w Białymstoku cyklu warsztatów związanych
z tworzeniem LZI.
Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych w świetle nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, przedstawiła Pani Ewelina Bazyluk - mgr
psychologii klinicznej, Koordynator Ogólnopolskiego
Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,
Konsultant Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, pracownik dydaktyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Członkini
Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Projekt systemowy ROPS
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Następnie planowane działania w zakresie tworzenia LZI przedstawili przedstawiciele jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów działających na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi:
• Joanna Lisowska – asystent Wydziału Prewencji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
• Andrzej Rzepniewski – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Białymstoku,
• Marek Frąckiewicz - Dyrektor Wydziału Kształcenia
Ogólnego, Specjalnego i Wychowania z Kuratorium
Oświaty w Białymstoku
• Bożena Kulikowska – Przewodnicząca Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Białymstoku
• Anna Jakubowska - z Okręgowej Izby Lekarskiej
w Białymstoku.

„Podsumowujące seminarium upowszechniające
Dobre Praktyki w zakresie pomocy i integracji
społecznej, jak także wzmacniające współpracę
między Instytucjami Pomocy Społecznej,
Powiatowym Urzędem Pracy oraz Policją”
Uczestnicy II Seminarium PWD

Spotkanie zakończono wystąpieniem:
• Aliny Czarnieckiej – Dyrektora MOPS w Mońkach
• Jolanty Molskiej – Koordynatora Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mońkach
• Ireny Godlewskiej – Kierownika MGOPS w Wasilkowie
• Siostry Marty Kamińskiej – Dyrektora Pogotowia
Opiekuńczego przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej OPOKA w Wasilkowie,
które przedstawiły działania realizowane na terenie gmin
Mońki oraz Wasilków w zakresie walki z przemocą.
Siostra Marta Kamińska - Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego w Wasilkowie

22 listopada 2010 r. w ramach projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz
specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” odbyło się podsumowujące seminarium
upowszechniające Dobre Praktyki w zakresie pomocy
i integracji społecznej, jak także wzmacniające współpracę między Instytucjami Pomocy Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Policją. Seminarium zostało
połączone z organizowanym przez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Białymstoku Dniem Pracownika Socjalnego. Odbyło się ono w kinie „Forum” w Białymstoku.
Wzięli w nim udział przedstawiciele ośrodków pomocy
społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz policji z województwa podlaskiego.

Przedstawiciele Instytucji Pomocy Społecznych wyróżnieni przez Macieja
Żywno - Wojewodę Podlaskiego
Materiały seminaryjno-promocyjne
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Irena Godlewska – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wasilkowie

Seminarium rozpoczęło się przywitaniem uczestników oraz przedstawieniem zaproszonych gości przez
Panią Bożenę Tomaszewską – pracownika Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Następnie
wystąpił Pan Wojciech Dzierzgowski – wicewojewoda
podlaski, który wręczył wyróżnienia za zaangażowanie
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w realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej i współpracę z organizacjami
pozarządowymi osobom/zespołom pracującym w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej województwa podlaskiego.
W dalszej kolejności wręczono wyróżnienia instytucjom pomocy społecznej, biorącym aktywny udział
w projekcie systemowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku „Bądź Aktywny, Bądź
Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo
dla kadr instytucji pomocy społecznej”. Wyróżnienie
otrzymało 37 instytucji, które aktywnie brały udział
w szkoleniach w ramach projektu.

Młodzież biorąca udział w projekcie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Drohiczynie „Teraz Młodzież – Program AktywnejIntegracji
Młodzieży

Następnie w ramach „Dobrych Praktyk” odbyła
się prezentacja młodzieży uczestniczącej w projekcie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Drohiczynie, pt. „TERAZ MŁODZIEŻ – PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY”, która zaprezentowała tańce towarzyskie, a także umiejętności wokalno-instrumentalne.
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Tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych

Dalszą część programu seminarium stanowiło
wystąpienie dzieci niepełnosprawnych z Zespołu Szkół
Nr 11 w Białymstoku. Zaprezentowały one przedstawienie pt. „Kopciuszek”.

Bożena Sury – koordynator LZI

Bożena Chrząstowska – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Drohiczynie

Anna Kłos – moderator spotkań zrealizowanych w powiatach województwa podlaskiego

Na koniec głos zabrała Pani Anna Kłos – socjolog
o specjalności praca socjalna, specjalista organizacji
pomocy społecznej, specjalista II stopnia w zawodzie
pracownik socjalny/ moderator spotkań zrealizowanych w powiatach woj. podlaskiego. Pani Anna Kłos
podsumowała seminaria organizowane w poszczególnych powiatach woj. podlaskiego w 2010 r. w tematyce rozwiązywania problemów społecznych w partnerstwie lokalnym. Omówiła również szczegółową
tematykę spotkań w powiatach, a także wymieniła
główne problemy społeczne w opiniach przedstawicieli środowisk lokalnych - policji, publicznych służb
zatrudnienia, ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie. Pani Anna Kłos
zaprezentowała przykłady dobrych praktyk w działaniach lokalnych w województwie podlaskim. Omówiła
także nowe wyzwania dla partnerów lokalnych oraz
oczekiwania przedstawicieli środowisk lokalnych dotyczące partnerstwa i współpracy.
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Wręczanie wyróżnień przez Wojciecha Dzierzgowskiego - Wicewojewodę
Podlaskiego

Uczestnicy Podsumowującego Seminarium Upowszechniającego Dobre
Praktyki

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) wprowadza wśród wielu zmian – jako nowe zadanie własne
każdej gminy, obowiązek tworzenia zespołu interdyscyplinarnego. Zgodnie z ustawą zespół interdyscyplinarny
stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym
podejściu do problemu przemocy.
W załączeniu przedstawiamy Państwu do konsultacji propozycję procedury postępowania przy formalnym tworzeniu w gminie zespołu interdyscyplinarnego
i wzory dokumentacji z tym związane. Należy podkreślić, iż umieszczone poniżej treści i wzory mają jedynie
charakter informacyjny i poradniczy. Stanowią propozycję, wymagającą dostosowania do lokalnych warunków
i akceptacji przez obsługę prawną gminy. Zawarte treści
w wyniku konsultacji mogą ulegać zmianom.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opracowanymi materiałami i podzieleniem się uwagami oraz propozycjami zmian pod adresem
e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
Tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych
Ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842)
wprowadzony został obowiązek tworzenia w każdej
gminie zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest to zadanie własne gminy, stanowiące część gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na który składa się,
oprócz tworzenia zespołów interdyscyplinarnych również obowiązek:
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• opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie,
• prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą
w rodzinie,
• zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.
Wskazać tu należy na zmianę zapisu ustawowego z wcześniejszego zadania prowadzenia gminnych ośrodków
wsparcia. Obecne uregulowanie nakazuje zapewnienie miejsca, bez względu na własne zasoby, w oparciu
o współpracę z samorządami posiadającymi tego rodzaju
ośrodki (zawieranie odpowiednich porozumień, umów).
Uchwała Rady Gminy
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe
warunki jego funkcjonowania określa Rada Gminy
w drodze uchwały. Podjęcie uchwały winno być więc
pierwszym krokiem w procedurze tworzenia zespołu
interdyscyplinarnego.
Porozumienie
Podstawą do powołania i funkcjonowania zespołu
interdyscyplinarnego jest zawarcie porozumień między
wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta a podmiotami wchodzącymi w skład zespołu interdyscyplinarnego. Zawarcie porozumienia ma istotny wpływ na
działanie zespołu interdyscyplinarnego w kontekście
zapisu, iż członkowie zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych i zawodowych. Dlate-
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go też porozumienie stanowi jednocześnie formę zobowiązania do zapewnienia i stworzenia możliwości
udziału w posiedzeniach i pracach zespołu wytypowanych przedstawicieli, właśnie w ramach wykonywania
swoich obowiązków służbowych i zawodowych.
Skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego został
określony w ustawie, poprzez wyszczególnienie podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie. Są to przedstawiciele:
• jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
• gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
• Policji,
• oświaty,
• ochrony zdrowia,
• organizacji pozarządowych,
• oraz kuratorzy sądowi.
Zgodnie z cyt. ustawą w skład zespołu mogą wchodzić
prokuratorzy oraz przedstawiciele innych niż w/w podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Przez podmiot zawierający porozumienie z wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta w sprawie zespołu
interdyscyplinarnego należy rozumieć osobę kierującą
daną instytucją lub osobę przez nią upoważnioną do
podpisania porozumienia, m.in. z uwagi na kompetencje w zakresie podpisywania porozumień i wyznaczania przedstawicieli na członków zespołu oraz składania
wniosków o ich odwołanie.
Forma zawarcia porozumienia należy do decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Porozumienia
mogą być zawarte oddzielnie z każdym wymienionym
w art. 9a ust. 3 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie podmiotem, bądź ze wszystkimi tymi
podmiotami – jednym porozumieniem. Może mieć to
formę uroczystego spotkania, bądź np. propozycja
porozumienia może być przesłana przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta do wskazanego podmiotu
z prośbą o zapoznanie, ewentualne uwagi oraz podpisanie porozumienia.
Inna procedura może być zastosowana wobec kuratorów sądowych, których ustawodawca nie wymienił
w art. 9a ust. 8, dotyczącym zawierania porozumień.
Wskazanie kuratora do prac zespołu interdyscyplinarnego będzie uzależnione od formy ustalonej pomiędzy wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta
a Prezesem Sądu Rejonowego lub wyznaczoną przez
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niego osobą. Pomimo, iż nie ma obowiązku zawierania
porozumienia nic nie stoi na przeszkodzie, aby została
przyjęta ta forma, w szczególności gdy zawierane będzie jedno, ogólne porozumienie z przedstawicielami
wszystkich wymienionych w ustawie podmiotów. Istnieje również możliwość pisemnego zwrócenia się do
Prezesa Sądu Rejonowego, z prośbą o wskazanie kuratorów sądowych, którzy będą wchodzić w skład zespołu interdyscyplinarnego i przesłanie ich danych. Do
lokalnych ustaleń należeć również będzie czy w skład
zespołu interdyscyplinarnego będą wchodzili - zarówno kurator rodzinny jak i kurator dla dorosłych, czy tylko
jeden przedstawiciel.
Na podstawie zawartych porozumień winni być wskazani imiennie przedstawiciele podmiotów wchodzących
bezpośrednio w skład zespołu interdyscyplinarnego.
Zarządzenie Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta
Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz
albo prezydent miasta. Należy przez to rozumieć
powołanie składu zespołu np. zarządzeniem. Zarządzeniem wójta, burmistrza albo prezydenta miasta będzie dokonywana również personalna zmiana
składu zespołu interdyscyplinarnego, na wniosek
podmiotów wchodzących w skład zespołu. Dane wytypowanych przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład zespołu przekazane zostaną zgodnie
z postanowieniami zawartych porozumień (opis jw.).
Jako fakultatywny element procedury proponuje się
spotkanie wstępne wytypowanych przedstawicieli,
przed powołaniem zespołu zarządzeniem, celem konsultacji w zakresie ostatecznego składu zespołu, np.
ustalenia, czy istnieje jeszcze możliwość rozszerzenia
składu zespołu np. o przedstawicieli organizacji pozarządowych czy innych podmiotów działających na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

