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Szanowni Państwo!
Kończący się rok 2011 niesie ze sobą wiele refleksji nt. minionego
okresu, a także planów na nadchodzące lata. Z tej wyjątkowej okazji
chcę Państwu życzyć wiele zadowolenia, sukcesów z podjętych wyzwań
oraz energii do tworzenia i realizacji nowych pomysłów w 2012 roku.
Mam nadzieję, że niniejszy biuletyn posłuży Państwu jako źródło
informacji i inspiracji oraz zachęci do tworzenia nowych ciekawych
projektów przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. Licząc
na dalszą współpracę zachęcamy do dzielenia się na łamach naszego
biuletynu Państwa doświadczeniami oraz dobrymi praktykami.
Życzę spokoju i ciepła, pomyślności i wielu sukcesów w każdym dniu
Nowego Roku.
Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku

Elżbieta Rajew
Rajewska
-Nikonowicz
wsskka-Nik

Spis treści
„Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy
społecznej” projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Wizyty studyjne Platformy Wymiany Doświadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Badania i analizy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1) „Stan zastany ekonomii społecznej na obszarze województwa podlaskiego” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2) „Sytuacja osób starszych i ich rola społeczna na terenach wiejskich województwa podlaskiego” . . . . . . . . 13
3) „Stan zastany funkcjonowania LZI obejmujący okres od września 2010 r. do lutego 2011 r. oraz
od marca 2011 r. do października 2011 r. ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Podsumowanie realizacji „Cyklu dla Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
„Sami Sobie” – projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
„Razem ku samodzielności…” – projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

. . . . . . . . 24

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Monitorowanie działań – lista aktywności i usług społecznych w gminie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy…” w obiektywie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Podlaski Przegląd Społeczny

PROJEKT SYSTEMOWY ROPS

2

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

Za nami kolejny, już czwarty rok realizowania przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy
– szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr
instytucji pomocy społecznej” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach 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.
Celem projektu było podniesienie kwalifikacji,
wzrost kompetencji i potencjału merytorycznego
pracowników pomocy i integracji społecznej województwa podlaskiego, poprawa skuteczności i jakości
funkcjonowania instytucji pomocy społecznej. Grupami
docelowymi projektu byli pracownicy pomocy i integracji społecznej woj. podlaskiego.
W ramach promocji projektu w 2011 roku wydaliśmy plakaty, ulotki i broszury informacyjne jak również
zakreślacze, długopisy i ołówki. Materiały promocyjne
były systematycznie rozdawane podczas działań projektowych. Firmie zewnętrznej zleciliśmy realizację filmu
promującego dobre praktyki projektu systemowego.

Elżbieta Rajewska-Nikonowicz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Białymstoku

Mieczysław Kazimierz Baszko – Wicemarszałek Województwa
Podlaskiego
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Głównym działaniem realizowanym w projekcie
były szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji
społecznej. W 2011 roku szkolenia odbywały się w Biurze
Projektu przy ul. Legionowej 30 lok. 202 w Białymstoku,
w Hotelu Trio w Białymstoku oraz w Hotelu Warszawa
w Augustowie. Tematyka szkoleń wynikała z Bilansu
Potrzeb w zakresie pomocy społecznej, a także na
bieżąco była zgłaszana przez Beneficjentów do Biura
Projektu. Trenerzy prowadzący szkolenia byli wybierani na podstawie złożonych ofert. Przy wyborze trenera
brano pod uwagę kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie oraz adekwatność doświadczenia i posiadanych
umiejętności do zaproponowanej stawki cenowej.

W 2011 roku zrealizowaliśmy następujące tematy
szkoleń:
1. „Prawo Zamówień Publicznych”
(2 szkolenia jednodniowe)
2. „Ochrona danych osobowych”
(2 szkolenia jednodniowe)
3. „Kodeks Postępowania Administracyjnego”
(2 szkolenia jednodniowe)
4. „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora
finansów publicznych” (7 szkoleń jednodniowych)
5. „Komunikacja z osobą zaburzoną psychicznie i jej
rodziną” (2 szkolenia dwudniowe)
6. „Profesjonalna obsługa klienta”
(3 szkolenia dwudniowe)
7. „Metody pracy z mieszkańcami dps i ich aktywizacja” (2 szkolenia dwudniowe)
8. „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność”
(6 szkoleń dwudniowych)
9. „Zawieranie kontraktów socjalnych”
(1 szkolenie dwudniowe)
10. „Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia”
(2 szkolenia dwudniowe)

11. „Praca z dzieckiem i osobą agresywną”
(2 szkolenia dwudniowe)
12. „Znowelizowane prawo pracy z dzieckiem”
(4 szkolenia jednodniowe)
13. „Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną”
(2 szkolenia dwudniowe)
14. „Zmiany w KPA” (4 szkolenia jednodniowe)
15. „Asystentura rodzinna i proces usamodzielnienia”
(2 szkolenia dwudniowe)
16. „Przemoc – diagnoza, interwencja i pomoc”
(2 szkolenia dwudniowe)
17. „Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny”
(4 szkolenia dwudniowe)
18. „Seksualność osób z niepełnosprawnością”
(3 szkolenia dwudniowe)
19. Szkolenie dla kadry kierowniczej:
I. „Trening interpersonalny” (2 szkolenia trzydniowe)
II. „Wystąpienia publiczne, argumentacja i autoprezentacja” (2 szkolenia trzydniowe)
III. „Arteterapia metodą Decoupage”
(2 szkolenia trzydniowe)
20. „Praca z rodziną metodą genogramu”
(2 szkolenia dwudniowe)
W sumie w 2011 roku zorganizowaliśmy: 21 szkoleń
jednodniowych, 33 szkolenia dwudniowe i 6 szkoleń
trzydniowych. Łącznie 840 godzin dydaktycznych.
W działaniach projektu systemowego wzięły udział 1052
osoby.

Seminarium Ewaluacja w pracy socjalnej – znaczenie dla rozwoju
badań, kształcenia, praktyki
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W 2011 r. w ramach Platformy Wymiany Doświadczeń odbyło się 9 wizyt studyjnych na terenie całej Polski,
które łącznie trwały 28 dni. Głównym celem wyjazdów
studyjnych było poznanie instytucji, metod i sposobów
rozwiązywania problemów społecznych, a także
wymiana doświadczeń, integracja sektora pomocy
społecznej oraz nawiązanie współpracy. Wizyty studyjne
dotyczyły następujących obszarów tematycznych:
- aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- ekonomii społecznej,
- partnerstw lokalnych,
- aktywizacji społeczności lokalnej,
- działalności organizacji pozarządowych oraz współpracy sektora pomocy społecznej z NGO,
- systemu wsparcia i aktywizacji osób starszych
i niepełnosprawnych,
- systemu opieki nad dzieckiem i rodziną,
- realizacji projektów, współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej, w tym projektów partnerskich.
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Szkolenie Stres, wypalenie zawodowe i asertywność,
11-12.10.2011 r.

Kurs Specjalistyczny Mediacje rodzinne, 11-14.10.2011 r.

W ramach Platformy Wymiany Doświadczeń
w 2011 r. przeprowadziliśmy dwa seminaria – wprowadzające oraz podsumowujące.
I Seminarium PWD poświęcone zostało zagadnieniom z zakresu kontroli zarządczej oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych, natomiast II Seminarium
PWD dotyczyło omówienia standardów pracy asystenta
rodzinnego. Na spotkaniu został podsumowany również
projekt systemowy.
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W bieżącym roku kontynuowana była praca Rady
PWD, której zadaniami były monitoring funkcjonowania
Platformy Wymiany Doświadczeń, określanie zakresu
tematycznego spotkań oraz przedstawianie potrzeb
szkoleniowych instytucji.
Specjalistyczne doradztwo dla OPS i PCPR
w 2011 roku miało na celu wsparcie pracowników
instytucji w kreowaniu nowoczesnej pomocy i integracji społecznej, w rozwoju pracy socjalnej, organizacji pomocy społecznej i realizacji ustawowych zadań
poprzez pomoc doradczą ekspertów. Doradztwo było
świadczone w czterech zakresach:
 Doradztwo w zakresie świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego.
 Opracowywanie strategii rozwiązywania problemów
społecznych – kreowanie lokalnej polityki, inicjowanie, wdrażanie i ewaluacja strategii, programów
i projektów społecznych.
 Doradztwo dla pracowników ROPS wspierające
realizację zadań statutowych i zadań związanych
z opracowaniem programów wojewódzkich i realizacją strategii województwa.
 Funkcjonowanie LZI w regionie – doradztwo
psychologiczne i prawne dostępne dla przedstawicieli instytucji tworzących LZI we wszystkich
gminach województwa podlaskiego.
„Pomysł wsparcia doradztwem psychologicznym
pracowników instytucji zaangażowanych w tworzenie
i działanie LZI okazał się być w praktyce bardzo potrzebny.
Istotną rolą doradcy okazało się upowszechnienie wiedzy
nt. diagnozy przemocy – w pracy zespołowej ważne jest aby
wszyscy członkowie LZI dysponowali wspólną wiedzą na
ten temat. Stworzenie wspólnego języka, rozumienia problemu było bardzo znaczną częścią doradztwa.
W większym stopniu pomocne przy rozwiązywaniu
konkretnych przypadków były spotkania w gminach
z zespołami LZI. Dyżur telefoniczny spełniał rolę informacyjną. Wciąż potrzebna jest baza instytucji świadczących
pomoc dostępna na każdym szczeblu pomocy ofiarom
przemocy. Wiedza psychologiczna jest niezbędna przy
diagnozowaniu i realizowaniu planu pomocy rodzinie
uwikłanej w przemoc.
Mam wrażenie, że osoby powołane do pracy w zespołach cechują się dużą odpowiedzialnością za podejmowane działania i uwzględniają czynnik psychologiczny jako
możliwość lepszej, efektywniejszej pracy. Ciekawe były też
pytania dotyczące zasad współpracy w zespole, sposobu
wyłaniania lidera zespołu lub grupy roboczej. Myślę, że
pomoc psychologiczna była ciekawą i pomocną formą
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Szkolenie dla kadry kierowniczej – Arteterapia metodą Decoupage,
12-14.10.2011 r.

Szkolenie dla kadry kierowniczej – Wystąpienia publiczne,
argumentacja i autoprezentacja, 30.11-02.12.2011 r.

wsparcia dla członków LZI. Była też dla mnie osobiście
możliwością wymiany doświadczeń i poznania wielu zaangażowanych, interesujących osób, które w pełni mogą się
czuć kompetentne w podejmowanych zadaniach. ”
Krystyna Wysocka
Doradca psychologiczny
Duża część podlaskich gmin korzystała ze specjalistycznego doradztwa dla ośrodków pomocy społecznej
i powiatowych centrów pomocy rodzinie w zakresie
tworzenia, aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych. Jednak nadal są gminy, w których
dotychczasowe strategie, powstałe w wyniku ustawowego obowiązku ich przygotowania, nie są powiązane
w wymiarze pionowym ze strategią np. wojewódzką lub
nie uwzględniają potrzeby strategicznego planowania,
czy też nie powstają w sposób partycypacyjny.
A przecież gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych jest dokumentem obejmującym
całokształt polityki społecznej realizowanej przez gminę/
powiat/województwo. Powinien on identyfikować
problemy w zakresie społecznym pojawiające się ww.
jednostkach oraz wskazywać sposoby i narzędzia ich
rozwiązywania. Strategia, jako dokument długofalowy
powinien stanowić podstawę do planowania działań
samorządu w zakresie pomocy i integracji społecznej.
W związku z tym, zachęcamy Państwa do dalszej
aktywnej współpracy z doradcami programu, którzy
służą pomocą w dokonaniu właściwej oceny, czy strategia odbiega od sugerowanego podejścia czy może
dobrym momentem byłoby stworzenie od postaw
nowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, uwzględniającej teraźniejsze problemy i sposób
ich rozwiązywania, uwzględniając narzędzia. Tworząc
nową strategię można bazować na wcześniejszym doku-
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Szkolenie dla kadry kierowniczej – Arteterapia metodą Decoupage,
30.11-02.12.2011 r.

mencie, jednak końcowym wynikiem powinna być strategia odpowiadająca aktualnym potrzebom.
W ramach doradztwa organizowane były również
warsztaty dla gmin z zakresu tworzenia strategii.
Warsztaty miały na celu opracowanie założeń do projektu
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Spotkania przyczyniły się do wypracowania mechanizmów
wspólnego podejmowania decyzji i angażowania mieszkańców i instytucji na rzecz rozwoju lokalnego. Efektem
pracy eksperta i zespołu roboczego było wypracowanie
projektu dokumentu strategicznego.
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W 2011 roku przeprowadzone zostały badania
w trzech obszarach:
 „Stan zastany ekonomii społecznej na obszarze
województwa podlaskiego”
 „Sytuacja osób starszych i ich rola społeczna na terenach wiejskich województwa podlaskiego”
 „Stan zastany funkcjonowania LZI obejmujący okres
od września 2010 r. do lutego 2011 r. oraz od marca
2011 r. do października 2011 r. ”
Wyniki badań są zamieszczone na stronie internetowej www.rops-bialystok.pl oraz na podstronie
www.projekt.rops-bialystok.pl, natomiast fragmenty
badań znajdują się w bieżącym numerze kwartalnika
„Podlaski Przegląd Społeczny”.

Szkolenie Seksualność osób z niepełnosprawnością
– 19-20.10.2011 r.

Ważnym działaniem realizowanym w 2011 roku
była aktywizacja społeczno-ekonomiczna. Zostały powołane zespoły do spraw opracowania wieloletniego planu
rozwoju ekonomii społecznej w naszym regionie i pokazania dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania już
istniejących instytucji ekonomii społecznej. W celu rzetelnego opracowania projektu wieloletniego planu rozwoju
ekonomii społecznej w województwie podlaskim powołano Zespół ds. opracowania wieloletniego planu rozwoju
ekonomii społecznej, w skład którego wchodzą przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, podmiotów
reprezentujących sektor ekonomii społecznej lub tworzących infrastrukturę wsparcia ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządów
powiatowych, instytucji biznesowych oraz akademickich. Zadaniem Zespołu jest: identyfikacja problemów
i potrzeb, wypracowanie celów szczegółowych i operacyjnych oraz zadań i wskaźników do realizacji, opracowanie
sposobu monitoringu i ewaluacji planu, opracowanie
planu finansowego realizacji planu, wypracowanie propo-
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zycji zapisów oraz przygotowanie projektu wieloletniego
planu rozwoju ekonomii społecznej w województwie
podlaskim, opracowanie i opiniowanie harmonogramu
realizacji planu.
W ramach działania aktywizacja społeczno-ekonomiczna przeprowadzone zostały warsztaty dla liderów
społecznych i grup aktywnych (GAL), których celem była
praca nad twórczymi rozwiązaniami lokalnych problemów społeczno-gospodarczych. Warsztaty pomogły
liderom lokalnym w przeprowadzeniu analizy i oceny
posiadanych zasobów, stworzeniu strategii działania
oraz wypracowaniu i wybraniu propozycji projektów,
które po wdrożeniu przyczynią się do rozwoju ekonomicznego i społecznego.
Upowszechnienie współpracy i dobrych praktyk instytucjonalnych to kolejne działanie realizowane w ramach
projektu systemowego. W ramach niego zostały zorganizowane trzy seminaria, które odbyły się w lipcu, październiku i listopadzie 2011 roku.
1. Seminarium w zakresie współpracy partnerskiej
odbyło się w dniu 25 lipca 2011 roku. Dotyczyło ono
zagadnień ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, która nakłada nowe zadania na
gminy, powiaty, samorząd województwa, jak także
prezentacji form rodzinnej pieczy zastępczej na
przykładzie: zawodowej rodziny zastępczej oraz
rodzinnego domu dziecka.
2. Seminarium na temat: Ewaluacja w pracy socjalnej
– znaczenie dla rozwoju badań, kształcenia, praktyki
oraz XXI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy
Socjalnej odbyły się w dniach 25-26.10.2011 roku.
Seminarium służyło dyskusji, upowszechnianiu
dobrych praktyk, jak także wymianie doświadczeń na temat wielowymiarowości pracy socjalnej,
formułowanych i wypracowanych w jej obszarze
założeń, celów, form, powiązań z oczekiwaniami
zawodowej praktyki, jak również czynników sprzyjających i utrudniających skuteczne zaspokajanie
potrzeb beneficjentów.
3. Seminarium upowszechniające dobre praktyki na
temat: „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych” zrealizowane zostało w terminie 23-25.11.2011 r. Celem
spotkania była wymiana doświadczeń dotyczących
działań na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych
warunków do pełnego fizycznego i osobowego
rozwoju osób niepełnosprawnych, jak także aktywnego, godnego uczestnictwa w życiu społecznym
i gospodarczym.
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Seminarium Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Delegaci z Rosji

Warsztaty zajęciowe z plecionkarstwa

Wystąpienie teatralne uczestników WTZ w Augustowie

Wydane zostały publikacje poseminaryjne jako zbiór
informacji o trzech seminariach. Zawarte są w nich między innymi materiały prelegentów, którzy brali udział
w seminariach, jak także prezentacje dobrych praktyk
rozwiązywania problemów społecznych na terenie województwa podlaskiego.

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział
w projekcie i zachęcamy do udziału w naszych formach
wsparcia w roku 2012. Wspólne zaangażowanie
w podwyższanie kwalifikacji i umiejętności oraz doskonalenie zawodowe przyczynia się do stworzenia nowej
jakości pracy w środowisku lokalnym, opracowania
dobrego i skutecznego systemu pomocy społecznej
oraz do efektywniejszego rozwiązywania problemów
społecznych w województwie podlaskim.
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Wizyty studyjne
Platformy Wymiany Doświadczeń
Agnieszka Sobolewska
– asystent ds. PWD

W ostatnim kwartale bieżącego roku Biuro Projektu
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizowało trzy wizyty studyjne Platformy
Wymiany Doświadczeń.
Pierwsza wizyta studyjna odbyła się w dniach 5-6
października na terenie woj. mazowieckiego. Odbiorcami wizyty studyjnej była kadra kierownicza oraz
pracownicy domów pomocy społecznej z woj. podlaskiego. Wyjazd miał na celu dostarczenie wiedzy na
temat dobrych rozwiązań z zakresu pomocy osobom
starszym oraz niepełnosprawnym intelektualnie na
terenie woj. mazowieckiego, poznanie przykładu współpracy domów pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz możliwości pozyskiwania dodatkowych
środków na realizację zadań m.in. poprzez dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej. Uczestnicy wizyty zapoznali się z pracą następujących instytucji:
Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku,
Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Płocku,
Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku,
Stowarzyszenia Panaceum w Płocku oraz Domu Pomocy
Społecznej w Loretto.
Uczestnicy wizyty studyjnej Rozwiązania z zakresu systemu
pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym intelektualnie
w woj. mazowieckim

Uczestnicy wizyty studyjnej na temat Ekonomia społeczne
i możliwości jej rozwoju w woj. małopolskim i śląskim
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Druga wizyta zorganizowana została w dniach
27-28 października 2011 r. na terenie woj. podlaskiego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele instytucji
pomocy społecznej z terenu całego województwa.
Celem wyjazdu studyjnego było zdobycie wiedzy na
temat dobrych rozwiązań w obszarze opieki nad dzieckiem i rodziną oraz funkcjonowaniu pieczy zastępczej na terenie woj. podlaskiego. Uczestnicy wizyty
studyjnej zapoznali się z działalnością instytucji sprawujących system opieki nad dzieckiem i rodziną na terenie
powiatu bielskiego oraz hajnowskiego, odwiedzili m.in.
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Wizyta w Domu Dziecka w Białowieży (wizyta studyjna woj. podlaskie)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce,
Hajnowski Ośrodek Wzornictwa oraz Dom Dziecka
w Białowieży. Mieli również okazję zapoznać się z pracą
Zawodowej Rodziny Zastępczej oraz Rodzinnego
Domu Dziecka w Bielsku Podlaskim oraz dowiedzieć
się jak funkcjonuje system pieczy zastępczej na terenie
powiatu hajnowskiego.

Wizyta studyjna Rozwiązania z zakresu opieki nad dzieckiem
i rodziną w woj. podlaskim
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Ostatnia w tym roku wizyta studyjna odbyła się
w dniach 7-10 listopada 2011 r. na terenie woj. małopolskiego, śląskiego oraz mazowieckiego. Tematem
wizyty studyjnej była „Ekonomia społeczna oraz możliwości jej rozwoju”. W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych
centrów pomocy rodzinie z terenu woj. podlaskiego.
Głównym celem wizyty studyjnej było zapoznanie się
z programami środowiskowymi w obszarze rozwiązywania problemów społecznych, poznanie praktycznej
wiedzy na temat budowania lokalnego partnerstwa,
prezentacja nowatorskich projektów społecznych oraz
dostarczenie praktycznych informacji na temat tworzenia
i wspierania podmiotów ekonomii społecznej.
Pierwszego dnia uczestnicy gościli w Spółdzielni
Socjalnej „Stary Mokotów” w Warszawie. W trakcie spotkania prezes spółdzielni omówił główne działania instytucji. Spółdzielnia socjalna prowadzi sklep internetowy
ze zdrową żywnością oraz usługi cateringowe. Drugiego
dnia wizyty studyjnej uczestnicy zapoznali się z podmiotami prowadzonymi przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej. Odwiedzili Zakład
Aktywności Zawodowej, który oferuje usługi introliga-
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torsko – drukarskie oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej,
które prowadzą terapię osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym poprzez działania artystyczno – teatralne.
Następnie uczestnicy udali się do Ośrodka Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Wypoczynkowego w Lalikach.
Podmiot ten został utworzony przez Stowarzyszenie
„Teatr Grodzki” w 2009 r. jako Zakład Aktywności Zawodowej. Ośrodek zatrudnia osoby niepełnosprawne, które
pracują na stanowiskach recepcjonistów, pokojowych
oraz kucharzy.
Wizyta w chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym
w Kluczach (wizyta studyjna woj. małopolskie i śląskie)

Wizyta w WTZ w Stowarzyszeniu Teatr Grodzki w Bielsku-Białej
(wizyta studyjna woj. małopolskie i śląskie)