grup roboczych z własnej inicjatywy bądź na wniosek
członków/a zespołu, co w istotny sposób ułatwi ich powoływanie. W przeciwnym wypadku utworzenie grupy
roboczej będzie możliwe tylko podczas posiedzenia
zespołu. Dlatego też należałoby upoważnić przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu zespołu do zwoływania grup roboczych w indywidualnych przypadkach.
Ustawa nie reguluje kwestii związanych z zastępstwem
przewodniczącego, jednakże z uwagi na praktyczne aspekty funkcjonowania zespołu w uchwale Rady
Gminy można przewidzieć i określić sposób pełnienia
zastępstwa podczas nieobecności przewodniczącego
zespołu, celem prawidłowego wykonania określonych
ustawą zadań.
Zadania zespołu interdyscyplinarnego określone są
w ustawie i należą do nich:
• realizacja działań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie,
• integrowanie i koordynowanie działań podmiotów
wchodzących w skład zespołu, w szczególności:
• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym
przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym
przemocą w rodzinie,
• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących
przemoc w rodzinie.

Organizacja prac zespołu interdyscyplinarnego
Pierwsze posiedzenie gminnego zespołu interdyscyplinarnego winno być zwołane przez wójta, burmistrza
albo prezydenta miasta. Przewodniczący zespołu jest
wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród
jego członków. Sposób wyboru przewodniczącego winien być określony w uchwale Rady Gminy. Kolejne posiedzenia zwołuje przewodniczący zespołu, w zależności od zgłoszonych potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na trzy miesiące. Proponuje się, poprzez zawarcie zapisu
w uchwale Rady Gminy, aby przewodniczący posiadał
prawo do zwoływania zespołu oraz prawo do tworzenia
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Proponuje się aby organizacja pracy zespołu interdyscyplinarnego oraz sporządzana dokumentacja była
określona w regulaminie pracy/organizacyjnym zespołu, opracowanym przez jego członków. Jest to element
fakultatywny, należący do decyzji organów tworzących
zespół. W zależności od podjętej decyzji, w dokumentacji związanej z tworzeniem zespołu interdyscyplinarnego winny zostać zamieszczone odpowiednie zapisy.
Dotyczy to Uchwały Rady Gminy.
Tworzenie grup roboczych
Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych
przypadkach. Z praktycznego punktu uzasadnione jest
zawarcie w Uchwale Rady Gminy zapisu umożliwiającego tworzenie grup roboczych przez przewodniczącego
(opis jw.), bez konieczności zwoływania w tym celu posiedzenia zespołu. Skład grupy roboczej został określony w ustawie i obejmuje te same podmioty, które wchodzą w skład zespołu interdyscyplinarnego, z wyjątkiem
kuratorów sądowych, których udział w przypadku grup
roboczych jest fakultatywny. Skład grupy roboczej
określa zespół, tj. przy upoważnieniu przewodniczącego w prawo tworzenia grup – przewodniczący w konsultacji (np. telefonicznej) z członkami zespołu (jako
osobami decyzyjnymi).
Zadania grupy roboczej określone są w ustawie i należą
do nich w szczególności:
• opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach występowania przemocy w rodzinie,
• monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi
do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem
przemocy,
• dokumentowanie działań podejmowanych wobec
rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
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Różnice pomiędzy zespołem interdyscyplinarnym a grupą roboczą
Różnice

Zespół interdyscyplinarny

Grupa robocza

Cel

zadania na poziomie strategicznym/planowanie

Zadania na poziomie wykonawczym/konkretna rodzina

Skład

osoby tzw. decyzyjne

osoby bezpośrednio realizujące zadania na rzecz danej
rodziny

zarządzenie wójta/burmistrza/
prezydenta miasta

powołanie przez zespół przewodniczącego zespołu

Dokumentacja

z prac zespołu

szczegółowa, dotycząca działań na rzecz danej rodziny –
zgodnie z zadaniami – plan pomocy rodzinie

Należy podkreślić, iż ustawa wyposażając członków zespołu w prawo do przetwarzania danych osobowych
określiła wymogi dotyczące członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, mające na celu zapewnienie poufności w zakresie wymiany tych danych,
regulując, iż:
• członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup
roboczych zobowiązani są do zachowania poufności
wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji określonych w ustawie zadań,
• obowiązek zachowania poufności rozciąga się także
na okres po ustaniu członkowstwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych,
• przed przystąpieniem do wykonywania czynności
w zakresie realizacji określonych w ustawie zadań
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Barbara Choroszewska - psycholog
„Gdybyśmy naprawdę kochali nasze dzieci, na świecie nie byłoby wojen”.

skład okrojony na zasadzie fakultatywności kuratorzy
sądowi

Sposób powołania

Przetwarzanie danych osób dotkniętych przemocą
w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie.
Ustawa uregulowała kwestie dotyczące przetwarzania
danych osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób
stosujących przemoc w rodzinie w ramach prac zespołu
interdyscyplinarnego i grup roboczych. Członkowie zespołu oraz grup roboczych mają prawo do przetwarzania
danych bez zgody i wiedzy osób, których te dane dotyczą w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, nt:
• stanu zdrowia,
• nałogów,
• skazań,
• orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych
w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Przemoc dziecka jako wyraz lojalności rodzinnej.
Wymiary przemocy w rodzinie.

zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych
członkowie – zarówno zespołu interdyscyplinarnego jak i grup roboczych - składają organowi powołującemu zespół – wójtowi, burmistrzowi i prezydentowi miasta oświadczenie o treści określonej
w ustawie – art. 9c ust. 3
„Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane
mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym”.