Kolejny dzień wizyty rozpoczął się od spotkania
w Ośrodku Recepcyjno -Szkoleniowym „Zielony Dół”
w Krakowie. Jest to jednostka prowadzona przez „Laboratorium Cogito”, oferująca usługi hotelarskie oraz
gastronomiczne. Jego głównym celem jest tworzenie
miejsc pracy dla osób chorujących psychicznie. Podczas
wizyty w Ośrodku Zielony Dół odbyło się również spotkanie z przedstawicielem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, który zaprezentował projekt
systemowy „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej
– Etap I”. W dalszej części uczestnicy udali się do gminy
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Klucze, gdzie zapoznali się z działalnością takich instytucji jak: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz” oraz Spółdzielni Socjalnej „OPOKA”. Podmioty te ściśle ze sobą
współpracują poprzez prowadzenie wspólnych działań
na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy
wizyty mieli możliwość poznania projektów
środowiskowych w kontekście partnerstwa samorządu
z organizacjami pozarządowymi oraz zapoznania się
z modelem spółdzielni, której członkami założycielami są
dwie organizacje pozarządowe.
Ostatni dzień wizyty poświęcony został zapoznaniu się z działalnością Przedsiębiorstwa Społecznego
„Gospoda Jaskółeczka” w Radomiu. Uczestnicy poznali
strukturę jednostki, zasady funkcjonowania oraz ofertę
świadczonych usług. Jest to przedsiębiorstwo o profilu
gastronomicznym, którego głównym celem jest integracja społeczna, zapobieganie bierności społecznej
i zawodowej osób chorujących psychicznie poprzez
tworzenie miejsc pracy.
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1) „Stan zastany ekonomii społecznej
na obszarze województwa podlaskiego”
Na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Białymstoku przeprowadzono badanie
pod tytułem „Stan zastany ekonomii społecznej na
obszarze województwa podlaskiego”. Badanie obejmowało wszystkie podmioty, do których należą organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym
i wolontariacie (spółki non-profit) spółdzielnie socjalne,
podmioty kościelne), spółdzielnie inwalidów niewidomych, spółdzielnie pracy oraz podmioty o charakterze
integracyjnym na terenie województwa podlaskiego.
Celem głównym badania była diagnoza stanu zastanego w obszarze ekonomii społecznej na terenie województwa podlaskiego.
Pojęcie ekonomii społecznej, nazywanej w niektórych krajach ekonomią solidarności czy ekonomią
obywatelską, definiuje się w dwojaki sposób: jako sektor
(w wymiarze instytucjonalno – prawnym) i jako metodę
działania (polegającą na osiąganiu celów społecznych
metodami gospodarczymi). Przedsiębiorstwo społeczne
to przedsięwzięcie o głównie społecznych celach, które
angażuje się w działalność ekonomiczną, a zyski z niej
przeznacza na realizację owych celów lub dla zaspokojenia określonych potrzeb społecznych. Nie działa więc
– jak tradycyjne przedsiębiorstwo – w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców, czy
też właścicieli.
Przez ostatnich dwadzieścia lat, wolno ale bezdyskusyjnie, sektor ekonomii społecznej osiągnął stadium
instytucjonalizacji i oficjalnego uznania w Unii Europejskiej. Chociaż ostatnio było to w pewien sposób kwestionowane i obecnie sektor musi mocno zabiegać o należne
uznanie i uzyskanie wsparcia pozwalającego rzucić
wyzwanie szczególnym barierom ograniczającym jego
ekspansję.
Według danych REGON w Polsce w 2010 roku zarejestrowanych było 12 tys. fundacji i 71 tys. stowarzyszeń
(nie licząc OSP). Gdy w tych statystykach uwzględnimy
również Ochotnicze Straże Pożarne, uzyskamy wynik
blisko 100 tys. zarejestrowanych organizacji. Przy jeszcze
szerszym spojrzeniu w oszacowaniu tym można by także
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wziąć pod uwagę 6,5 tys. organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego, 3,8 tys. pozostałych organizacji
członkowskich nie sklasyfikowanych jako stowarzyszenia
(np. koła łowieckie, pracownicze kasy pożyczkowe, komitety społeczne itp.) i ok. 2 tys. oddziałów lokalnych jednostek organizacyjnych Kościoła katolickiego pełniących
działalność społeczną (wg szacunków GUS).
Najwięcej jest organizacji zajmujących się sportem,
turystyką, rekreacją lub hobby, stosunkowo dużo działa
też w obszarze edukacji i wychowania oraz kultury i sztuki.
Największą grupę podmiotów ekonomii społecznej
w Polsce stanowią organizacje pozarządowe, których
jest w Polsce około 78.000 i dają one zatrudnienie na
poziomie ok. 65.000 osób.
Przyglądając się podmiotom ekonomii społecznej
w podziale na poszczególne województwa można
łatwo zauważyć, iż największą ich grupę można znaleźć
na terenie województwa mazowieckiego – ponad 16%
wszystkich podmiotów ekonomii społecznej w Polsce.
Dość duża liczba tych podmiotów znajduje się również
w województwach: śląskim, wielkopolskim, małopolskim
i dolnośląskim. Najmniej licznie sektor reprezentowany
jest w województwach: opolskim, lubuskim, podlaskim
oraz świętokrzyskim.
Bazując na danych dostępnych na stronie
www.bazy.ngo.pl widać, że w województwie podlaskim
jest zarejestrowanych 4435 następujących podmiotów
ekonomii społecznej:
 Spółdzielnie socjalne,
 Spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 Spółdzielnie pracy,
 Centra integracji społecznej,
 Kluby integracji społecznej,
 Warsztaty terapii zajęciowej,
 Organizacje pozarządowe,
 Organizacje infrastruktury wsparcia ekonomii
społecznej,
 Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej,
 Centra ekonomii społecznej,
 Pozostali interesariusze (przedsiębiorcy i przedstawiciele administracji publicznej).
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Powołując się na dane dostępne na wyżej wymienionej stronie na terenie województwa podlaskiego
zarejestrowanych jest łącznie 3599 organizacji pozarządowych. W Białymstoku jest ich 1174, w Suwałkach 255
a w Łomży 245.
W województwie podlaskim funkcjonują 242 organizacje pożytku publicznego – 46 w Białymstoku, 22
w Suwałkach oraz 15 w Łomży. Organizacji wspierających
inne organizacje pozarządowe na terenie województwa
podlaskiego jest 29. Świadczą one pomoc w zakresie:
 zakładania organizacji,
 spraw księgowych,
 pomocy w pisaniu projektów,
 dostarczania informacji o źródłach finansowania,
 wsparcia finansowego,
 pomocy formalno – prawnej,
 reprezentowania, zrzeszania organizacji pozarządowych,
 pośrednictwa wolontariatu dla organizacji pozarządowych,
 badania organizacji pozarządowych,
 wsparcia technicznego,
 wsparcia lokalowego,
 pomocy specjalistycznej związanej z daną działalnością.
W stolicy województwa zarejestrowanych jest 12
z nich, 5 w Suwałkach natomiast w Łomży 2.
Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób
bezrobotnych i świadczące usługi rynku pracy stanowią
w województwie podlaskim grupę 98 instytucji. Działają
tutaj Agencje Zatrudnienia, Zakłady Doskonalenia Zawodowego, Zakłady Pracy Chronionej, Kluby Pracy, Centra
Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej,
Lokalne Fundusze Poręczeniowe, Instytucje Szkoleniowe
oraz Gminne Centra Informacji. 45 z nich prowadzi swoją
działalność na terenie Białegostoku, 12 jest zarejestrowanych w Suwałkach a 10 w Łomży.
Organizacje i instytucje działające w obszarze
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego stanowią grupę 165 na terenie Białegostoku.
W Suwałkach jest ich 44 natomiast w Łomży 21. Organizacje te prowadzą działalność w zakresie muzyki, teatru,
filmu, tańca, sztuk wizualnych, wzornictwa, literatury,
ochrony zabytków, animacji społeczno – kulturalnych
oraz edukacji kulturalnej.
Centra wolontariatu stanowią w województwie
podlaskim nieliczną grupę 5 organizacji o tym profilu
działalności. 3 z nich prowadzi swoją działalność na
terenie Białegostoku, 1 jest zarejestrowana na terenie
Suwałk oraz 1 w Mońkach.
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Działalnością prowadzącą warsztaty terapii zajęciowej na terenie województwa podlaskiego zajmuje
się 26 organizacji. 4 spośród nich funkcjonuje w obrębie
stolicy województwa. 1 oficjalnie funkcjonuje w Suwałkach a kolejna na terenie Łomży. W województwie podlaskim są zarejestrowane 21 domy pomocy społecznej.
W celu uzyskania pełnego obrazu ekonomii
społecznej w województwie podlaskim przeprowadzone
zostały wywiady z respondentami. Wykorzystano tutaj
dwie techniki zbieranie danych – telefoniczne wywiady
kwestionariuszowe wspomagane komputerowo CATI
oraz wywiad zogniskowany – FGI.
Dodatkowo został przeprowadzony panel ekspercki,
którego celem było w szczególności przedyskutowanie
możliwych i potrzebnych kierunków rozwoju podmiotów
ekonomii społecznej w regionie podlaskim.
Z przeprowadzonych wywiadów jednoznacznie
wynika, że przeciętny mieszkaniec Podlasia ma bardzo
słabą wiedzę na temat ekonomii społecznej.
Zdecydowana większość uczestników badania –
74% uważa, że mieszkańcy Podlasia w bardzo małym
i/lub małym stopniu znają cele ekonomii społecznej.
Jedynie 3% ankietowanych uważa, że mieszkańcy
Podlasia dobrze znają cele ekonomii społecznej.
Podobnie wygląda sytuacja jeśli chodzi o wiedzę
mieszkańców Podlasia na temat działań prowadzonych
w ramach ekonomii społecznej. Zdecydowana większość (75%) uczestników badania uważa, że mieszkańcy
Podlasia w bardzo małym lub małym stopniu znają
działania prowadzone w ramach ekonomii społecznej.
Jedynie 2% respondentów twierdzi, że mieszkańcy
Podlasia dobrze znają działania jakie są prowadzone
w ramach ekonomii społecznej.
Identycznie wygląda sytuacja w kontekście świadomości mieszkańców Podlasia na temat ich wiedzy
o podmiotach działających w sektorze ekonomii
społecznej. Zdecydowana większość respondentów
(75%) twierdzi, że mieszkańcy Podlasia w bardzo małym
lub małym stopniu znają instytucje z sektora ekonomii
społecznej. Jedynie 4% ankietowanych uznało, że
mieszkańcy Podlasia w dużym stopniu znają instytucje
z sektora ekonomii społecznej.
Zastanawiając się nad kluczowymi problemami
i barierami stojącymi na drodze do rozwoju ekonomii
społecznej w regionie można zauważyć, że uczestnicy badania podają liczne kłopoty, z którymi się spotykają w swojej codziennej pracy. Za największy problem
respondenci uznają brak wiedzy na temat instytucji
ekonomii społecznej. Zaraz za nim plasuje się niski
poziom aktywności społeczności lokalnych a także brak

spójnej strategii i planów działań dotyczących rozwoju
sektora ekonomii społecznej. Uczestnicy badania skarżyli się również na zasady polityki społecznej która ich
zdaniem jest zbyt słabo ukierunkowana na ekonomię
społeczną. Ankietowani uznają, że najmniej kłopotów
sprawia im jakość usług ekonomii społecznej.
Ważnym problemem poruszanym przez uczestników badania jest kwestia odczuwania braku należytego
zaufania. Respondenci wskazują, że często ich podmioty
są traktowane „podejrzliwie” pod względem uczciwości prowadzonej działalności gospodarczej. Jakość
produktów instytucji z sektora ekonomii społecznej jest
traktowana „z góry” jako gorsza, mniej wartościowa.
Ponad połowa (54%) uczestników badania twierdzi,
że w województwie podlaskim jest duże zapotrzebowanie na usługi świadczone w ramach działalności
prowadzonej przez podmioty ekonomii społecznej. Co
piąty (18%) respondent uważa, że zapotrzebowanie

na te usługi w regionie jest bardzo duże. Największe
potrzeby dotyczą usług edukacyjnych oraz usług socjalnych a także usług z zakresu działalności handlowej
i produkcyjnej. Jednak funkcjonuje również spora grupa
(20%) niezdecydowanych reprezentantów podmiotów
ekonomii społecznej, którzy twierdzą, że w województwie podlaskim zapotrzebowanie na usługi ekonomii
społecznej jest ani duże, ani małe. Wydaje się, że są to
osoby dla których pojęcia ekonomii społecznej jest
niejasne lub zupełnie obce. Podjęcie działań mających na celu uświadomienie tym osobom zagadnienia
ekonomii społecznej powinno przyczynić się do zmiany
sposobu postrzegania przez nich zapotrzebowania na
usługi świadczone przez podmioty ekonomii społecznej.
Należy poczynić kroki, aby ta znacząca grupa zaczęła
postrzegać usługi ekonomii społecznej za potrzebne dla
rozwoju społecznego.

2) „Sytuacja osób starszych i ich rola społeczna
na terenach wiejskich województwa podlaskiego”
Jaka jest sytuacja osób starszych na terenach wiejskich w województwie podlaskim?
Sytuacja bytowa podlaskich seniorów z obszarów
wiejskich należy do jednej z najtrudniejszych w Polsce.
Pomimo jednego z najwyższych wśród wszystkich regionów
udziału osób starszych w ogólnej liczbie ludności, podlascy
seniorzy uzyskują jedne z najniższych emerytur oraz rent
brutto. Z tego też względu standard życia podlaskich osób
starszych jest bardzo niski względem osób w tej kategorii wiekowej w innych regionach w kraju. Takie wyniki
przyniosła realizacja badania „Sytuacja osób starszych
i ich rola społeczna na terenach wiejskich województwa
podlaskiego” zrealizowanego przez firmę General Projekt
Sp. z o. o. z Olsztyna na zlecenie Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Białymstoku.
Zasadniczym celem badania było określenie
warunków życia, oczekiwań oraz stopnia dostępu do
usług i zaspokojenia podstawowych potrzeb osób starszych na terenach wiejskich.
Główny cel badania został osiągnięty poprzez zastosowanie technik badawczych, takich jak: analiza danych
wtórnych (desk research), indywidualne wywiady pogłę-
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bione (IDI), bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe
(PAPI) oraz studium przypadku (case studies).
Badanie zostało zrealizowane w okresie sierpień –
październik 2011 na próbie 762 osób starszych z terenów
wiejskich, reprezentatywnej ze względu na wiek, płeć
oraz zróżnicowanie przestrzenne – powiaty (z wyłączeniem powiatów grodzkich – miasta Białegostoku, miasta
Suwałk, miasta Łomży). Badanie jakościowe obejmowało
natomiast 6 przedstawicieli stowarzyszeń/zrzeszeń/instytucji prowadzących działalność na rzecz osób starszych.
Jak pokazały wyniki badań, głównym źródłem
dochodów podlaskich seniorów jest bez wątpienia
emerytura. Co dziesiąty badany uzyskiwał dochód
w postaci zasiłku pielęgnacyjnego. Osobną kategorię
stanowiły osoby starsze, których podstawowym
źródłem dochodu były zarobki lub też pomoc
finansowa członków rodziny, np. dochody partnera
czy wsparcie dzieci. Według danych Głównego Urzędu
Statystycznego za 2010 r. przeciętna wysokość emerytur
z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych
brutto w województwie podlaskim wynosiła 1 525,45 zł,
natomiast rolników indywidualnych – 918,86 zł. Wyniki
badania ilościowego pozwalają na stwierdzenie, iż średnia
wysokość dochodów przypadająca na jednego członka
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gospodarstwa domowego podlaskich seniorów mieści
się w przedziale 501–750 zł netto. Jednakże znaczna
część osób starszych wyraziła zdanie, iż uzyskiwane
dochody pozwalają na zaspokojenie większości potrzeb
materialnych, chociaż dużą grupę stanowiły także osoby
starsze, które miały trudności z zaspokojeniem choćby
podstawowych potrzeb.
Toteż jedną z najważniejszych potrzeb seniorów
z terenów wiejskich jest wszelka pomoc materialna
i finansowa. Ponadto organizacje świadczące pomoc
na rzecz osób starszych zgodnie przyznały, iż wsparcie
seniorów nie jest realizowane w wystarczającym stopniu.
Problemy z docieraniem do seniorów z terenów wiejskich
łączą się z barierami finansowymi, odległościowymi,
informacyjnymi czy też psychologicznymi ze strony osób
starszych. Poza pomocą materialną i finansową seniorzy
oczekują, że w katalogu usług świadczonych na ich rzecz
znajdą się także opcje dostępne powszechniej, takie
jak: wsparcie finansowe dla członków rodzin opiekujących się starszymi osobami niesamodzielnymi, działania
umożliwiające wypoczynek osobom starszym, wypożyczanie sprzętu ułatwiającego pielęgnację/rehabilitację
chorego w domu, opieka długoterminowa i hospicyjną
pomoc psychologiczna osobom starszym.
Inną kwestią poruszoną w trakcie badania były
problemy osób starszych. Największymi problemami
z jakimi muszą zmagać się osoby starsze, zdiagnozowanymi w drodze badania ilościowego były: choroby,
postępujące ograniczenie sprawności fizycznej oraz
postępujące ograniczenie samodzielności życiowej.
Ponadto największym problemem osób starszych na
terenach wiejskich określonym przez respondentów
jest niedostatek środków finansowych. Ważnym problemem osób starszych jest także bez wątpienia wykluczenie cyfrowe, które objawia się w braku podłączenia
seniorów do sieci, a co za tym idzie brakiem umiejętności
obsługi komputera, a ponadto nie mają oni zaufania
do przelewów internetowych. Rzadkością jest również
umiejętność posługiwania się kartą bankomatową. Stąd
wykluczenie cyfrowe jest istotnym problemem seniorów,
gdyż stanowi poważne utrudnienie w ich funkcjonowaniu we współczesnym świecie.
Jednym z warunków jak najdłuższego zachowania
dobrej kondycji fizycznej i psychicznej przez osoby
starsze jest podejmowanie różnorodnych form aktywności. Sposób w jaki człowiek starszy organizuje swój
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czas i przeznacza jakąś jego część na aktywność zależy
od wielu złożonych czynników, m.in. od: wieku, płci,
poziomu wykształcenia czy też pewnych predyspozycji/cech charakteru. Aktywizowanie osób starszych
ma na celu przede wszystkim przywrócenie bądź utrzymanie znaczenia seniorów w pełnieniu ról społecznych
i funkcjonowaniu w grupie. Jak wynika z analizy danych
osoby starsze z terenów wiejskich preferują zwłaszcza
aktywność podejmowaną w zaciszu własnego domu
czy też w najbliższym otoczeniu. Wśród tej grupy osób
w wieku podeszłym dominują takie formy dysponowania wolnym czasem jak: słuchanie radia, oglądanie
telewizji, czytelnictwo książek czy też prasy, hodowla
roślin/zwierząt, robótki ręczne w przypadku kobiet
i majsterkowanie w przypadku mężczyzn, kolekcjonerstwo, uprawa działek/ogródków przydomowych, zajmowanie się wnukami/prawnukami spotkania i rozmowy
z sąsiadami/przyjaciółmi.
Szeroko rozumiane działania integracyjne na terenach wiejskich obejmują wszelkie działania wspierające
więzi sąsiedzkie, czyli działania w kręgach sąsiedzkich
mające na celu zbudowanie i utrzymanie więzi społecznych z sąsiadami. Popularne są również imprezy kulturalne obejmujące osoby w różnym wieku oraz istnienie
wszelkich pochodnych Kół Emerytów i Rencistów przybierających formę np. Koła Gospodyń Wiejskich czy Kół
Różańcowych.
Wyniki badań pokazały, że osoby starsze w głównej
mierze czują się lubiane, szanowane oraz doceniane
w swoich miejscowościach zamieszkania. Znacznie
mniejszy odsetek seniorów w niniejszym badaniu przyznał, że swoim miejscu zamieszkania czuje się osobą
samotną bądź opuszczoną. Ponadto seniorzy przyznali,
że ludzie w ich najbliższym otoczeniu w dużej mierze
odnoszą się do nich życzliwie. Należy wskazać, iż osoby
starsze w województwie podlaskim generalnie w dużym
stopniu są zintegrowane z innymi obywatelami w swoich
wsiach.
Biorąc pod uwagę odbiór seniorów w różnych
środowiskach należy zauważyć, iż są oni traktowani
najlepiej w najbliższych sobie sferach życia, czyli są to:
rodzina, sąsiedztwo, parafia, a także sklepy. Najgorzej są
zaś odbierani na ulicy, w urzędach, w środkach komunikacji miejskiej czy też ze strony młodszych osób.

3) „Stan zastany funkcjonowania LZI obejmujący
okres od września 2010 r. do lutego 2011 r.
oraz od marca 2011 r. do października 2011 r. ”
W ilu gmina województwa podlaskiego powołano
Lokalne Zespoły Interdyscyplinarne?
Jakie są główne problemy i kluczowe bariery, utrudniające tworzenie zespołów interdyscyplinarnych?
W większości gmin województwa podlaskiego zostały
już powołane Lokalne Zespoły Interdyscyplinarne. Głównym
problemem z jakim borykają się zespoły jest niedostateczna
integracja jego członków, co niewątpliwie wpływa na efektywność ich działania. Ponadto członkowie LZI wskazywali
na problemy finansowe, które znacznie ograniczają funkcjonowanie zespołów. Inną ważną kwestią jest fakt, iż osoby
będące ofiarami przemocy w rodzinie nie chcą się ujawniać,
nie zwracają się o pomoc do instytucji zajmujących się ich
problemami. Jednocześnie zauważalnym jest niski stopień
współpracy osób dotkniętych przemocą. Takie wyniki przyniosła realizacja badania „Stan zastany funkcjonowania LZI
obejmujący okres od września 2010 do lutego 2011 r. oraz
od marca 2011 r. do października 2011” zrealizowanego
przez firmę General Projekt Sp. z o. o. z Olsztyna na zlecenie
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.
W ramach badania „Stan zastany funkcjonowania
LZI obejmujący okres od września 2010 r. do lutego 2011 r.
oraz od marca 2011 r. do października 2011” w pierwszej kolejności Wykonawca przeprowadził inwentaryzację zespołów interdyscyplinarnych w regionie, która
wykazała, iż na dzień 20 września 2011 r. w województwie podlaskim powołanych zostało 77 LZI (spośród
118). Ponadto analiza materiału badawczego wykazała, iż
zespoły interdyscyplinarne powstawały głównie w II kwartale 2011 r – w tym czasie powołano ponad połowę LZI.
Kolejnym etapem niniejszego projektu było
przeprowadzenie ilościowych i jakościowych badań,
które miały na celu ocenę stanu funkcjonowania LZI oraz
identyfikację problemów i kluczowych barier, utrudniających tworzenie zespołów.
W raporcie jako pierwsze przedstawione zostały
wyniki badania jakościowego, przeprowadzonego za
pośrednictwem techniki IDI. Wywiady te przeprowadzone zostały wśród przedstawicieli gmin, w których
powołano już zespoły interdyscyplinarne oraz wśród
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przedstawicieli tych gmin, w których utworzenie
zespołów jest dopiero planowane. Następnie w raporcie
przedstawione zostały wyniki badania ilościowego CATI
przeprowadzonego wśród wszystkich gmin w regionie.
Uzupełnieniem pozyskanych informacji było pozyskanie pogłębionych informacji od poszczególnych
członków zespołów interdyscyplinarnych (również
w ramach IDI). Ostatnim etapem badania było zorganizowanie zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI),
który stanowił swoiste podsumowanie dotychczas
pozyskanych danych.
Analiza zebranego materiału badawczego wykazała, iż jednym z głównych problemów LZI jest
niedopracowana koordynacja działań poszczególnych instytucji wchodzących w skład zespołu. Opinie
respondentów wskazują również na konieczność większej integracji członków zespołu, która zdecydowanie
przyczyniłaby się do efektywniejszego realizowania
postawionych celów. Głównym warunkiem adekwatnego do potrzeb działania zespołów jest zaangażowanie i poświecenie ze strony instytucji wchodzących
w skład LZI, a także sprawny przepływ informacji.
W związku z tym ważne jest aby wprowadzić bardziej
zhierarchizowaną strukturę zespołu, która niewątpliwie wpłynie na efektywność prac zespołu, a tym
samym polepszyć przepływ informacji pomiędzy
poszczególnymi instytucjami. Biorąc pod uwagę, iż
główną cechą charakterystyczną zespołów interdyscyplinarnych jest zintegrowane działanie różnorodnych instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie ważne jest podjęcie działań zmierzających
do wypracowania w zespołach praktyki wspólnego
planowania i realizacji celów.
Kolejnym problemem na jaki napotyka się podczas
realizacji zadań zespołów interdyscyplinarnych jest brak
zaangażowania i współpracy osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, wynikający z szeregu
niekorzystnych zjawisk takich jak strach, wstyd czy
stereotypy społeczne. W związku z tym należy stworzyć sieć informacji wypływająca zarówno od strony
zaangażowanych instytucji, jak i od osób zainteresowanych pomocą. W tym celu powinny być podjęte odpowiednie kroki zmierzające do ustalenia efektywnych
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procedur zapewniających bezpieczeństwo rodzinie
dotkniętej przemocą, tak aby możliwe było zmotywowanie ofiar przemocy do skorzystania z proponowanych im form pomocy. Ponadto podkreślić należy fakt, iż
właściwe realizowanie zadań uwarunkowane jest przede
wszystkim skutecznym kanałem informacyjnym – szybki
przepływ informacji ułatwi i znacznie przyspieszy identyfikacje problemów oraz przyczyni się do skutecznego
ich zapobiegania.
Dzięki przeprowadzonemu badaniu możliwe było
również zdiagnozowanie cech „idealnego zespołu interdyscyplinarnego”:
„IDEALNY” ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY POWINIEN:
 posiadać fundusze na pokrycie niezbędnych
kosztów działania,
 w miarę możliwości posiadać własną siedzibę,
własny środek transportu, organizować stałe dyżury
członków,
 ściśle współpracować z instytucjami zaangażowanymi w szeroko pojęta pomoc społeczną,
 liczyć nie więcej niż 12 osób, ponieważ w mniejszej grupie łatwiej osiągnąć porozumienie,
a tym samym efektywniej realizować działania,
 do pracy angażować przeszkolonych członków oraz
mieć dostęp do specjalistów w każdej chwili, aby
możliwie szybko zapewnić niezbędną pomoc.
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Więcej szczegółowych informacji na temat badań i ich
wyników znaleźć można na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku –
www.projekt.rops-bialystok.pl.
Badania zrealizowano w ramach projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz
specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy
społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
(Poddziałania 7.1.3 PO KL 2007-2013).