Jiddu Krishnamurti

Przemoc jest wszechobecna w życiu ludzkim, wpisana w historię ludzkości, towarzyszy nam codziennie pod
różnymi postaciami. Naturalną reakcją na przemoc jest
wykluczenie jej ze świadomości. Okrucieństwa nie da się
jednak pogrzebać w niepamięci, a prawda o strasznych
wydarzeniach, urazach zostaje odsłonięta, co jest drogą
powrotu do zdrowia. Zwykle jednak mamy do czynienia
z konfliktem między pragnieniem zaprzeczenia strasznym
wydarzeniom a potrzebą wykrzyczenia ich w pełni. Ten
konflikt sprawia, że często wydarzenia przejawiają się pod
postacią symptomu, a nie w postaci opowieści osoby, która doświadczyła urazu. Publiczne mówienie o widzianej
przemocy ściąga na jednostkę to samo piętno, którym
naznaczona jest ofiara. Najłatwiej jest stanąć po stronie
sprawcy nieszczęścia, ponieważ prześladowca żąda od
nas tylko bezczynności i apeluje do powszechnej skłonności, żeby „ nie widzieć, nie słyszeć i milczeć”. Sprawca robi
wszystko, co w jego mocy, aby doszło do zapomnienia.
Jego głównymi sprzymierzeńcami są tajemnica i milczenie. Ofiara przeciwnie- domaga się, abyśmy wzięli część jej
cierpienia, żąda zaangażowania, pamięci, pomocy, towarzyszenia jej. Wiedza o okropnych wydarzeniach wdziera
się jednak w świadomość ogółu, ale zazwyczaj szybko
z niej znika. Zaprzeczenie, stłumienie i dysocjacja działają
tak na poziomie indywidualnym, jak i społecznym. Zrozumienie urazów psychicznych, procesów zachodzących
w rodzinie wymaga często zagłębienia się w przeszłość,
w historię jednostki i rodziny, środowiska, w którym wzrastała. Straszne przejścia zawsze powodują uraz. Mogą to
być wydarzenia jednorazowe, albo też długotrwałe, korozyjne, powtarzające się nadużycia.
Wydaje się godne podkreślenia, że poznawanie
szerokiej problematyki przemocy w rodzinie jest możliwe tylko pod takim warunkiem, że zostanie zakwestionowana zasada, że kobiety i dzieci znajdują się na pozycji
podporządkowanej, zależnej, uległej.
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Wiemy, że najważniejszym miejscem w którym
rozwija się człowiek jest rodzina. Wiemy, że nieprawidłowej strukturze rodziny i kryzysom rozwojowym rodziny
mogą towarzyszyć zaburzeniai objawy u dzieci o zróżnicowanym stopniu nasilenia. Możemy też zwrócić uwagę
na czynniki sprzyjające patologii dziecka, a związane
z patologicznym funkcjonowaniem rodziców, układu
małżeńskiego. Dziecko niekiedy bywa włączane w konflikt małżeński, gdyż ważną cechą diady małżeńskiej jest
tendencja do tworzenia trójkątów. Podczas gdy w parze
małżeńskiej narasta konflikt, którego małżonkowie nie
potrafią rozwiązać, jedno z nich lub dwoje próbują angażować w ten konflikt kogoś trzeciego. Najczęściej tą
trzecią osobą jest dziecko. Triangulacja polega na włączaniu w konflikty występujące w diadzie, osoby trzeciej
(dziecka, terapeuty itp.) Prowadzić to ma do rozmycia,
czyli dyfuzji konfliktu. Partnerzy pozostający w konflikcie mogą stanąć przed dylematem, czy jedno z nich
będzie górą, a drugie się podda, czy też ich związek się
rozpadnie. W takim wypadku rozwiązanie dylematu
polegać może na włączeniu osoby trzeciej. Osoba przegrana w konflikcie może skompensować swoją porażkę, wchodząc w jawny lub ukryty układ z osobą trzecią,
zmieniając tym samym równowagę w diadzie. Konfliktu
można uniknąć także wtedy, kiedy osoba trzecia, zwykle
dziecko, staje się powodem problemów (kozioł ofiarny),
albo jest delegowana do dostarczania swoim zachowaniem problemów. Salvador Minuchin (1974), amerykański terapeuta, badacz rodzin opisał różne formy
patologicznych trójkątów przy pomocy sztywnej triady.
Zwrócił uwagę na trójkąty, w których rodzic pozostający
w konflikcie jawnie lub w sposób ukryty próbuje sobie
zapewnić sympatię i wsparcie dziecka, kosztem związków partnera z dzieckiem. Dziecko zostaje postawione
w sytuacji ostrego konfliktu lojalności, bowiem chce kochać na równi oboje rodziców.
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Triangulacja- gdy konflikt między rodzicami jest niejawny, a każde z nich dąży do pozyskania dziecka, „przeciągnięcia go na swoją stronę” w walce z partnerem. Dziecko przeżywa wówczas silny konflikt wewnętrzny- konflikt
lojalności. Jeśli opowie się po którejkolwiek ze stron- zdradzi to drugie z rodziców, a pragnęłoby utrzymać miłość
obojga. W tej sytuacji u dziecka mogą wystąpić objawy
nerwicowe i zachowania zaliczane do „nadpobudliwości”,
a także depresja.
Triangulacja-gdy zawiązana zostaje koalicja: rodzicdziecko. Konflikt między matką i ojcem jest tu bardziej
jawny. Dziecko zostało „przeciągnięte” na jedną ze stron
i jest nadmiernie związane z jednym z rodziców (najczęściej z matką).Dziecko jest tu bardziej otwarcie uczestnikiem konfliktu, ale także tu przeżywa rozdarcie. Ma też
utrudnioną identyfikację z rolą męską, gdy jest chłopcem
lub nieprawidłowe kontakty z mężczyznami, gdy jest
dziewczynką. Może także być obciążane zwierzeniami
matki, jej dorosłymi problemami osobistymi, których nie
jest w stanie udźwignąć. Ten rodzaj triady można obserwować np. w rodzinach dziewcząt z zaburzeniami jedzenia (anorexia i bulimia).
Triangulacja- gdy występuje obejście konfliktu przez
atakowanie. Zamiast atakować siebie wprost, ujawnić konflikt małżeński, oboje rodzice atakują dziecko. Nie są przy
tym wcale zgodni w metodach wychowawczych i jeśli
konflikt między nimi się ujawnia, to właśnie w tym zakresie.
Są to rodziny ze „złym dzieckiem”, „nieudanym dzieckiem”.
Dziecko czuje się niekochane i odrzucane. W takich rodzinach u dziecka pojawiają się zaburzenia zachowania: kłamstwa, kradzieże, agresywność wobec rówieśników, ucieczki
z domu itp. Dziecko może poszukiwać akceptacji poza rodziną i znaleźć ją np.: w grupie rówieśników zażywających
narkotyki. Dorastające dzieci z takich rodzin trafiają do różnych subkultur młodzieżowych i do grup przestępczych.
Triangulacja- gdy występuje obejście konfliktu przez
podtrzymanie. Oboje rodziców, zamiast zająć się rozwiązywaniem problemów małżeńskich, skupiają się nadmiernie na dziecku, są nadopiekuńczy. Są to rodziny z „chorym”
dzieckiem i ta właśnie „choroba” zbliża rodziców do siebie.
Dziecko jest ograniczane, trzymane blisko rodziców. Są
tak kochający i troskliwi, że normalnie w różnych okresach
rozwojowych negatywne emocje wobec nich są u dziecka tłumione, a ich wyrażanie- zahamowane. Pojawiają się
objawy psychosomatyczne: bóle brzucha, ataki duszności,
bóle głowy itp., a także zaburzenia jedzenia.
W opisanych typach rodzin utrzymywanie się objawów u dziecka jest w ramach systemowego podejścia
rozumiane jako „sposób” rozwiązania konfliktu miedzy
dorosłymi członkami rodziny w stanie homeostazy. Pato-
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logiczne triady można obserwować także wówczas, gdy
w konflikcie są np. matka dziecka i babcia mieszkająca razem (w niepełnej rodzinie) lub inni dorośli, ważni dla dziecka członkowie rodziny. Warto dodać, że „leczenie” dziecka
polega wówczas na pracy terapeutycznej nad konfliktem
między dorosłymi (gdy dziecko jest małe- terapeuta nawet się z nim nie spotyka).
Sytuacją stresową dla dziecka(podobnie, jak innych członków rodziny) jest rozpadanie się rodziny bądź
też życie w rodzinie niepełnej. U dzieci młodszych mogą
się pojawiać reakcje lękowe i depresyjne, a u dzieci starszych zaburzenia zachowania. Szczególnie patologizujące i uszkadzające dzieci jest rozstawanie się rodziców
w atmosferze walki i wzajemnej agresji. Dorośli skupieni
na walce często przestają pełnić funkcje rodzicielskie
i zaniedbują zaspakajanie potrzeb dzieci. Dorośli mogą
też używać dzieci jako sojuszników lub jako argumenty
przetargowe w walce o dominację. Dzieci w takiej sytuacji
przeżywają konflikt lojalności, przerażenie, są zbuntowane. Dom staje się miejscem zagrażającym, do którego nikomu nie chce się wracać. Dorastające dzieci wiążą się wtedy chętniej z grupami rówieśniczymi, często poza szkołą
i poszukują towarzystwa tych „gorszych”, nie uczących się,
wagarujących, często znajdujących się w podobnej sytuacji rodzinnej. Łamanie norm społecznych (wagary, alkohol, próbowanie narkotyków, czy substancji chemicznych
zmieniających świadomość, niekorzystnie oddziałujących
na cały organizm, często o nieznanym składzie chemicznym- „dopalacze”) bywa zwykle w takiej sytuacji próbą odwrócenia uwagi rodziców od konfliktu małżeńskiego i pełni funkcję stabilizującą rodzinę. Najczęściej jednak jest tak,
że system rodzinny już się rozpadł, a objawy dziecka pod
postacią jego zaburzonego zachowania nie są w stanie
doprowadzić do jego stabilizacji i wejścia na nowy poziom
homeostazy. Mówimy wtedy, że „dziecko poświęca się
z miłości do rodziny” i płaci ogromne koszty za próbę scalenia związku rodziców i utrzymania rodziny jako całości.
Objawy dzieci często nasilają się, a przebywanie w grupie
rówieśniczej i np. zażywanie narkotyków, picie alkoholu,
uprawianie przestępczości jest początkowo gratyfikujące
i daje poczucie wspólnoty, nowe przeżycia, złudne poczucie bezpieczeństwa, przynależność. Takie objawy mogą
pomóc w zagłuszaniu depresji, poprawić nastrój. U innych
dzieci w okresie dorastania może być to forma protestu
przeciwko zachowaniu dorosłych, odwetem za brak lojalności, za zniszczenie całości rodziny.
Inne ważne problemy mogą pojawiać się w rodzinach niepełnych, szczególnie w pierwszym okresie po
rozwodzie. W naszej kulturze najczęściej matka boryka się
z osobistymi problemami związanymi z rozwodem, prze-

żywa cierpienie, jest skupiona na poczuciu krzywdy, byciu
zdradzoną, nadużytą (mimo wszystko w naszej obyczajowości bycie rozwódką jest nadal źle społecznie widziane i potępiane). Spada jej poczucie własnej wartości. W takiej sytuacji
emocjonalnej ugina się ona pod ciężarem obowiązków macierzyńskich i słabiej stanowi oparcie dla dziecka. Dziecko
czuje zacznie osłabioną władzę rodzicielską. Stan taki zaprasza dziecko do zajęcia roli nieobecnego rodzica. Dochodzi
do parentyfikacji, czyli przyznania dziecku albo przejęcie
przez nie roli rodzicielskiej, a w tym procesie chodzi o formę
odwrócenia ról, która wiąże się z zaburzeniem granic międzypokoleniowych. Zwłaszcza u dzieci młodszych narasta
wówczas niepokój, występują zachowania, które są określane jako agresywne: nagłe wybuchy złości, zaniedbywanie obowiązków szkolnych, konflikty z rówieśnikami, bunt
wobec nauczycieli, odmowa pisania w zeszycie, podporządkowania się wymaganiom określonym zasadami i normami
odpowiednimi do etapu rozwoju dziecka. Konieczne wydaje się podkreślenie, że dopóki rodzice nie podejmą decyzji
o emocjonalnym rozwodzie, nie uwolnią się od zaburzonej
relacji emocjonalnej i nie zaczną funkcjonować niezależnie
od siebie, dziecko nie ma wyboru i jest uwikłane w patologiczną triadę. Warto dodać, że w rodzinach, w których choć
jeden z rodziców ma zaburzenia psychiczne, nerwicowe
lub osobowości i w rodzinach dotkniętych alkoholizmem
występują niekorzystne, patogenne warunki rozwoju dzieci
często skutkujące zachowaniami agresywnymi, przemocowymi, co jest m.in. związane z łamaniem granic i zaburzeniami w hierarchii władzy w rodzinie.
Wspólną cechą tych wszystkich typów rodzin jest
niekompetencja rodziców- nie pełnią oni swoich ról rodzicielskich, bądź pełnią je w sposób niepełny, ułomny, niewystarczający, uszkadzając własne dzieci. Braki rodziców
dotyczą zaspakajania potrzeb psychicznych i fizycznych
dziecka, wprowadzania norm, ustalania reguł i egzekwowania ich przestrzegania. W takich rodzinach rodzice nie
stanowią prawidłowych wzorców identyfikacyjnych dla
swoich dzieci.
Powołując się na Cloè Madanes (amerykańską terapeutkę rodzinną) przytoczę jeszcze cztery wymiary funkcjonowania rodziny, w których granica między miłością
i przemocą jest bardzo delikatna, co sprzyja przekraczaniu
jej w kierunku niebezpiecznej przemocy.
W wymiarze: dominować i kontrolować - ludzi interesuje przede wszystkim możliwość dominowania nad