Podsumowanie realizacji
„Cyklu dla Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych”
Bożena Sury
Opiekun procesu

Zbliżający się koniec 2011 roku jest okazją do podsumowania drugiej edycji „Cyklu dla Lokalnych Zespołów
Interdyscyplinarnych” realizowanego w bieżącym roku od
miesiąca marca. W ramach „Cyklu dla lokalnych Zespołów
Interdyscyplinarnych” w 2011 roku przeprowadzono:
I. w miesiącach maj – czerwiec 2011 roku – 10
jednodniowych warsztatów pn. „Praca z przypadkiem”. W warsztatach udział wzięło 144 członków
zespołów interdyscyplinarnych z 50 gmin woj.
podlaskiego. Uczestnicy szkolenia reprezentowali
wszystkie podmioty wchodzące w skład zespołów
interdyscyplinarnych, w tym: 56 przedstawicieli
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
16 – komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 22 – Policji, 35 – oświaty, 14 – ochrony
zdrowia, 2 – kuratorów sądowych i 2 organizacji
pozarządowych. Zakres tematyczny warsztatów
obejmował:
- zasady funkcjonowania LZI, w tym: komunikację i współpracę w zespole jako warunek
efektywności jego funkcjonowania,
- prawne i formalne aspekty funkcjonowania LZI,
- LZI a gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy
w rodzinie,
- rola instytucji lokalnych w funkcjonowaniu LZI
(uprawnienia i obowiązki członków zespołów),
- studium przypadku, w tym: zapoznanie z genogramem jako techniką zbierania informacji
i systemowego rozumienia rodziny, analiza
problemu oraz kontekstu rodzinnego i środowiskowego, planowanie pomocy dla rodziny
i jej członków (rola instytucji w poszukiwaniu
rozwiązań).

Podlaski Przegląd Społeczny

Seminarium Udział i rola kuratorów sądowych
w funkcjonowaniu LZI – 02.09.2011 r.

II. w miesiącach wrzesień – listopad 2011 roku –
9 seminariów, po 3 seminaria w okręgach białostockim, łomżyńskim i suwalskim, pn.:
- „Udział i rola kuratorów sądowych w funkcjonowaniu Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych”. W seminarium udział wzięło:
w okręgu białostockim – 72 kuratorów sądowych, w okręgu łomżyńskim – 67 kuratorów
i w okręgu suwalskim – 93 kuratorów. Łącznie
232 kuratorów sądowych.
- „Udział i rola pracowników ochrony zdrowia
w funkcjonowaniu Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych”. W seminarium udział wzięło:
w okręgu białostockim – 62 przedstawicieli
ochrony zdrowia, w okręgu łomżyńskim – 61
i w okręgu suwalskim – 60. Łącznie 183 przedstawicieli ochrony zdrowia.
- „Udział i rola pracowników oświaty w funkcjonowaniu Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych”. W seminarium udział wzięło: w okręgu
białostockim – 50 przedstawicieli oświaty,
w okręgu łomżyńskim – 38 i w okręgu suwalskim – 40. Łącznie 128 przedstawicieli oświaty.
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Łącznie seminariami objęto 543 osoby, przy czym najbardziej zainteresowaną i zaangażowaną grupą zawodową byli kuratorzy sądowi. Doświadczenia wynikające
z przeprowadzonej rekrutacji wskazały, iż najmniej zainteresowaną szkoleniem grupą zawodową okazali się
przedstawiciele oświaty. Zgłosiło się łącznie 128 osób.
W porównaniu do ochrony zdrowia – 183 przedstawicieli
i kuratorów sądowych – 232 przedstawicieli. Pomimo
dużych trudności w dotarciu z informacją i pozyskaniu
na szkolenie przedstawicieli ochrony zdrowia, ich udział
okazał się istotny. W seminariach przede wszystkim
uczestniczyły pielęgniarki.
Seminarium Udział i rola pracowników ochrony zdrowia
w funkcjonowaniu LZI – 20.09.2011 r.

Seminaria prowadzone były przez trenerów ze Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w Warszawie. Tematyka seminariów
dostosowana była do specyfiki grupy zawodowej, przy
czym ogólnie obejmowała:
- charakterystykę zjawiska przemocy w rodzinie,
- zespoły interdyscyplinarne w praktyce,
- kompetencje służb,
- kierunki działań w przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie,
- rolę poszczególnych podmiotów w systemie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- realizację procedury „Niebieskie Karty”
- postępowanie w trudnych sytuacjach
(omówienie przypadków).

Seminarium - Udział i rola pracowników oświaty
w funkcjonowaniu LZI – 18.10.2011 r.

Podlaski Przegląd Społeczny

III. od miesiąca maja – do końca 2011 roku – doradztwo
specjalistyczne, w wymiarze 400 godzin. Doradztwo
realizowane było w dwóch obszarach:
- prawnym – przez radcę prawnego Małgorzatę Niewińska, dyżury w każdą środę w godz.
8.00 – 13.00,
- psychologicznym – przez psychologa-terapeutę Krystynę Wysocką, dyżury w każdy piątek
w godz. 8.00 – 13.00.
Ponadto doradcy uczestniczyli w 36 posiedzeniach
zespołów interdyscyplinarnych na zaproszenie Dyrektorów/Kierowników 31 Ośrodków Pomocy Społecznej
(5 gmin skorzystało dwukrotnie z przedmiotowej formy
doradztwa). W ramach udziału w posiedzeniach zespołów prowadzone były szkolenia, w tym z zakresu realizacji procedury „Niebieskie Karty”, dyskusja oraz praca
z przypadkiem (z zachowaniem poufności w zakresie
ochrony danych osobowych).
W wyniku prowadzonego doradztwa utworzona została
na stronie internetowej www.projekt.rops-bialystok.pl
zakładka pn. „LZI – Najczęściej zadawane pytania”, zawierająca opinie prawne w zakresie zgłaszanych przez
członków zespołów interdyscyplinarnych problemów
w obszarze tworzenia i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.
IV. od miesiąca marca – do końca 2011 roku – dyżury
opiekuna procesu LZI, w każdy poniedziałek godz.
8.00 – 16.00. Opiekun procesu odpowiedzialny był
także za organizację warsztatów, seminariów oraz
doradztwa specjalistycznego, w tym w zakresie
uczestnictwa doradców w posiedzeniach zespołów
interdyscyplinarnych.

W ramach cyklu opracowano:
 rekomendacje do opracowania gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar
w rodzinie,
 poradnik dla członków zespołów interdyscyplinarnych pn. „ABC Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych” zawierający następujące informacje:

Przedstawione formy wsparcia procesu tworzenia
i zapewnienia skutecznego oraz efektywnego funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych zostały w ramach
„Cyklu dla LZI” skierowane do wszystkich gmin województwa podlaskiego. Powyższymi działaniami zostali
objęci przedstawiciele wszystkich podmiotów wchodzących w skład zespołów interdyscyplinarnych.

I. System przeciwdziałania przemocy w rodzinie
1. Obowiązki gminy w przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie
2. Opracowanie i realizacja gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
3. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych
4. Tworzenie grup roboczych
5. Przetwarzanie danych osobowych
6. Regulamin pracy zespołu interdyscyplinarnego
7. Dokumentacja
II. Praca zespołowa
1. Idea interdyscyplinarności
2. Korzyści funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
3. Trudności w funkcjonowaniu zespołu interdyscyplinarnego
4. Zasady współdziałania zespołu
III. Diagnoza przemocy w rodzinie
1. Charakterystyka przemocy w rodzinie
2. Sytuacja osoby doznającej przemocy
3. Czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka
4. Czynniki ryzyka występowania przemocy wobec
osób straszych i niepełnosprawnych
IV. Interwencja wobec przemocy w rodzinie
1. Kompetencje służb i instytucji – członków
zespołów interdyscyplinarnych
2. Procedura odebrania dziecka
3. Procedura „Niebieskie Karty”
Treść poradnika została opracowana w oparciu
o materiały szkoleniowe prezentowane podczas
warsztatów „Praca z przypadkiem”, seminariów oraz na
podstawie problematyki poruszanej w trakcie pełnionego
doradztwa specjalistycznego i dyżurów opiekuna procesu.
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Seminarium – Udział i rola pracowników ochrony zdrowia
w funkcjonowaniu LZI, 20.09.2011 r.

Każdy zespół interdyscyplinarny jest indywidualnością, ze zróżnicowanymi potrzebami i problemami.
Szczególnie istotne różnice występują pomiędzy zespołami w dużych miastach i małych gminach. Dotychczasowe doświadczenie wskazuje jednak, że nie możemy
mówić, iż jednym gminom jest łatwiej a innym trudniej.
Warunki lokalne są przyczyną różnorodnych problemów
utrudniających pracę zarówno tym małym jak i dużym
gminom. Powołanie zespołu interdyscyplinarnego nie
gwarantuje jakości jego pracy. Przed zespołami długa
i trudna praca nad zapewnieniem sprawności i efektywności działania zespołu interdyscyplinarnego. Życzymy
powodzenia, zapewniając jednocześnie wsparcie
i pomoc ze strony Regionalnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Białymstoku.
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„Sami Sobie”
– projekt systemowy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Hajnówce
Barbara Zdzisława Wasiluk
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce



Inauguracja projektu

Projekt systemowy realizowany jest przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce od 2008
roku. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Cel działania:
Rozwój aktywnych form integracji społecznych i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.
W 2008 roku projekt realizowany był od 1.07 do
31.12.2008 roku. Uczestniczkami było 12 bezrobotnych
kobiet, korzystających z systemu pomocy społecznej.
Cele szczegółowe projektu zakładały:
 nabycie nowych umiejętności zawodowych bądź
podwyższenie kwalifikacji,
 wsparcie uczestniczek na rynku pracy w sferze
świadczenia usług opiekuńczych,
 zaspokojenie popytu na usługi opiekuńcze dla osób
starszych i niepełnosprawnych,
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aktywizowanie bezrobotnych kobiet poprzez
uczestnictwo w szkoleniach mających na celu samo
zatrudnienie albo rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej,
 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu kobiet
pozostających długotrwale bez pracy.
W ramach zrealizowanego projektu beneficjentki
miały możliwość uczestniczenia w cyklu różnorodnych
szkoleń, warsztatów i treningów, między innymi: trening
asertywności, trening komunikacji społecznej z elementami psychologii, szkolenie bhp, szkolenie komputerowe, szkolenie z podstaw przedsiębiorczości, doradztwo
zawodowe, szkolenie z zakresu prawa pracy, prawa
podatkowego i ubezpieczeń społecznych, kurs udzielania
pierwszej pomocy, szkolenie z zakresu geriatrii, szkolenie

Pierwsza pomoc

Wizaż

z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy, warsztat
wizażu, szkolenie w zakresie psychicznych aspektów
starości, warsztat usług opiekuńczych.
Z perspektywy czasu należy zauważyć, iż przeszkolenie kobiet, przygotowujące je do pracy w charakterze usług opiekuńczych było jak najbardziej zasadne,
potrzebne i efektywne. W obliczu starzenia się społeczeństwa, ograniczonych możliwości sprawowania usług
opiekuńczych przez Ośrodek do dnia dzisiejszego większość uczestniczek odnalazła się na rynku pracy, bądź
też bezpośrednio współpracuje z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy społecznej w Hajnówce lub też pracuje w charakterze opiekunek realizując prace społecznie użyteczne.
Całkowity koszt projektu w 2008 roku wynosił
261.058,00zł.
W 2009 roku projekt systemowy był realizowany od
1.03 – 31.10.2009, którego celem było:
 podniesienie kwalifikacji 30 osób korzystających
z pomocy społecznej bez zawodu poprzez ukończenie kursu: Technolog robót wykończeniowych
w budownictwie umożliwiający powrót na rynek
pracy i wyjście z kręgu klientów pomocy społecznej,
 wzmocnienie rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej poprzez podniesienie zdolności psychospołecznej członków rodzin (37 osób)
i młodzieży (40 osób) z rodzin ubogich, wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo oraz innymi
dysfunkcjami jak niepełnosprawność, alkoholizm,
przemoc, objętych pomocą MOPS w Hajnówce,
 podniesienie rangi rodziny i odbudowa więzi rodzinnych poprzez szkolenia i warsztaty mające na celu
podniesienie świadomości jak wielka jest społeczna
wartość rodziny.
Realizacja przedmiotowych celów możliwa była
dzięki przygotowaniu szerokiej oferty szkoleniowej
dla 67 beneficjentów poszczególnych grup, co wraz
z otoczeniem stanowiło 100 uczestników projektu systemowego „Sami sobie”.

Technolog robót wykończeniowych
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Kondycja polskiej rodziny

Wolontariat młodzież

Pierwszą grupę stanowiła 30 osobowa grupa
mężczyzn, którzy uczestniczyli w kursie zawodowym –
„Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”
oraz szkoleniu z zakresu psychologii, prawa pracy, przedsiębiorczości, przeciwdziałania alkoholizmowi i innym
uzależnieniom, szkoleniu dotyczącym kondycji polskiej
rodziny i czynników jej wsparcia, warsztaty – moja
rodzina, pełnienie ról społecznych i więzi w rodzinie, szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy, szkolenie
w zakresie interwencji, terapii i profilaktyki w rodzinie.
Drugą grupą było 37 beneficjentów – klientów
pomocy społecznej, głównie kobiet do których były
kierowane szkolenia takie jak: szkolenia i warsztat
z zakresu psychologii, przeciwdziałania alkoholizmowi
i innym uzależnieniom, szkolenie dotyczące kondycji
polskiej rodziny i czynników jej wsparcia, warsztaty
– moja rodzina, pełnienie ról społecznych i więzi
w rodzinie, szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy, szkolenie w zakresie interwencji, terapii i profilaktyki w rodzinie, jak zadbać o zdrowie rodziny.
Trzecią grupę docelową stanowiła 40 osobowa grupa
młodzieży, która miała możliwość uczestniczenia w takich
szkolenia jak: przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym
uzależnieniom, szkoleniu dotyczącym kondycji polskiej
rodziny, warsztatach – moja rodzina, pełnienie ról społecznych i więzi w rodzinie, warsztaty szkoleniowe w zakresie
przeciwdziałania przemocy, szkolenie w zakresie inter-
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wencji, terapii i profilaktyki, szkolenie i warsztaty z zakresu
psychologii oraz szkolenie dotyczące wolontariatu.
Ponadto młodzież uczestniczyła w wypoczynku letnim
z elementami socjoterapii w miejscowości Murzasichle.
Najbardziej wymiernym efektem projektu systemowego z 2009 roku było to, że 30 osobowa grupa
mężczyzn pracowała odbywając zajęcia praktyczne
kursu zawodowego „Technolog robót wykończeniowych
w budownictwie” na remontowanej siedzibie Ośrodka.
Było to niezwykle kształcące i wychowawcze, pozwalało
na przełamywanie stereotypów, że klienci pomocy
społecznej są tylko biorcami. Takie działanie dało możliwość szerokiego eksponowania wkładu pracy i zaangażowania beneficjentów w poprawę funkcjonowania
instytucji pomocy społecznej. Między innymi to działanie pozwoliło na najbardziej wymierny efekt, iż od
końca 2009 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Hajnówce mieści się w nowej, przestrzennej siedzibie,
co w dobie kryzysu ekonomicznego i systematycznych
ograniczeń budżetowych wpłynęło na efekt, który będzie
służył ogółowi społeczności miasta Hajnówki.
Całkowity koszt realizowanego projektu w 2009
roku zgodnie z umową ramową zamykał się kwotą
352.053,00 zł.

Załatwianie spraw urzędowych

Kurs zawodowy
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Kurs kucharski

W 2010 roku projekt systemowy był realizowany od
1.01 – 31.12.2010 roku. Obejmował ogólnie docelowo
40 beneficjentów (30 osób z rodzin wieloproblemowch
i 10 kobiet bezrobotnych). Zakładane cele projektu
obejmowały:
 przekazanie osobom zagrożonym wykluczeniem
społecznym prawidłowych wzorców, podniesienie
samooceny beneficjentów, nauczenie dbałości
o rodzinę, kształcenie poczucia obowiązkowości
i odpowiedzialności, przeciwdziałanie stereotypowemu podejściu do roli kobiety i mężczyzny,
 wsparcie rodzin wykluczonych i korzystających
z pomocy społecznej poprzez rozwój form aktywnej
integracji, a w szczególności podniesienie kwalifikacji zawodowych kobiet długotrwale bezrobotnych, przygotowanie do powrotu na rynek pracy,
 monitorowanie środowisk zagrożonych trudnymi
sytuacjami życiowymi w tym świadczenie usług
opiekuńczo-treningowych dla rodzin wieloproblemowych, poprzez przeszkolenie i wprowadzenie
asystenta rodziny.
Założone cele mogły być zrealizowane dzięki organizacji następujących szkoleń: z zakresu psychologii,
asertywności i komunikacji społecznej, załatwiania
spraw urzędowych, wypełniania PIT, szkolenie dotyczące
wychowania i opieki nad dziećmi, budowania prawidłowych więzi w rodzinie, pomoc dziecku w rozwiązywaniu problemów i w nauce, szkolenie dotyczące dbania
o zdrowie rodziny, odżywianie, diety, szkolenie dotyczące gospodarowania budżetem domowym, szkolenie
w zakresie wykonywania prac na rzecz domu, podział
pracy i obowiązków, jak również pozyskiwanie usług na
rzecz domu i rodziny.
Kluczowym zadaniem realizacji projektu był kurs
zawodowy – asystent rodziny, w którym uczestniczyło 10 bezrobotnych kobiet. Kurs obejmował 150
godzin szkoleniowych teorii nowatorskiego programu
opracowanego wspólnie z ZDZ w Hajnówce. Wszystkie
beneficjentki zgodnie z programem przeszły odpo-

wiednią ścieżkę edukacyjną, ponadto musiały metodą
indywidualnego przypadku opracować i przedstawić
w formie publikacji Plan Pracy z Rodziną na przykładzie
dowolnego modelu rodziny, który przedstawiał opis
problemu, cel, określenie zadań i limit czasowy, podsumowanie realizacji zadań oraz ewaluację. Dodać należy,
iż wzorcowy Plan Pracy z Rodziną został zamieszczony
na łamach naszej prasy lokalnej – Gazety Hajnowskiej.
Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu Panie Asystentki
przeszły do zmagań z rzeczywistością, mianowicie przez
okres trzech miesięcy pracowały bezpośrednio w środowiskach domowych podopiecznych. Każda z nich
otrzymała trzy środowiska rodzinne do asystentury.
Najczęściej pojawiająca się opinia jaką dane było nam
słyszeć po zakończeniu realizacji zadania to: „dobre, ale
za mało i za krótko”. Pozostaje mieć nadzieję, że wprowadzone przepisy prawa Ustawą o pieczy zastępczej dadzą
możliwość zatrudnienia przynajmniej kilku osobom,
które przeszły chrzest bojowy i poznały tajniki zawodu
asystent rodziny.
Całkowity koszt realizacji projektu systemowego
„Sami sobie” w 2010 roku opiewał zgodnie z Umową na
kwotę 389.982,00 zł.
Projekt systemowy w 2011 roku realizujemy od 1.01
– 31.12.2011 roku. Skierowany jest do grupy 57 kobiet
zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających
pomocy społecznej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, pracujących w gorszym położeniu oraz niepełnosprawnych. Celem ogólnym projektu jest uaktywnienie
beneficjentek, aby mogły odnaleźć się na rynku pracy.
W ramach tegorocznego projektu uczestniczki
miały możliwość uczestniczenia w kursie zawodowym
wikliniarz (27 osób) oraz kursie zawodowym kucharz-kelner (30 osób). Oba kursy w wymiarze 140 godzin
zajęć dydaktycznych i praktycznych.

Wyroby wikliniarek
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W ramach aktywizacji zawodowej wszystkie beneficjentki miały możliwość uczestniczenia w grupowym
doradztwie zawodowym, natomiast aktywizacja
społeczna zapewniła możliwość uczestniczenia w takich
szkoleniach jak:
 ABC przedsiębiorczości, nauka pisania biznes planu,
 Jak pozyskiwać środki unijne i inne dofinansowania,
 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom,
 Trening w zakresie poprawy i kreowania własnego
wizerunku,
 Szkolenia z zakresu psychologii, asertywności
i komunikacji społecznej,
Osoby niepełnosprawne (12 osób) miały zapewnione zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne.
Całkowity koszy projektu zamyka się kwotą
399.962,00 zł.
Wszystkie projekty systemowe w poszczególnych
czterech latach realizowane były w oparciu o obowiązujące wytyczne, zgodnie, z którymi wszystkie zawierały
formułę uroczystej inauguracji rozpoczynającej projekt
oraz jej podsumowanie i zakończenie. Stałym elementem
we wszystkich projektach były działania o charakterze
integracyjnym, które dla wielu beneficjentów pozwoliły po raz pierwszy być np. w teatrze, zwiedzić Muzeum
Powstania Warszawskiego. Pozytywny odbiór dotyczył
również organizowanych ognisk, rajdu, wycieczki kolejką
wąskotorową na Topiło.
Podsumowując realizowany projekt systemowy
„Sami sobie” nie można nie wspomnieć, że dzięki realizacji projektu w 2010 i 2011 roku możliwe było zatrudnienie dwóch pracowników socjalnych, dzięki czemu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej osiągnął standard
zatrudnienia, o którym jest mowa w Ustawie o pomocy
społecznej.

Wypoczynek letni z elementami socjoterpii
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„Razem ku samodzielności…” – projekt systemowy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży
Edward Jarota
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży od
1 lipca 2008 roku realizuje projekt systemowy „Razem ku
samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII: Promocja
integracji społeczne. Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.2: Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe
centra pomocy rodzinie.
Celem głównym projektu jest rozwijanie aktywnych
form integracji społecznej i zawodowej i umożliwienie
dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem
społecznym w tym:
 osobom niepełnosprawnym,
 usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 rodzinom wychowującym dzieci niepełnosprawne,
 osobom bezrobotnym lub nieaktywnym zawodowo,
 rodzinom wielodzietnym.
Ponadto osoby przystępujące do projektu muszą
być jednocześnie w wieku aktywności zawodowej,
korzystać ze świadczeń pomocy społecznej oraz pochodzić z terenu powiatu łomżyńskiego.

W 2008 roku budżet projektu wyniósł
229 760,49 zł.
Wsparciem objęto 46 osób z terenu powiatu
łomżyńskiego, w tym 18 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych (osoby w wieku 18 – 25 lat) oraz
28 osób niepełnosprawnych będących uczestnikami
Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Marianowie
i w Łomży.
Dzięki projektowi można było zrealizować m.in.
następujące zadania:
 Organizowano poradnictwo psychologiczne, zawodowe i prawne;
 Szkolenie pn. „Już wiem jak znaleźć pracę” którego
celem był trening umiejętności psychospołecznych
ułatwiających poruszanie się po rynku pracy;
 Udzielono wsparcia finansowego 11 osobom do
stancji i akademików;
 Utworzono nową pracownię w WTZ w Marianowie
dla 5 dodatkowych uczestników;
 Kierowano i finansowano kursy i szkolenia dostosowane do predyspozycji osobistych i zawodowych
wychowanków, które pozwoliły zdobyć nowe umiejętności i podnieść kwalifikacje zawodowe.
W wyniku kursów i szkoleń (m.in. prawa jazdy kat.
B i C+E, operatora wózka widłowego, księgowości, kadry
i płace, kosmetyki i wizażu) kwalifikacje podniosło 18
wychowanków.
Dzięki wsparciu Starosty Łomżyńskiego
w ramach projektu w 2008 roku powstał Punkt Dorad
czo -Konsultacyjny, w którym przyjmowali specjaliści
z dziedziny psychologii, poradnictwa zawodowego
i prawa. Punkt mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży i nadal pełni swoje funkcje.