innymi oraz walka o kontrolę i władzę. Typowymi problemami jest tu drobna przestępczość, pewne formy nadużywania narkotyków, zaburzenia zachowania. Aby uzyskać
kontrolę i dominować nad innymi stosuje się zastraszanie
i wyzyskiwanie ich.
W kolejnym wymiarze - ludzi motywuje potrzeba bycia kochanym. Typowe są tu symptomy psychosomatyczne,
depresja, niepokój, fobie, zaburzenia łaknienia i poczucie samotności. Członkowie rodziny są uwikłani w walkę o to, by
stać się obiektami opieki, co często prowadzi do zadawania
przemocy samemu sobie. Dziecko może chcieć zasłużyć sobie na karę po to, by stać się obiektem zainteresowania, nawet
gdyby miało to być negatywne. Rywalizacja, dyskryminacja
i antagonizm są często oparte na chęci zdobycia szczególnych przywilejów. Interakcjom towarzyszą wyolbrzymione
żądania i nadmierna skłonność do krytykowania.
W trzecim wymiarze - ludzi motywuje pragnienie
kochania i ochraniania innych. Chęć obdarzania miłością
i opieką potrafi z nas wydobyć najwyższe przymioty, ale
też może popychać do wdzierania się na cudze terytorium, wywołać zaborczość, tendencje do dominowania
i stosowania przemocy. Takie narzucanie się i przemoc są
często usprawiedliwiane jako wyraz miłości.
W czwartym wymiarze ludzkie problemy koncentrują się wokół zagadnienia skruchy i przebaczenia. Typowymi problemami są tu kazirodztwo, wykorzystanie seksualne i czyny sadystyczne.
Cloè Madanes w książce „Przemoc w rodzinie. Psychoterapia sprawców i ofiar” (GWP, Gdańsk 2002) pisze, że
”źródłem wszystkich problemów, z jakimi styka się terapeuta można doszukiwać się w trudnych związkach pomiędzy miłością i przemocą. Dla ludzi najważniejszym pytaniem jest to, czy mają kochać innego człowieka, chronić
go i pomagać sobie nawzajem, czy też wdzierać się w czyjąś przestrzeń, dominować i kontrolować zachowanie innych, wyrządzając przy tym krzywdę drugiemu i używając
wobec niego przemocy. Problem jest skomplikowany, tym
bardziej, że w naturze miłości tkwi wkraczanie na czyść
teren, dominacja, kontrolowanie innej osoby i przemoc.
Przemocy można się dopuszczać w imię miłości, chęci
otaczania opieką, ofiarowania pomocy drugiej osobie. Im
miłość bardziej intensywna, tym bliższa przemocy rozumianej jako inwazyjna zaborczość. I podobnie: im bliżej
jesteśmy obiektu swej przemocy i im bardziej jesteśmy od
niego uzależnieni, tym większą przemoc jesteśmy wobec
niego stosować.”(s.19).

Literatura:
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Polityka społeczna jest działaniem państwa, samorządów i organizacji pozarządowych, mającym na celu
kształtowanie warunków życia ludności, poprzez wyrównywanie szans życiowych grup społeczeństwa ekonomicznie i socjalnie najsłabszych. Jej istotą jest postęp społeczny, rozumiany jako system zmian jakościowych w obrazie
społeczeństwa i sferze stosunków międzyludzkich.
Dobrem nadrzędnym Strategii Polityki Społecznej
jest człowiek – jego potrzeby w kontekście indywidualnym i społecznym. Strategia jest zatem dokumentem
opisującym, analizującym i wartościującym zjawiska
w tym obszarze rzeczywistości, od którego zależy stworzenie wizji godnego życia zarówno jednostki, jak też
grupy społecznej jako całości.
Wojewódzka Strategia Polityki Społecznej jest więc
kluczowym dokumentem programowym, wyznaczającym kierunki działań mających na celu zapewnienie jak
najwyższej jakości życia mieszkańcom województwa.
Stanowi ona istotne narzędzie w realizacji lokalnej polityki społecznej, diagnozuje sytuację oraz formułuje misję
i cele, których realizacji podejmuje się samorząd i instytucje pomocy i integracji społecznej. Wskazuje dziedziny
koncentracji wysiłku rozwojowego i pożądane tendencje
zmian, które należy wspierać i promować, aby uzyskać
określony efekt.
Zgodnie z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004
roku o pomocy społecznej samorząd województwa zobligowany jest do opracowania, aktualizowania i realizacji
strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej, będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa.
Prace nad aktualizacją poprzedziła szczegółowa
analiza Strategii Polityki Społecznej przyjęta przez Sejmik
Województwa Podlaskiego w 2006 r. Zmieniająca się rzeczywistość społeczna, nowe potrzeby, problemy a także
wzmocnienie zasobów instytucji i specjalistów wpływają
na potrzebę doskonalenia i weryfikacji polityki społecz-
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nej. Ponadto doświadczenia zdobywane w trakcie realizacji celów i zadań określonych w Strategii uzasadniają
potrzebę jej aktualizacji. Wymaga to monitorowania
realizacji założeń dokumentu poprzez bieżący nadzór,
przegląd i dokonywanie zmian.

Celem Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej
jest wprowadzenie skutecznych metod przeciwdziałania problemom społecznym, podniesienie jakości życia
i bezpieczeństwa socjalnego, wyrównanie szans rozwoju
mieszkańców oraz integracja społeczności lokalnej na terenie województwa podlaskiego. Podstawą realizacji dokumentu jest partnerstwo wszystkich środowisk regionalnych, będących głównymi beneficjentami wdrożenia.
W dniu 15 lutego 2010 r. Sejmik Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu prac nad aktualizacją „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2006-2013”. Zgodnie z przyjętym
dokumentem, instytucją odpowiedzialną za koordynację
i organizację procesu realizacji Strategii został Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, jako jednostka wojewódzka powołana przez Sejmik Województwa
Podlaskiego do wykonywania zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
W celu zapewnienia optymalnej formuły współpracy
oraz wymiany informacji, a także koordynacji działań służących realizacji zadań przy aktualizacji Strategii w dniu
22 marca 2010 r. Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego powołano Zespół ds. aktualizacji Strategii. W skład
Zespołu weszły osoby reprezentujące kluczowe środowiska z punktu widzenia sfery polityki społecznej regionu,
a mianowicie przedstawiciele: instytucji pomocy i integracji społecznej, edukacji, bezpieczeństwa, rynku pracy,
profilaktyki i ochrony zdrowia, samorządów i organizacji
pozarządowych, reprezentanci instytucji zajmujących
się obszarem osób starszych, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Prace Zespołu oparte zostały o przygotowany
przez Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku aktualny materiał diagnostyczny, charakteryzujący obszary polityki społecznej w regionie. Analiza zebranych danych pozwoliła
na dokonanie diagnozy stanu zastanego, sformułowanie
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wniosków, jak również pewnych tendencji obserwowanych na przestrzeni dłuższego okresu czasu. Ułatwiło to
Zespołowi dokonanie oceny zjawisk społecznych, charakterystycznych dla województwa podlaskiego. Prace odbywały się w trybie warsztatowym, by jak najszerzej i najlepiej poznać problemy różnych grup społecznych, potrzeby
rodzin, instytucji oraz tryb i sposób ich zaspakajania.
Członkowie Zespołu ds. aktualizacji Strategii pracowali w sześciu roboczych, tematycznych grupach dotyczących następujących obszarów, które uznano za priorytetowe:
1. Zaspokajanie potrzeb rodzin podlaskich;
2. Wypełnianie funkcji rodziny (rodziny z osobami zależnymi, bezpieczeństwo);
3. Profilaktyka oraz oferta leczenia w systemie ochrony
zdrowia;
4. Wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej;
5. Efektywna pomoc społeczna;
6. Kapitał społeczny.
W ramach prac Zespołu odbyły się trzy spotkania warsztatowe:
1. 18 lutego 2010 roku - w trakcie którego przyjęto
metody i tryb pracy nad przygotowaniem Strategii.
W podzespołach roboczych uczestnicy spotkania dokonali przeglądu diagnozy obszarów polityki społecznej i wskazali dziedziny w jakich należy zmodyfikować
i uzupełnić zebrany materiał,
2. 18 marca 2010 roku - omówiono roboczą wersję diagnozy dotyczącej sytuacji społeczno-gospodarczej
województwa podlaskiego. W trakcie prac w zespołach
roboczych określono problemy i potrzeby ze zdiagnozowanych obszarów strategicznych (pomocy społecznej, rodziny, osób niepełnosprawnych oraz starszych,
bezrobocia, systemu opieki zdrowotnej, w tym profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień) oraz
przeprowadzono analizy SWOT problemów społecznych występujących w województwie podlaskim,
3. 17 maja 2010 roku - spotkanie poświęcone było pracom w grupach roboczych nad określeniem celów strategicznych i operacyjnych, zadań i wskaźników wynikających ze zdiagnozowanych obszarów, które uznano
za priorytetowe dla sfery polityki społecznej. Posiedzenie Zespołu zakończono omówieniem harmonogramu
wdrażania i propozycji monitoringu „Wojewódzkiej
Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018”.
Określono, iż celem Strategii powinno być zapewnienie, w warunkach ciągłych przemian, kompleksowego
wsparcia osobom i grupom społecznym oraz stałe i efektywne dostarczanie profesjonalnych rozwiązań umoż-
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liwiających zapobieganie i rozwiązywanie problemów
społecznych, w oparciu o posiadaną wiedzę i zdobyte
doświadczenie kadr oraz wysoki poziom integracji społecznej. Pozwoliło to sformułować misję „Wojewódzkiej
Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018” o treści:
„Zintegrowane i aktywne społeczeństwo Podlasia, wykorzystujące swój potencjał w kształtowaniu wysokiej
jakości życia, z zapewnieniem mieszkańcom regionu
możliwości wypełniania ról społecznych i równego dostępu do wszelkich zasobów, praw, dóbr i usług”.
Misja realizowana będzie w szczególności poprzez:
• współpracę i partnerstwo międzysektorowe,
• wykorzystanie i łączenie specjalistycznej wiedzy oraz
doświadczenia i predyspozycji kadr,
• pobudzenie aktywności środowisk zagrożonych marginalizacją i dotkniętych wykluczeniem społecznym,
• budowanie długofalowych relacji partnerskich, które
przyczyniają się do skutecznego przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym,
• oferowanie oraz zapewnienie swobodnego dostępu
do kompleksowych usług i specjalistycznego doradztwa w zakresie pomocy społecznej,
• efektywne wykorzystanie zewnętrznych funduszy pomocowych,
• wykorzystanie dobrych praktyk,
• realizację sektorowych i regionalnych programów,
• budowanie partnerstwa oraz zespołów interdyscyplinarnych, organizowanie klubów pracy, włączanie
klientów w działania grupowe, tworzenie Klubów
i Centrów Integracji Społecznej,
• systematyczne i stabilne rozwijanie sektora pozarządowego.
Podstawą skutecznego wdrażania założeń Strategii
jest jej monitorowanie i ocena realizacji. System monitorowania, jako istotny element planowania strategicznego
i operacyjnego decyduje o dynamice procesu realizacji

Strategii. Monitoring służy badaniu i ocenie efektywności realizacji wyznaczonych celów i zadań, a także poziomu ich osiągania, poprzez regularne zbieranie informacji
zwrotnych na temat skuteczności i efektywności wdrażania Strategii oraz analizę i ocenę postępów jej realizacji.
Realizacja Strategii będzie monitorowana poprzez stałą
i ciągłą obserwację ilościowych i jakościowych zmian
założonych wskaźników. Monitoringiem Strategii zajmować się będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. W celu zweryfikowania kierunków
i skuteczności przyjętych działań we wszystkich wyznaczonych obszarach zaplanowane zostaną działania
oceniające ich realizację. Wojewódzka Strategia Polityki
Społecznej jest dokumentem towarzyszącym Strategii
Rozwoju Województwa, wskazuje kierunki i cele polityki
społecznej, które są spójne z realizacją Priorytetu II Infrastruktura Społeczna.
	Konsultacje społeczne – jako kolejny, a jednocześnie etap kończący prace nad aktualizacją Strategii, odbyły się w miesiącach lipiec-sierpień 2010 roku.
Strategia będzie na bieżąco poddawana przeglądowi
oraz aktualizacji. System ten jest odmienny dla części
dokumentu określającej diagnozę obszarów polityki
społecznej oraz dla części programowej (programy realizacyjne oraz zadania):
• część diagnostyczna, rozdział II i III - będzie poddawany przeglądowi oraz aktualizacji raz na 4 lata,
• część programowa, rozdział IV (działania/zadania
i harmonogram) - będzie poddawana przeglądowi
i aktualizacji minimum raz na dwa lata.
Analizą zebranego materiału badawczego i rekomendacjami dla zmian w Strategii zajmie się grupa ewaluacyjna (przekształcony Zespół ds. aktualizacji Strategii),
która będzie dokonywała oceny zadań realizowanych

w latach poprzednich bądź realizowanych obecnie, będzie identyfikowała problemy, które ograniczyły bądź
uniemożliwiły realizację zadań wyznaczonych oraz proponowała niezbędne korekty i zmiany w zakresie tych zadań. W oparciu o zebrane materiały opracowany zostanie
raport z monitoringu oraz harmonogram na kolejne lata.
„Wojewódzka Strategia Polityki Społecznej na lata 20102018” przyjęta przez Sejmik Województwa Podlaskiego
w dniu 5 listopada 2010 r. stanowi podstawę do realizacji względnie trwałych wzorów interwencji społecznych
podejmowanych w celu poprawy tych zjawisk występu-

Na lata 2010/2011 jako priorytetowe w Harmonogramie realizacji Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej zostały ujęte następujące zadania w poszczególnych obszarach:
OBSZAR

ZASPOKOJENIE
POTRZEB RODZIN PODLASKICH
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jących w obrębie danej społeczności, które zdiagnozowane zostały jako problemowe. W myśl zaktualizowanej
Strategii zinstytucjonalizowana pomoc społeczna oferuje wsparcie materialne jako instrument początkujący
proces, umożliwiający osobom i rodzinom przezwyciężenie ich trudnych sytuacji życiowych, których nie są one
w stanie pokonać we własnym zakresie. Powodzenie
w realizacji Strategii uwarunkowane jest w dużej mierze
szeroką merytoryczną współpracą wszystkich instytucji
pomocy i polityki społecznej, samorządowych i pozarządowych, działających na rzecz osób potrzebujących, jak
również zainteresowanych pomaganiem, organizacji pozarządowych, wspólnot lokalnych i grup wolontariuszy.
Autorzy dokumentu pragną w tym miejscu podziękować całemu Zespołowi ds. aktualizacji Strategii za pracę
warsztatową, za zaangażowanie i troskę o losy społeczności, jak również wszystkim instytucjom, organizacjom,
grupom za dostarczane informacje niezbędne do kształtu Strategii. Mamy nadzieję, że cały proces partycypacji
– zapoczątkowany Strategią da nowe podwaliny pod aktywność i tożsamość społeczną naszego województwa.

CEL OPERACYJNY

ZADANIE

Wsparcie lokalnych i regionalnych
rozwiązań w zakresie mieszkalnictwa

1. Podniesienie atrakcyjności inwestycji na terenie województwa
2. Opracowywanie, wdrożenie i kontynuacja programów ograniczających bezrobocie
wśród ludzi młodych

Wdrażanie efektywnych programów budownictwa socjalnego
oraz przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu.

1. Wspieranie instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania środków finansowych i realizacji programów pomocowych
2. Wdrażanie/rekomendowanie programów ograniczających skutki wykluczenia społecznego

Zwiększenie dostępności mieszkańców województwa do oferty
kulturalnej

1. Umożliwienie uczestnictwa w życiu kulturalnym osób dorosłych, dzieci i młodzieży
zamieszkujących tereny wiejskie
2. Włączenie instytucji kulturowych w nurt edukacyjny (wprowadzanie do szkół programów z zakresu edukacji regionalnej z wykorzystaniem miejscowych działaczy, pasjonatów,
twórców)

Wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców wsi

1. Zaangażowanie lokalnych podmiotów w organizację edukacji przedszkolnej
2. Rozwijanie form wsparcia i kształcenia uczniów szkół wiejskich
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WYPEŁNIANIE
FUNKCJI
RODZINY
(RODZINY
Z OSOBAMI
ZALEŻNYMI,
BEZPIECZEŃSTWO)

PROFILAKTYKA
ORAZ OFERTA
LECZENIA
W SYSTEMIE
OCHRONY
ZDROWIA

Profilaktyka rodzinna

1.Opracowanie i realizacja programów/projektów profilaktycznych przez podmioty działające na rzecz rodziny
2. Zwiększenie oferty usług edukacyjnych skierowanych do animatorów oraz kadry pracującej w instytucjach na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w świetlicach wiejskich
3. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych rodzin najuboższych i niewydolnych wychowawczo

Wzmocnienie aktywności i integracji osób niepełnosprawnych

1. Współpraca w zakresie opracowania i realizacji programów edukacyjnych
2. Wspieranie działań zmierzających do usuwania barier architektonicznych i w komunikowaniu
3. Wspieranie realizacji programów zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym
rynku pracy

Rozwój usług na rzecz rodzin

1. Organizacja szkoleń i warsztatów dla kadry pracującej w różnego rodzaju placówkach,
w tym na obszarach wiejskich
2. Kompensowanie deficytów zdrowotnych, edukacyjnych, wychowawczych, społecznych
i materialnych rodzin i dzieci

Rozwój usług socjalnych i edukacyjnych dla osób starszych

1. Wspieranie inicjatyw promujących kształcenie i edukację, mających na celu poprawę
sprawności intelektualnej oraz życiowej ludzi starszych
2. Rozbudowanie zinstytucjonalizowanych systemów wsparcia, umożliwiających rodzinom
kontynuowanie opieki nad zależnymi od nich osobami starszymi

Wzmocnienie konstruktywnych
postaw dzieci i młodzieży

1. Inspirowanie i wdrażanie programów dotyczących prawidłowych postaw wychowawczych
2. Analiza stanu zatrudnienia i zapotrzebowania na zatrudnienie pedagogów i specjalistów
na terenie szkół

Podnoszenie poziomu świadomości i wrażliwości społecznej oraz
rozwój współpracy międzyinstytucjonalnej
w zakresie bezpieczeństwa

1. Podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie
2. Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie konsekwencji stosowania przemocy
3. Tworzenie Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych

Wspieranie działań służących
promocji zdrowia i kształtujących
zdrowy styl życia

1. Efektywna realizacja promocji zdrowia i profilaktyki chorób (zaangażowanie lokalnych
środowisk w redukcję szkód zdrowotnych)
2. Pozyskiwanie środków na programy i projekty prozdrowotne, w tym z zewnętrznych
funduszy pomocowych
3. Wspieranie i rozwijanie metod profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
Rekomendowanie i standaryzacja programów profilaktycznych

Optymalizacja usług medycznych

1. Powoływanie nowych placówek medycznych
2. Promowanie dobrych praktyk, w tym tworzenia wieloprofilowych poradni ambulatoryjnych

Zwiększenie dostępności
świadczeń w zakresie leczenia i
rehabilitacji osób uzależnionych,
współuzależnionych
i ich rodzin

1. Diagnoza i monitorowanie rozmiarów uzależnień
2. Kształcenie i doskonalenie kadr pracujących na rzecz osób uzależnionych
3. Tworzenie i propagowanie interdyscyplinarnych lokalnych zespołów doradczych
4. Upowszechnianie w zakładach penitencjarnych programów edukacyjno - terapeutycznych skierowanych do osadzonych/ uzależnionych
5. Edukacja i reedukacja kierowców

Usprawnienie systemu wykrywania, diagnozowania i redukowania uzależnień wśród dzieci i
młodzieży

1. Podniesienie kompetencji kadr realizujących działania profilaktyczne skierowane do
dzieci i młodzieży
2. Wspieranie programów profilaktycznych realizowanych w środowisku szkolnym i rodzinnym
3. Przeprowadzenie badań związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez
dzieci i młodzież

WZROST
ZATRUDNIENIA
I MOBILNOŚCI
ZAWODOWEJ

EFEKTYWNA
POMOC
SPOŁECZNA

KAPITAŁ SPOŁECZNY

Podlaski Przegląd Społeczny

Promocja i aktywizacja regionalnego rynku pracy – rozwój inicjatyw
służących tworzeniu miejsc pracy

1. Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród bezrobotnych i poszukujących
pracy
2. Wspieranie finansowe pracodawców tworzących nowe miejsca pracy
3. Pozyskiwanie i optymalne wykorzystanie środków finansowych z zewnętrznych funduszy pomocowych, celem poprawy infrastruktury województwa

Dostosowanie kształcenia i edukacji do potrzeb rynku pracy

1. Przeprowadzanie cyklicznych badań potrzeb rynku pracy
2. Wypracowanie metod i narzędzi służących długofalowemu prognozowaniu zapotrzebowania na określone zawody i kwalifikacje w regionie
3. Zwiększenie współpracy placówek systemu kształcenia z instytucjami rynku pracy oraz
pracodawcami
4. Organizowanie szkoleń i przekwalifikowań

Ograniczenie skali zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa

1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
poprzez aktywne programy rynku pracy
2. Rozwijanie współpracy między służbami zatrudnienia a instytucjami pomocy społecznej
w zakresie wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
3. Promocja i rozwój ekonomii społecznej

Zapewnienie możliwości kompetentnej pomocy i wzrost rodzin
usamodzielnianych

1. Identyfikowanie przyczyn wykluczenia i badanie natężenia ubóstwa, niezaradności,
uzależnienia od pomocy lokalnie i regionalnie
2. Szkolenie i prowadzenie lokalnych zespołów interdyscyplinarnych
3. Wspierania programów i inicjatyw z zakresu poprawy warunków bytowych osób
i rodzin ubogich
4. Wdrażanie roli asystenta rodzinnego, osób starszych, niepełnosprawnych