Poradnictwo grupowe z doradcą zawodowym
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W roku 2009 podjęliśmy wyzwanie po raz drugi
i kontynuowaliśmy realizację projektu w rozbudowanej formie i co się z tym wiąże z rozbudowanym
budżetem, który wyniósł 603 789,52 zł.
Partnerami Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Łomży w realizacji projektu byli: Polski
Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży
oraz Stowarzyszenie Rodzice Dzieciom Troski Specjalnej
z Marianowa.
Wsparciem objęliśmy ogółem 106 osób, z czego
36 osób kontynuowało udział w projekcie z roku 2008.
Z ogólnej grupy osób biorących udział w projekcie:
a) 76 osób to niepełnosprawni zamieszkujący teren
Powiatu w tym uczestnicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Marianowie i Łomży, Powiatowego
Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych
w Kownatach gm. Piątnica oraz osoby niepełnosprawne niezrzeszone ze środowiska lokalnego,
b) 18 osób – usamodzielniani wychowankowie
rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
c) 12 osób – opiekunowie dzieci niepełnosprawnych.

Biuletyn Informacyjny „Razem ku samodzielności”

W ramach promocji projektu Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Łomży przy współpracy z Instytutem
Szkoleń i Analiz Gospodarczych w Warszawie wydawało
co kwartał Biuletyn Informacyjny pn. „Razem ku samodzielności”, w którym poruszane były kwestie dotyczące
m.in. projektu, sytuacji osób niepełnosprawnych, rodzin
zastępczych, placówek pomocy społecznej oraz przemocy w rodzinie. Na łamach publikacji prezentowana
była również twórczość osób niepełnosprawnych.
Ponadto rozszerzyliśmy działalność Punktu
Dorad czo-Konsultacyjnego o możliwość korzystania
przez osoby zainteresowane z dwóch stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Stworzyliśmy także
możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i prawnego dla wszystkich
chętnych potrzebujących pomocy z terenu powiatu
łomżyńskiego.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży
od 1 stycznia 2010 r. kontynuowało realizację
projektu „Razem ku samodzielności – Integracja
społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, a budżet projektu w roku 2010
wyniósł 1 022 623,63 zł.
Naszym partnerem w realizacji projektu w 2010
roku była Gmina Wizna.
Działaniami obejmowaliśmy 147 osób (9 kontynuowało udział z roku ubiegłego), w tym:
 15 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 44 osoby niepełnosprawne ze środowiska lokalnego,
 46 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
ze środowiska lokalnego,
 26 opiekunów dzieci niepełnosprawnych,
 16 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
ze względu na wielodzietność lub niewydolność
wychowawczą.
W projekcie wzięło udział także 38 dzieci beneficjentów projektu (w tym 23 dzieci niepełnosprawne).
Wszystkim uczestnikom projektu zaproponowaliśmy minimum trzy instrumenty aktywnej integracji
dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, w tym:
 Osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo oraz osobom zagrożonych
wykluczeniem ze względu na wielodzietność /
niewydolność wychowawczą:
- szkolenia i kursy zawodowe,
- indywidualne zajęcia rehabilitacyjne,
- poradnictwo specjalistyczne indywidualne lub
grupowe (psychologiczne, prawne, zawodowe),
- terapię psychologiczną,
- zorganizowanie dla dzieci (otoczenia
w projekcie) wypoczynku letniego – kolonii,
 Opiekunom dzieci niepełnosprawnych:
- poradnictwo specjalistyczne indywidualne
(psychologiczne, prawne, zawodowe),
- uczestnictwo w grupie samopomocowej –
„Grupie Wsparcia”,
- szkolenia mające na celu podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych (kształtowanie
właściwych postaw wobec dziecka niepełnosprawnego, komunikacja interpersonalna),
- szkolenia zawodowe,
- zajęcia rehabilitacyjne,
- zorganizowanie dla dzieci wypoczynku letniego
– kolonie,
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powiatu łomżyńskiego, umożliwienie im wymiany
doświadczeń w wychowywaniu i rozwoju dzieci,
otoczenie specjalistyczną opieką psychologiczną mającą
na celu m.in. doskonalenie kompetencji wychowawczych
rodziców oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości
i umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami.
Na spotkaniach prezentowaliśmy zgromadzonym
przewidziane dla nich formy wsparcia i zachęcaliśmy do
aktywnego uczestnictwa w różnego rodzaju spotkaniach
ze specjalistami oraz w zajęciach rehabilitacyjnych, szkoleniach i kursach.
Szkolenia wyjazdowe pod hasłem „Z dziećmi i dla
dzieci” miały na celu kształtowanie metod skutecznej
komunikacji w relacjach rodzic-dziecko poprzez ideę
wspólnej zabawy, której opiekun może być twórcą, moderatorem i partnerem. To właśnie zabawa jest aktywnością,
która stwarza doskonałą okazję do nawiązania głębszych
relacji z dzieckiem, do poznawania jego potrzeb i stwarza
atmosferę sprzyjającą ich rozwojowi zarówno emocjonalnemu, umysłowemu jak i fizycznemu.

Seminarium na temat Rodzicielstwa Zastępczego


Usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych:
- Kursy zawodowe,
- Poradnictwo specjalistyczne indywidualne
(psychologiczne, zawodowe i prawne),
- Sfinansowanie części kosztów nauki na
poziomie wyższym i ponadgimnazjalnym,
- Pomoc rzeczowa na usamodzielnienie,
- Pokrycie kosztów wynajęcia pokoju,
- Sfinansowanie badań profilaktycznych lub
specjalistycznych w związku z możliwością
podjęcia zatrudnienia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży
w roku 2009 utworzyło w ramach projektu „Grupę
Wsparcia” dla 12 rodzin wychowujących dzieci
z różnego rodzaju niepełnosprawnością. W roku 2010
do grupy dołączyło kolejne 10 rodzin. Uczestnicy „Grupy
Wsparcia” brali udział zarówno w spotkaniach stacjonarnych mających miejsce w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Łomży jak również w dwóch szkoleniach
wyjazdowych do Mrągowa i Gdańska oraz w psychoterapii grupowej w Białowieży.
Głównym celem utworzenia „Grupy Wsparcia”
prze PCPR w Łomży było otoczenie opieką rodzin
wychowujących dzieci niepełnosprawne z terenu
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Ponadto w 2010 roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy dla podopiecznych beneficjentów uczestniczących w projekcie 10 dniowy wypoczynek – kolonie
letnie, z których skorzystało 30 dzieci (23 było w górach,
a 7 nad morzem). Wypoczynek został sfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
W czerwcu 2010 roku, na terenie Ośrodka
Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w Kownatach odbył się piknik integracyjny dla osób
niepełnosprawnych. W pikniku wzięło udział ok. 150
osób, m.in. podopieczni Ośrodka Wsparcia w Kownatach, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie, Domu
Pomocy Społecznej w Tykocinie i w Łomży wraz ze swoimi
terapeutami i opiekunami, dzieci niepełnosprawne i ich
rodziny biorące udział w projekcie w ramach „Grupy
Wsparcia”, a także osoby niepełnosprawne z terenu
powiatu łomżyńskiego.

Indywidualne Zajęcia Rehabilitacyjne w Jastrzębiej Górze

Piknik Integracyjny dla uczestników projektu

Również w czerwcu 2010 r. zorganizowaliśmy
seminarium nt. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu łomżyńskiego,
w którym wzięło udział ok. 80 osób.
W ramach promocji projektu PCPR w Łomży
w 2010 r. wydał 4 numery Biuletynu Informacyjnego
„Razem ku samodzielności”, w którym poruszane były
kwestie dotyczące m.in. projektu, sytuacji osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, placówek pomocy
społecznej oraz przemocy w rodzinie. Na łamach Biuletynu prezentowana była również twórczość osób niepełnosprawnych.
W grudniu 2010 r. wydaliśmy „Poradnik dla osób
niepełnosprawnych”, zawierający podstawowe informacje i wskazówki oraz aktualne przepisy dotyczące
problematyki osób niepełnosprawnych.
W dniu 17 grudnia 2010 r. Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie zorganizowało konferencję podsumowującą realizację projektu w 2010 r., w której
wzięło udział ok. 150 osób, w tym beneficjenci
naszego projektu.

Poradnik Dla Osób Niepełnosprawnych – Grudzien 2010
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Wybrane rezultaty i efekty projektu realizowanego w 2010 roku:
 40 osób ukończyło kursy prawa jazdy kat. B, E, B+E,
C i C+E;
 9 osób – kurs wózków widłowych,
 6 osób – kurs fryzjerski,
 4 osoby – kurs kosmetyczny,
 6 osób – kurs obsługi kas fiskalnych,
 9 osób – kurs gastronomiczny,
 3 osoby – kurs obsługi komputera,
 7 osób – kurs księgowości, kadry i płace,
 6 osób – kurs spawania stali,
 2 osoby niepełnosprawne ukończyło specjalistyczny
kurs grafiki komputerowej połączony z rehabilitacją
ruchową,
 2 osoby niepełnosprawne ukończyło specjalistyczny kurs prawa jazdy kat. B, połączony z rehabilitacją ruchową,
 7 osobom sfinansowano z projektu badania profilaktyczne lub specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia,
 46 osób z „Grupy Wsparcia” (17 opiekunów i 29
dzieci niepełnosprawnych) wzięło udział w warsztatach szkoleniowych w Gdańsku,
 40 osób z „Grupy Wsparcia” (15 opiekunów i 25
dzieci niepełnosprawnych) wzięło udział w szkoleniu wyjazdowym w Mrągowie,
 40 osób z „Grupy Wsparcia” (15 opiekunów i 25
dzieci niepełnosprawnych) uczestniczyło w psychoterapii grupowej w Białowieży,
 30 beneficjentów projektu wzięło udział w szkoleniu „Kompetencje społeczne niezbędne na rynku
pracy” w Białowieży,
 24 osoby niepełnosprawne uczestniczyło w indywidualnych zajęciach rehabilitacyjnych w Krynicy
Morskiej,
 6 osób niepełnosprawnych ze schorzeniami neurologicznymi (SM) wzięło udział w indywidualnych
zajęciach rehabilitacyjnych,

Spotkanie Grupy Wsparcia – Maj 2011
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z bezpłatnych porad prawnika, psychologa
i doradcy zawodowego skorzystało ogółem 138
beneficjentów naszego projektu, w tym:
- z porad prawnika – 44 osoby,
- z porad doradcy zawodowego – 78 osób,
- z porad psychologa – 16 osób,
w ramach działalności Punktu Doradczo-Konsultacyjnego w Łomży z porad specjalistów
skorzystało ogółem 131 osób ze środowiska
lokalnego, w tym:
- 66 osób z porad prawnika,
- 45 osób z porad doradcy zawodowego,
- 20 osób z porad psychologa,
w ramach działalności Gminnego Punktu Doradczo-Konsultacyjnego w Wiźnie z porad specjalistów
skorzystało ogółem 95 osób ze środowiska lokalnego, w tym:
- 20 osób z porad prawnika,
- 20 osób z porad psychologa,
- 55 osób z porad doradcy zawodowego.