Rozwój aktywnych form pomocy
społecznej, integracji i ekonomii
społecznej

1. Monitorowanie rozwiązań i realizacji programów aktywnej integracji w gminach i
powiatach
2. Szkolenia liderów i służb społecznych w zakresie aktywnej integracji i ekonomii społecznej
3. Rozwój ekonomii społecznej
4. Wdrażanie nowych, lokalnych inicjatyw społecznych

Wyrównywanie szans w dostępie
do usług społecznych i integracji
mieszkańców (wsi)

1. Opracowanie i prowadzenie aktualnej bazy danych dostawców usług pomocy, aktywizacji i integracji społecznej w regionie (informatory)
2. Ułatwienie dostępu do pomocy osobom i rodzinom potrzebującym wsparcia, poprzez
rozwój usług lokalnych oraz zabezpieczenie transportu
3. Rozwój specjalistycznych placówek pomocy społecznej, ośrodków wsparcia dziennego,
poradnictwa, świadczących różnorodne usługi socjalne wynikające z potrzeb społeczności
lokalnej
4. Wsparcie lokalnych samorządów, instytucji i liderów w pozyskiwaniu środków na rozwój
usług socjalnych oraz aktywną integrację

Wspieranie rozwoju infrastruktury
pomocy społecznej

1. Podnoszenie kompetencji służb społecznych, liderów i pracowników organizacji sektora
pomocowego
2. Stworzenie stałych, gminnych, powiatowych i regionalnych form współpracy i wymiany
doświadczeń w zakresie identyfikacji i rozwiązywania problemów społecznych
3. Superwizowanie pracy socjalnej oraz pomocy specjalistycznej
4. Budowanie partnerstw międzysektorowych do realizacji celów wytyczanych przez
strategie i programy w oparciu o kompetencje i potencjał partnerów
5. Badanie efektywności i jakości usług pomocy publicznej i pozarządowej
6. Kreowanie i promowanie konstruktywnych postaw samorządowców zaangażowanych
w sprawy społeczne

Zwiększenie skuteczności działań
osób i instytucji na rzecz rozwiązywania problemów społecznych

1. Wspieranie działań związanych z tworzeniem i działaniem lokalnych organizacji na rzecz
osób korzystających z pomocy społecznej
2. Wzmacnianie działań edukacyjno-informacyjnych dla środowisk lokalnych w zakresie
potrzeb i możliwości zrzeszania się
3. Podnoszenie wiedzy w zakresie tworzenia partnerstw i animowania pracy środowiskowej
4.Promocja dobrych praktyk i rozwiązań środowiskowych na rzecz grup wykluczonych

Stymulowanie i wspomaganie
lokalnych inicjatyw

1. Stwarzanie warunków do powstawania i funkcjonowania koalicji i partnerstw na rzecz
rozwiązywania problemów społecznych
2. Propagowanie inicjatyw społecznych w zakresie pomocy społecznej w otwartym środowisku
3. Propagowanie idei wolontariatu oraz inicjowanie i wspieranie projektów wolontariackich i społecznej inicjatywności
4. Inicjowanie tworzenia grup samopomocowych w rozwiązywaniu problemów społecznych

Podnoszenie jakości działania
organizacji pozarządowych

1. Budowanie zaplecza konsultacyjnego, szkoleniowego i pomocy technicznej dla tworzących się organizacji (zwłaszcza poza dużymi aglomeracjami)
2. Integrowanie organizacji społecznych w celu realizacji wybranych kierunków polityki
społecznej
3. Zlecanie zadań z zakresu polityki społecznej do realizacji przez organizacje pozarządowe
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Projekt systemowy
„Słońce świeci dla wszystkich” GOPS Jasionówka
Izabela Małgorzata Wałuszko
Kierownik GminnegoOśrodka Pomocy Społecznej w Jasionówce

W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące
działania:
• trening kompetencji i umiejętności społecznych przeprowadzony przez psychologa z 12 uczestniczkami
projektu oraz ich otoczeniem,
• zajęcia logopedyczne przeprowadzone przez logopedę z ośmiorgiem dzieci z otoczenia uczestników projektu, wymagającymi tego rodzaju wsparcia,
• zajęcia z doradcą zawodowym dla 12 osób,
• kurs „Opiekun osób starszych”,
• kurs podstaw obsługi komputera.
Ognisko integracyjne- czerwiec 2010 r.

Białowieża- sierpień 2010 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasionówce w okresie od 1 maja do 31 października 2010 r. realizował projekt systemowy „ Słońce świeci dla wszystkich”
- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Całkowity koszt projektu wyniósł 57 320,00 zł, z czego dofinansowanie Instytucji Pośredniczącej 50 000, 00
zł, wkład własny 7 320,00 zł.
Projekt skierowano do dwunastu kobiet z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej, w tym 6 kobiet bezrobotnych, 4 kobiety aktywne zawodowo zatrudnione w rolnictwie oraz 2 kobiety nieaktywne zawodowo ( z trudnościami w prowadzeniu gospodarstwa domowego).
Działaniami naszego projektu objęliśmy również
osoby z otoczenia osób biorących udział w projekcie.
Było to dziewiętnaścioro dzieci naszych beneficjentek.
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Celem ogólnym realizowanego projektu była aktywizacja i integracja rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym ze środowiskiem lokalnym.
Cele szczegółowe to:
• wspomaganie rozwoju społecznego, emocjonalnego,
fizycznego oraz poznawczego,
• zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom, których rodzice wezmą udział w projekcie,
• nabycie nowych umiejętności mogących zaowocować w przyszłości zmianą zawodu, bądź podjęciem
zatrudnienia,
• trening umiejętności prospołecznych (rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji, radzenia sobie ze
złością, zarówno wśród osób dorosłych jak i dzieci),
• aktywizacja środowiska lokalnego ( wspólne imprezy
integracyjne).
Przystępując do realizacji projektu, założyliśmy osiągnięcie następujących rezultatów:
• 12 kobiet skorzysta z doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego,
• 10 kobiet ukończy kurs „ Opiekun osób starszych”,
• 12 beneficjentek ukończy kurs podstaw obsługi komputera.

Podczas zajęć przeznaczonych dla matek, zapewniona
została opieka ich dzieciom, którym zorganizowano:
• warsztaty teatralne,
• warsztaty plastyczno – techniczne.
W działaniach o charakterze środowiskowym, zorganizowano:
• ognisko integracyjne dla rodzin beneficjentek projektu w czerwcu,
• wyjazd integracyjny do Białowieży w sierpniu.
Warto zaznaczyć, że w wyniku realizacji projektu zostały
osiągnięte wszystkie zakładane cele.

Warsztaty teatralne- lipiec 2010 r.

Projekt„Słońce świeci dla wszystkich” cieszył się uznaniem
wśród jego uczestniczek. Panie z zainteresowaniem brały
udział w poszczególnych zajęciach. Szczególnie istotne
dla nich były spotkania z psychologiem oraz z doradcą
zawodowym, a także zapewnienie opieki dla ich pociech
podczas ich udziału w poszczególnych zajęciach.

Ponadto zakładano, że uczestniczki:
• nabędą umiejętności poruszania się po rynku pracy,
w tym zachowywania się w różnych sytuacjach,
• zwiększą kompetencje społeczne i życiowe,
• zwiększą poczucie odpowiedzialności za własną sytuację,
• zwiększą wrażliwość i wzajemne wspieranie się w trudnych sytuacjach,
• poprawią swoje funkcjonowanie społeczne i ich otoczenia - jako osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
• nabędą umiejętności posługiwania się komputerem.
• nabędą umiejętności współpracy własnym dzieckiem
Zakończenie warsztatów psychologicznych- wrzesień 2010 r.
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„Jak opracowywać aktualizację strategii
w gminie lub powiecie”część czwarta : dokument strategiczny.

Dokument strategiczny
Ze spotkań warsztatowych oraz pracy członków zespołu powstały liczne materiały robocze. Najtrudniejsze jest ich
porządkowanie i łączenie w całość. Czas zatem, by na koniec przyjrzeć się konstrukcji dokumentu, podać przykład dobrego spisu treści.
1. Cel i proces tworzenia
strategii

•
•
•
•
•
•

Przesłanki i podstawy prawne opracowania GSRPS;
Ramy czasowe strategii (okres kiedy proces został rozpoczęty, kiedy zakończony);
Podstawowe etapy budowania GSRPS;
Określenie horyzontu czasowego strategii;
Wskazanie osób biorących udział w opracowaniu strategii (lista osób i organizacji do załącznika);
Wskazanie kiedy strategia została oficjalnie przyjęta

•
•
•
•

Położenie geograficzne;
Demografia (struktura wiekowa mieszańców, poziom wykształcenia, dzietność, procent rodzin wielodzietnych, aktywność zawodowa mieszkańców itd.)
Dominująca aktywność gospodarcza (np. rolnictwo, przetwórstwo, turystyka, itd.)
Trendy gospodarczo – społeczne (prognozowanie)

2.2. Strategiczne kierunki
rozwoju gminy

•
•
•

Informacja o kompleksowej strategii rozwoju gminy
Podstawowe kierunki rozwoju zapisane w kompleksowej strategii rozwoju
Informacje o innych dokumentach strategicznych dotyczących gminy (np. strategii rozwoju powiatu)

2.3 System pomocy społecznej w gminie

•

Instytucje zajmujące się pomocą społeczną (z uwzględnieniem organizacji społecznych oraz instytucji
powiatowych)
Charakterystyka grup objętych pomocą społeczną w gminie
Dotychczasowe formy pomocy i świadczeń
Współpraca z innymi podmiotami (w tym zlecanie zadań z zakresu pomocy społecznej)

2.4 Źródła podstawowych
problemów społecznych i ich
identyfikacja

•
•
•
•
•
•
•
•

2. Charakterystyka gminy

Podziękowanie zamiast wstępu
Na łamach artykułów kwartalnika przeszliśmy razem przez cykl zadań dotyczących tworzenia i aktualizacji dokumentu strategicznego.
Towarzyszyliśmy Państwu jako pracownicy ROPS
w Białymstoku, zarówno poprzez słowo pisane ( dokonując określenia kolejnych czterech kroków niezbędnych do powstania dokumentu), jak i wspólną realizację
przedsięwzięć w ośrodkach.
Dziękujemy za ten wspólny czas. Dziękujemy za
Państwa zaangażowanie, za czytanie, pisanie do nas,
zgłoszenia o pomoc w pracy strategicznej i programowej
na kolejny 2011 rok.

Często strategia jako dokument wpisany w zadanie
ustawy o pomocy społecznej gminy/powiatu spoczywała na barkach ośrodka pomocy społecznej, czy powiatowego centrum pomocy rodzinie.
Radni, instytucje publiczne, czy organizacje odzywały się w jej sprawie wtedy, kiedy należało odwołać się
do punktu w dokumencie strategicznym podczas opracowywania projektu ze środków EFS, czy przygotować
sprawozdanie z realizacji.
Ci, którzy uczestniczyli w naszych warsztatach wiedzą, że pierwszym slajdem wykorzystywanym przez doradcę na spotkaniu jest:

2.1. Podstawowe informacje
o gminie

Prezentacja
Imię i nazwisko
Instytucja, grupa, którą reprezentuję
Moja rola w dotychczasowej strategii/programie - autor, realizator, osoba monitorująca, inne

•
•
•

•
2.5. Kapitał społeczny gminy

•
•

Anna Tomulewicz, Warsztaty aktualizacji strategii, ROPS Białystok, 2010

Analiza obszarów polityki społecznej:
Kwestia mieszkaniowa
System opieki zdrowotnej
Edukacja i opieka nad dzieckiem
System opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
Rynek pracy i zatrudnienie
Bezpieczeństwo publiczne i patologie społeczne
Katalog zidentyfikowanych problemów społecznych w gminie zidentyfikowany i wybrany podczas
warsztatów
Hierarchizacja problemów społecznych uznanych za dominujące
Inwentaryzacja mocnych stron gminy (w zakresie spraw społecznych, w tym zasoby w postaci organizacji społecznych i zakresu współdziałania z nimi)
Określenie poziomu integracji społecznej oraz pożądanego stanu w tym zakresie

3. Kierunki rozwoju gminy

3.1. Wizja

Pozwalał on uświadamiać osobom z zespołu własną rolę oraz porównać je z zaangażowaniem pracowników socjalnych. To było bardzo ważne doświadczenie
każdej z grup.
W roku 2010 podczas pracy w charakterze doradcy
ROPS uruchomiliśmy w terenie około 40 gminnych/powiatowych zespołów. Przeprowadziły one warsztaty poświęcone strategii. Powstały lub zaktywizowały się grupy
wspólnie pracujące nad dokumentem. Wielu radnych
było w nich członkami, a niektórzy sekretarze zostali koordynatorami wdrażania strategii.
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To bardzo imponujące.
W ten sposób zmienialiśmy patrzenie na pomoc
i politykę społeczną. Oddolnie wpływaliśmy na rangę
zawodu oraz spostrzegania problemów społecznych. Budowaliśmy partnerstwa i integrację społeczną.

•
•
•

Wizja rozwoju gminy w perspektywie czasowej (10 – 15 lat) – określenie pożądanego stopnia rozwoju z
uwzględnieniem założeń zrównoważonego rozwoju społecznego.
Dokonanie powiązań pomiędzy założeniami rozwoju gminy a koncepcją rozwoju społecznego.
Wyeksponowanie elementów wizji odnoszących się do rozwiązywania problemów społecznych.

3.2. Cele

Dwa rodzaje celów:
1.
Sformułowanie celów głównych oraz sposobów ich osiągania;
2.
Cele szczegółowe (kierunki działań, zadania strategiczne, itp.) – dla każdego celu głównego kilka kierunków działań – mówią one o tym co trzeba zrobić
•
Określenie osób odpowiedzialnych za poszczególne cele, terminy realizacji, wskazanie źródeł finansowania, itp.
Sposób powiązania logicznego celów prezentuje rysunek XXX zamieszczony poniżej

3.3. Hierarchia celów rozwoju

Dokonanie hierarchizacji celów rozwoju
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Określenie osób odpowiedzialnych za koordynację realizacji strategii
Rola Wójta

Zespołu ds. wdrażania
Forum wymiany doświadczeń
Sposoby
Warsztaty aktualizacyjne
Promocja
Raporty/sprawozdania zespołu, koordynatora
Monitorowanie- jakimi narzędziami, kiedy

INTEGRACJA SPOŁECZNA – to jak kalejdoskop
z kolorowych szkiełek.
DOBRE PRAKTYKI

KĄCIK STRATEGICZNY

Roli koordynatora

KĄCIK STRATEGICZNY

Rola Rady Gminy

DOBRE PRAKTYKI

4. Zarządzanie realizacją
strategii

Małgorzata Lawda

Przyjęcie zmian w strategii
Wskazanie sposobów i częstotliwości dokonywania oceny stopnia realizacji strategii;
Wskazanie osób i sposobów dokonywania zmian (aktualizacji)
Zdefiniowanie wskaźników monitorowania strategii
Określenie powiązań z innymi dokumentami strategicznymi.
5.Realizacja strategii w
latach 2010-2011 programy
i projekty

Tu należy zrobić spis treści i wpisać ( jeśli taka jest wola gminy) wszystkie roczne programy realizacji strategii - Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów uzależnień, Opieki nad dzieckiem , inne…
To miejsce na opis 3 - 4 projektów wypracowanych na warsztatach lub realizowanych projektów systemowych, konkursowych.

Zakończenie

Kilka zdań dotyczących doświadczeń o jakie bogatsza jest społeczność gminy
Opisanie zasad realizacji polityki społecznej, współpracy z podmiotami na terenie gminy, tworzenia zasobów.

W kolejnym artykule poświecimy miejsce na przykłady i urywki z najlepszych strategii.
Do tej pory wzory bardzo dobrych dokumentów strategicznych znajdują swoje upowszechnienie na stronach urzędów
gminnych, czy powiatowych. Warto tam zaglądać, by uczyć się od najlepszych.
Jednak jeśli uważamy, że nasza strategia wymaga jeszcze pracy, aktualizacji, czy upowszechnienia, a my sami wsparcia pamiętajmy, że telefon i email doradców ROPS w Białymstoku nadal działa.
Zaś sami konsultanci przyjadą, jeśli tylko zgłosicie potrzebę, by „być aktywnym i najlepszym…” również w realizacji, wdrażaniu i ewaluacji strategii w gminach i powiatach, czego na ten Nowy 2011 Rok sobie i Państwu życzy:
Anna Tomulewicz
doradca ds. strategii ROPS Białystok w ramach projektu
„Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”

Pojęcie integracji ma wielorakie znaczenie.
W ogólnym rozumieniu jest to „proces dostosowywania się do siebie zachowań ludzi w grupie oraz pozytywny
skutek tego procesu, wyrażający się w powstaniu jakiegoś
systemu społecznego”.(Słownik wyrazów obcych 1997).
Integracja to inaczej scalanie, tworzenie całości
z części. To jak tworzenie wspaniałego obrazu z puzzli.
Kawałki rozsypane tworzą w miarę wykonywanej pracy,
tajemniczy obraz… Zanim weźmiemy się do pracy nie
wiemy jaki rezultat osiągniemy - ale tworzymy, staramy
się, pracujemy w miarę naszych sił. Integracja społeczna to ciągłe pokonywanie barier, trudności – ale to praca dająca wiele satysfakcji i radości. Scalamy ludzi, ich
poglądy, racje, dajemy możliwość dialogu pomiędzy
poszczególnymi grupami, dajmy im czas i miejsce na
rozmowę, spotkania oraz możliwość poznania się bliżej.
Integracja społeczna zaczyna się w niewielkich grupach,
a z czasem zatacza szersze kręgi, tworzy się kalejdoskop
kolorowych szkiełek, które w zaskakujący sposób układają się za każdym razem w inną całość. I to jest niesamowite, ciekawe, takie odkrywanie nieznanych nam
układów, kompozycji z różnorodnych kawałków…

Program Integracji Społecznej koncentruje się na
przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i mobilizacji kapitału społecznego. Wspiera najsłabsze i najbiedniejsze gminy wiejskie i wiejsko-miejskie w prowadzeniu
polityki społecznej. Pomaga im w racjonalizacji wydatków w obszarze pomocy społecznej oraz lepszego wykorzystania pieniędzy pochodzących z funduszy strukturalnych. Stwarza i realizuje lokalne strategie integracji

Otwarcie świetlic

Otwarcie świetlic
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społecznej, dzięki którym rozwiązywane są najbardziej
pilne problemy społeczne. Program pomaga w mobilizowaniu lokalnych społeczności i organizacji pozarządowych do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu
problemów. Adaptuje nowe standardy i instrumenty,
które pomogą otworzyć gminom drogę do korzystania
z funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwiązywanie problemów społecznych. Beneficjentami programu, są trzy grupy: ludzie starsi, dzieci i młodzież oraz
rodziny z dziećmi.
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Gdzie zaczyna się program integracji społecznej?
Może w nieznanych szerokiej rzeszy odbiorców miejscach? Warto więc je odkryć… Takim przykładem jest
Lipsk nad Biebrzą. Urokliwe, malownicze miejsce na mapie Polski. Miasto w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, położone nad zakolami rzeki Biebrzy.
Miejsce niezwykłe, niedaleko granicy polsko-białoruskiej.
Wielokulturowe, ciekawe, a ludzie wspaniali i twórczy. Co
się u nich dzieje? Czy to że miejsce jest daleko od wielkich
aglomeracji powoduje iż cisza tam i pustka na ulicach.
Otóż nie, ludzie tam żyjący chcę działać na rzecz własnej
społeczności oraz otwierają swe przyjazne miasto na gości
z zewnątrz. Inspiruje ich szeroko pojęta współpraca. Miasto i jego mieszkańcy twórczo działają na rzecz promowania lokalnej aktywności i przedsiębiorczości. Przyświecają
im w tym wartości takie jak tolerancja, szacunek.
W Lipsku nad Biebrzą i jego mieszkańcom nie obce
jest idea rozwijania życia kulturalnego, społecznego miasta i gminy. To aktywna społeczność, która w każdy możliwy sposób promuje region, jego tradycje, kulturę oraz
spuściznę historyczną. Poprzez edukację, działanie na
rzecz osób niepełnosprawnych, propagowanie idei wolontariatu, współpracę z instytucjami, organizacjami na
rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, miasto i ludzie
tam żyjący inicjują siebie nawzajem, czyli motywują lokalną społeczność do działania. I są widoczne efekty.
Starzy mieszkańcy Lipska n/Biebrzą zwykli mówić - „Kto był
chociaż raz w Nadbiebrzańskim Grodzie, ten do niego wróci”.
Ile w tym prawdy przekonajcie się sami…
W Lipsku dzieje się wiele rzeczy, przede wszystkim
gmina promuje region w sposób bardzo aktywny. Koordynatorzy oraz partnerzy poakcesyjnego programu
wsparcia obszarów wiejskich, uczestniczyli w kilku wizytach studyjnych i byli zachwyceni zaangażowaniem
mieszkańców. Pikniki, festyny, jarmarki, wycieczki, imprezy rekreacyjne, tak wiele atrakcji przyciąga chętnych poznania i odkrycia uroków tego miejsca.
Ciekawe i pełne aktywnych pracowników jest Muzeum Lipskiej Pisanki. Oryginalne to miejsce powstało
w maju 2007 r., w wyniku współpracy Pracowni Architektury Żywej, lipskiego Koła Stowarzyszenia Twórców Ludowych i Działu Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, przy finansowym wsparciu Fundacji Wspomagania
Wsi. Głównym celem powstania Muzeum było zachowanie
dla przyszłych pokoleń bogatej tradycji regionu związanej
z pisanką. Lipsk jest swoistym zagłębiem pisankarskim,
gdzie tradycje sięgające XIX wieku nadal są kultywowane.
Lipskie pisanki wykonywane metodą batiku szpilkowego,
zdobione charakterystycznym dla tego terenu ornamentem, stanowią ozdobę muzealnych i prywatnych kolek-
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cji sztuki ludowej w kraju i świecie. Ponadto Muzeum
Lipskiej Pisanki oferuje pokazy lub zajęcia warsztatowe
prowadzone przez lipskie twórczynie ludowe z zakresu:
pisankarstwa, wypieku pieczywa obrzędowego ( korowaje, gąski), wykonywania pająków i palm wielkanocnych,
wykonywania wycinanek. Czyli oprócz piękna rękodzieła ludowego, można nauczyć się i posmakować kuchni
regionalnej. Muzeum Lipskiej Pisanki działa pod opieką
Stowarzyszenia Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji we
współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lipsku. Muzeum i pracownie posiadają rekomendację Dział
Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

ską amforę z XVII w. Kolejna z sal stylizowana jest na izbę
wiejską. Znajdują się w niej między innymi krosna tkackie
oraz zbiór żelazek, ręczników lnianych z koronkami, kufer
posażny itp. Ostatnia z sal mieści dorobek twórców ludowych: pisanki, różne rodzaje tkanin, kwiaty z bibuły, pająki,
wycinanki, hafty i koronki oraz prace dziecięce wykonane
pod okiem twórców ludowych.
A czyj śpiew słychać w Lipsku? Przedstawiamy Zespół Regionalny „Lipsk”, który kultywuje folklor pogranicza
polsko-ruskiego, od 1996 roku. Kierownikiem Zespołu jest
Barbara Tarasewicz, instruktor ds. folkloru Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku. Wspaniały zespół ludzi,
którzy dbają o historię i tradycję regionu prezentował się
wielokrotnie na wielu prestiżowych festiwalach i przeglądach zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia, oraz stworzył śpiewnik „Pieśni znad Biebrzy”.

Ale to nie wszystko, miasto posiada także Młodzieżową Orkiestrę Dętą, która powstała w 1974 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Lipska i działa przy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Lipsku. Orkiestra swym zaangażowania
i ciężka pracą prezentuje wysoki poziom, i to zarówno pod
względem muzycznym jak i choreograficznym.
Czas coś przekąsić. Nasze podniebienie powinno
poznać smak kuchni regionalnej. Podlasie kojarzy się nam
z kartaczami, sękaczem, kiszką ziemniaczaną i kindziukiem.
Mamy nadzieję, że po pobycie w Lipsku, do tej listy dołączą
również gryczanniaki, soczewiaki oraz topielec. W tych wypiekach specjalizuje się Nieformalna Grupa Kobiet „Lipszczanki”. Jest w czym wybierać, a nazwy tajemnicze i intrygujące, np. gąski, śmieciuchy, amoniaczki oraz odkryty
smakołyk lokalny „krowaj”- my już wiemy co to - to weselne
ciasto drożdżowe (uznane już w Unii Europejskiej)!
Degustujmy i poznajmy wszystkie smaki Podlasia integracja społeczna jest naszym celem.

Otwarcie świetlic

W Lipsku jest także Muzeum Regionalne, to skromne
muzeum, stworzono z eksponatów które są darowiznami
mieszkańców i przyjaciół Lipska. Powstało ono w 1975
r. z inicjatywy członków Towarzystwa Przyjaciół Lipska.
W jednej z sal prezentowane są narzędzia rolnicze i gospodarcze, m.in. drewniane widły, cepy, naczynia plecione ze słomy, drewniane maselnice, naczynie do robienia
pęczaku, tzw. „stupa”, narzędzia do obróbki drewna, lnu.
Są tu również stare sieci, ościenie do łowienia ryb, a także
kosze do łowienia raków. W sali historyczno-archeologicznej możemy zobaczyć oryginały i kopie historycznych pieczęci oraz oznak byłych miejskich władz Lipska, monety,
medaliki, odznaczenia państwowe i regionalne. Pierwszy
dokument dotyczący dziejów Lipska pochodzi z 1533 r.,
kolejny to przywilej króla Stefana Batorego z 1580 r. nadający Lipskowi prawa miejskie oraz herb - łódź z żaglem. Ponadto, zgromadzono tu pamiątki z okresu II wojny światowej, oraz zdjęcia 50 mieszkańców Lipska zamordowanych
13 lipca 1943 r. na fortach w Naumowiczach. Wśród nich
była błogosławiona Marianna Biernacka. W sali tej warto
obejrzeć także toporki kamienne z epoki neolitu i inne
narzędzia z epoki wczesnego brązu, groty oszczepów
z XV-XVI w., kolekcję garnków glinianych, radziwiłłow-

Występ zespołu „Przeroślaki” w Bargłowie Kościelnym

A gdzie jest Bargłów Kościelny? Ta urocza gmina
położona jest w województwie podlaskim, w powiecie
augustowskim. Według legendy, spisanej przez mieszkańca Bargłowa - nauczyciela Józefa Golubiewskiego,
nazwa miejscowości wywodzi się ze staropolskiego słowa bargieł. „(…) Bargieł to nazwą ptaka. Dziś nazywa się
kowalik - Sita europea. Zamieszkuje lasy i sady”. Oczywiście
ptak ten w złotym kolorze, na kłosie zboża w niebieskim
polu widniejący na herbie Bargłowa.
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W gminie tej program integracji społecznej jest
wyjątkowy ponieważ pozwala dopasować się do potrzeb lokalnej społeczności. Obejmuje swoim zakresem
wszystkich: dzieci, młodzież, rodziny oraz osoby starsze.
To oni właśnie decydują jakie przedsięwzięcia chcą realizować na swoim terenie. To ich motywuje. Czują się
współodpowiedzialni za poprawność działań oraz możliwości jakie daje im szeroko pojęta integracja. Tego typu
programy pozwalają wyzwolić w ludziach chęć współ-
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Podziękowania dla koordynatorów regionalnych PPWOW

działania, poczucie własnej wartości i bycie przydatnym
w swoim środowisku. Społeczeństwo gminy Bargłów
Kościelna z zaangażowaniem integruje się w swoich
działaniach na rzecz gminy i okolic. Mieszkańcy sprawdzają się na polu działań dla dobra swojej społeczności,
nawzajem się także oceniają co daje im ogromne doświadczenie, a przede wszystkim pozwala im poznać
się w różnych sytuacjach i okolicznościach. Otwartość
i chęć zmian jest widoczna w pracy mieszkańców. Nie
chcą oni siedzieć bezczynnie, nie znając się nawzajem
i nie mając możliwości rozwoju. Aktywizacja i wspólna
praca daje wiele radości, możliwość organizowania różnych przedsięwzięć trafia na podatny grunt.
Właśnie Program Integracji Społecznej w ramach
PPWOW - Zwierciadło oczekiwań społeczności Gminy
Bargłów Kościelny był pierwszym tak wyjątkowym programem pozwalającym dopasować się do potrzeb lokalnej społeczności. Po licznych konsultacjach społecznych,
pracach zespołu do spraw programu oraz anonimowych
ankietach został opracowany plan działania. Powstało
Centrum Edukacji Sportu i Rekreacji (CESiR) w ramach
którego zrealizowano następujące działania :
1. Półkolonie letnie oraz zimowe zorganizowane dla 140
dzieci w wieku 6 – 12 lat z terenu całej gminy podczas
których dzieci będą miały zapewnioną fachową opiekę oraz zorganizowane zajęcia plastyczne ,sportowe,
wyjazdy na basen ,wycieczki, kulig.
2. Festyny rodzinne – imprezy o charakterze rekreacyjno
sportowym organizowane dla mieszkańców gminy.
Stanowią one bardzo ważny element integracji społeczeństwa, udział w nich bierze ok. 200 osób.
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3. Zajęcia muzyczno - taneczne dla grupy 19 dzieci w wieku przedszkolnym przez okres od września 2008 r. do
listopada 2009 r. w wymiarze 8 godzin miesięcznie.
Zajęcia te cieszą się ogromnym powodzeniem gdyż są
ważnym elementem w rozwoju naszych dzieci.
4. Centrum Kształcenia na Odległość na Wsi - działające
20 godzin w tygodniu, a w okresie wakacyjnym 40
godzin w tygodniu prze okres od lipca 2008 r. do listopada 2009 r. Wyposażone jest w 9 komputerów i jeden laptop z dostępem do Internetu, 10 kompletnych
mebli biurowych, telefax, drukarkę, zdalny dostęp do
platformy e- learningowej , 50 szkoleń e – learningowych. Centrum to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem w szczególności w czasie wolnym od zajęć
edukacyjnych.
5. Kluby Przedszkolaka na Wsi cztery 15 –sto osobowe
grupy dzieci w wieku od 3 lat do 5 lat, 15 godzin w tygodniu. Do Klubów Przedszkolaka uczęszcza 60 dzieci,
co daje 38 % dzieci z terenu gminy objętych edukacją
przedszkolną, która wcześniej wynosiła 0%.
6. Zorganizowanie wolnego czasu osobom starszym –
wycieczki : do Wilna 2 grupy po 50 osób, do Lichenia
1 grupa 50 osób, do Druskiennik 1 grupa 50 osób.
W Bargłowie Kościelnym 18 października 2010 r.
przedstawiciele 28 gmin uczestniczyli w uroczystym
podsumowaniu Poakcesyjnego Programu Wsparcia
Obszarów Wiejskich. W uroczystości brali udział wójtowie gmin, koordynatorzy gminni PPWOW, liderzy oraz
realizatorzy programu z województwa podlaskiego.
Program był realizowany w latach 2008-2010.
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PROJEKT W OBIEKTYWIE

Zdjęcia z działań projektu systemowego
„Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy
- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo
dla kadr instytucji pomocy społecznej
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