W 2010 roku PCPR na potrzeby realizacji projektu
zakupiło 2 komputery z oprogramowaniem, dwie
drukarki, kserokopiarkę, niszczarkę i zestaw mebli do
biura projektu w Łomży i w Gminnym Punkcie Dorad
czo-Konsultacyjnym w Wiźnie. Zakupy te o wartości
23 616,47 zł. sfinansowane zostały ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Od 1 stycznia 2011 r. postanowiliśmy kontynuować realizację projektu „Razem ku samodzielności
– Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, a budżet projektu
w roku 2011 wyniósł 1 500 000 zł.
W bieżącym roku naszymi partnerami są Ośrodki
Pomocy Społecznej z gmin: Jedwabne, Przytuły oraz
Wizna, z którą współpracujemy drugi rok z rzędu.
We wszystkich wymienionych gminach działają
punkty doradczo-konsultacyjne które zostały utworzone i są finansowane w ramach projektu, dzięki
czemu mieszkańcy mają możliwość korzystania
z bezpłatnych porad specjalistów tj.: doradca zawodowy, prawnik, psychoterapeuta.
Tak jak w ubiegłych latach naszymi beneficjentami
są: usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych
i placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby niepełnosprawne ze środowiska lokalnego, osoby bezrobotne
i nieaktywne zawodowo ze środowiska lokalnego, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych, osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym ze względu na wielodzietność
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Punkt Doradczo Konsultacyjny

lub niewydolność wychowawczą. W projekcie biorą udział
także niepełnosprawne dzieci naszych beneficjentów.
Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z następujących instrumentów aktywnej integracji:

poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne,
zawodowe, prawne),
 praca socjalna,
 indywidualne zajęcia rehabilitacyjne,
 szkolenia,
 kursy zawodowe,
 uczestnictwo w grupie samopomocowej,
Natomiast usamodzielnianym wychowankom rodzin
zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
proponujemy:
 szkolenia i kursy zawodowe,
 poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne,
zawodowe, prawne),
 pracę socjalną,
 sfinansowanie części kosztów nauki na poziomie
wyższym,
 pokrycie kosztów wynajmu pokoju,
 udzielenie pomocy rzeczowej na usamodzielnienie,
 terapię psychologiczną i psychospołeczną.
Wśród naszych beneficjentów są osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym z różnych powodów –nie
tylko niepełnosprawności czy sieroctwa, ale również
bezrobocia, wielodzietności, problemów opiekuńczo-wychowawczych, opieki nad osobą zależną czy niepełnosprawnym dzieckiem. Wszyscy uczestnicy mogą
liczyć na profesjonalną pomoc dostosowaną do ich
możliwości i potrzeb. Z jakich form wsparcia nasi beneficjenci korzystają najchętniej?
 Spośród uczestników projektu 170 osób zadeklarowało chęć skorzystania z kursu zawodowego. Od kwietnia doradca zawodowy
diagnozował potencjał tkwiący w uczestnikach
projektu. W wyniku konsultacji okazało się, iż

Kurs fryzjerski











wachlarz organizowanych w tym roku kursów będzie
bardzo szeroki: od najbardziej popularnych kursów
na prawo jazdy, spawanie, operatora koparko-ładowarki, gastronomiczny, opiekuna osób zależnych,
pracownika sekretariatu, kurs kosmetyczny po kurs
księgowości, kadr i płac oraz (łącznie zorganizowaliśmy 15 różnego rodzaju kursów).
Nasi beneficjenci oprócz indywidualnych konsultacji z doradca zawodowym których odbyło się
już 272 bardzo chętnie korzystają z porad innych
specjalistów: psychoterapeuty (100 wykorzystanych godzin) oraz radcy prawnego (98 godzin).
Na zajęciach szkoleniowych z doradcą zawodowym,
realizowanych w ramach projektu nasi uczestnicy
mogą znaleźć odpowiedź na wiele pytań min.: Jak
odnaleźć się na rynku pracy, jakie są aktywne metody
szukania pracy, jak profesjonalnie redagować dokumenty aplikacyjne, jak profesjonalnie przygotować
się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.
Osoby niepełnosprawne oprócz kursów zawodowych miały możliwość skorzystania z indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych, które zostały
zorganizowane w trzech miejscowościach
nadmorskich dla ponad 113 osób.
Dla 28 dzieci i młodzieży, których opiekunowie
biorą udział w naszym projekcie zorganizowaliśmy
letni wypoczynek w Rzucewie nad Zatoką Pucką.
Niezmiennym zainteresowaniem cieszą się
spotkania stacjonarne i wyjazdowe Grupy
Wsparcia – inicjatywy zaadresowanej do opiekunów wychowujących niepełnosprawne dzieci.
W maju odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie,
w którym uczestniczyły 24 rodziny. Dzięki uczestnictwu w grupie samopomocowej opiekunowie mogą
skorzystać nie tylko z poradnictwa specjalistycznego,
czy szkoleń zawodowych, ale również szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji społecznych
(kształtowania właściwych postaw wobec dziecka
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Kurs Podstawy obsługi komputera

niepełnosprawnego, komunikacji interpersonalnej).
Dla dzieci i młodzieży organizujemy indywidualne
zajęcia rehabilitacyjne oraz letni wypoczynek.
Wszystkie rodziny mają możliwość zintegrowania i wymiany doświadczeń podczas weekendowych wyjazdów szkoleniowych organizowanych
w atrakcyjnych miejscach. W bieżącym roku podczas
dwóch wyjazdów do Białegostoku i Mikołajek zorganizowaliśmy zajęcia z psychoterapeutą.
10 czerwca odbyło się seminarium poświęcone problematyce rodzicielstwa zastępczego, które
zainicjowało szereg działań mających na celu promocję
tej idei. Mamy nadzieję, że nasz wysiłek przyczyni się
do powstania nowych rodzin zastępczych na terenie
powiatu łomżyńskiego.
O wszystkich naszych planach i działaniach informujemy na bieżąco w kolejnych numerach Biuletynu
Informacyjnego i na naszej stronie internetowej.
Z roku na rok zainteresowanie naszym projektem
jest coraz większe – do chwili obecnej zrekrutowaliśmy 260 uczestników projektu, z czego połowa
to osoby niepełnosprawne. Co decyduje o tak dużej
popularności naszego projektu wśród mieszkańców
powiatu łomżyńskiego? Przede wszystkim fakt, ze
każdy z beneficjentów ma możliwość skorzystania
z kompleksowego oraz dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb wsparcia.
Łącznie na przestrzeni lat 2008–2011 objęliśmy
wsparciem 504 osoby, a budżet dotychczasowych
projektów wyniósł ogółem ok. 3.300.000 zł, w tym
ok. 2.919.000,00 zł pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a ok. 426.000 zł to
wkład własny powiatu łomżyńskiego.
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PRAWO W PRAKTYCE

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych
Małgorzata Lawda

Problemy do rozwiązania
Osobom niepełnosprawnym w Polsce wciąż nie żyje
się dobrze, a szczególnie trudno na wsi. Bariery architektoniczne uniemożliwiające wyjście z domu, ograniczony
dostęp do opieki medycznej i rehabilitacji, minimalne
szanse na znalezienie pracy – to wszystko sprawia, że
niepełnosprawni zamknięci są we własnym kręgu problemów, wykluczeni z życia wspólnoty.
Wiejskie szkoły bardzo rzadko mają oddziały integracyjne, niewiele też działa warsztatów terapii zajęciowej, gdzie niepełnosprawni mogą uczyć się życiowych
umiejętności czy leczyć poprzez sztukę. To w przypadku
młodych szczególnie niebezpieczne, bo oznacza, że gdy
dorosną, zasilą szeregi wykluczonych.
Niestety, gminy wiejskie podejmują za mało starań,
aby przybliżyć mieszkańcom problemy niepełnosprawnych, a to sprawa kluczowa, by powstawały sensowne
programy integracyjne i by kończyły się sukcesem.
Niezwykle istotne jest ułatwienie niepełnosprawnym dostępu do specjalistycznej opieki
zdrowotnej i usług rehabilitacyjnych, zapewnienie
opieki dziennej, asystowanie osobie niepełnosprawnej,
pomoc jej rodzinie – doradztwo prawne, społeczne,
psychologiczne. Bardzo ważne w tej grupie usług jest
wyrównywanie szans edukacyjnych – umożliwienie
udziału dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w zajęciach
przedszkolnych, szkolnych i pozaszkolnych razem z ich
zdrowymi rówieśnikami.
1. Zorganizować pomoc osobie niepełnosprawnej
i rodzinie w rozwiązywaniu problemów dnia
codziennego, np. poprzez wolontariat, wspieranie rozwoju nieformalnych grup środowiskowego wsparcia, tj. grup osób, które łączy wspólny
problem, likwidację barier architektonicznych
czy odpowiednie wyposażenie mieszkania osoby
niepełnosprawnej,
2. Stworzyć dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
możliwości kształcenia się i wyrównywanie szans
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w dostępie do rozrywki – udział w kołach zainteresowań, warsztatach tematycznych, imprezach
kulturalnych, świętach, wyjazdach integracyjnych,
3. Rozwijać twórczość artystyczną i ruch sportowy
niepełnosprawnych: sport i kultura stwarzają
wyjątkowe warunki do integracji i przezwyciężania
barier psychologicznych. Aktywność artystyczna
i sportowa jest terapią, pomagającą odzyskać
równowagę psychiczną, przezwyciężać frustrację
i kompleksy. W wielu przypadkach może stanowić
nawet źródło utrzymania. W tej grupie przedsięwzięć można prowadzić rehabilitację poprzez
sztukę w już istniejących placówkach (świetlicach,
przedszkolach, szkołach, GOK).
Dobrym pomysłem jest organizowanie wystaw
i targów twórczości osób niepełnosprawnych.
Kto może pomóc
Integrację można realizować zarówno poprzez działania instytucji publicznych, jak wspieranie, tworzenia się
samopomocowych grup wsparcia. Organizacje pozarządowe są naturalnym partnerem samorządu. Ważne staje
się zapewnienie im pomocy organizacyjnej i pomocy
w wymianie doświadczeń. Gmina może zlecać realizację różnych programów organizacjom pozarządowym,
a które to także mogą starać się o środki z PFRON.
Zadaniem władz samorządowych jest tworzenie
warunków do rozwoju i zaspokojenia potrzeb niepełnosprawnych. Realizacja takich celów nie jest możliwa
bez postawienia diagnozy oraz wypracowania systemu
konsultacji i opiniowania przez środowisko niepełnosprawnych działań, które ich dotyczą. W realizacji
tego typu usług nieodzowna jest współpraca ze szkołami (współtworzenie programów edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży, opieka merytoryczna, udostępnienie
szkolnej bazy itd.). Integracja powinna rozpoczynać się
już od najwcześniejszych lat.

Dobre praktyki
ASYSTA SERCA
Jak usprawnić usługi opiekuńcze? Jak umożliwić niepełnosprawnym wyjście z domu, często po raz pierwszy od
wielu miesięcy? Jak włączyć ich w życie gminy?
Na te pytania pozytywnie odpowiedział jeden z ośrodków pomocy społecznej.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie nad Wisłą
wdrożył innowacyjny program:
ASYSTA…
Asystenci i wolontariusze pomagali niepełnosprawnym w domu, urzędach, towarzyszyli im na wycieczkach. Gmina Józefów nad Wisłą (woj. lubelskie): ciekawa
historia, wspaniałe zabytki, cenne walory przyrodnicze
i, niestety, wiele problemów społecznych. Jak wynikało
Asystenci pełnili funkcję „łącznika” między osobą niepełnosprawną, jego rodziną a lokalną społecznością. Między innymi bardzo pomogli dziewczynie chorującej na
depresję – nie wychodziła z domu, nawet do banku po
rentę czy na ławeczkę przed dom. Dzięki programowi
„Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej” przełamała
barierę psychologiczną i sama wyjechała na wycieczkę..
Inny przykład:
W OPS, był realizowany jeszcze inny program od września
2008 r. do lipca 2010 r. Specjalnie przeszkoleni w OPS trzej
asystenci towarzyszyli niepełnosprawnym i starszym
w domu, w urzędach, u lekarza, podczas imprez i spotkań towarzyskich. Opieka umożliwiła wielu podopiecznym wyjście z domu po raz pierwszy od wielu miesięcy.
Asystenci pracowali w oparciu o opracowaną przez OPS
i przystosowaną do sytuacji każdego podopiecznego
dokumentację: ankietę i formularz zgłoszeniowy oraz
kwestionariusz wywiadu środowiskowego. Podopieczny
sam wybierał, czego oczekuje od asystenta, co jest mu
najbardziej potrzebne. Stąd zadania były bardzo różne:
od wspólnych zabaw edukacyjnych z dziećmi, poprzez
wspólne wizyty u lekarzy, wizyty towarzyskie u sąsiadów, towarzyszenie na wycieczkach, załatwianie spraw
w urzędach i instytucjach, aż po pomoc w prowadzeniu
gospodarstwa domowego. Usługi objęły trzy rodziny
z dziećmi niepełnosprawnymi, sześcioro dorosłych niepełnosprawnych i dwie osoby starsze – w sumie 11 osób.
Rozpiętość wiekowa grupy – od 6 do 86 lat. Asystenci
przepracowali łącznie ponad 3 tys. godzin. Największym
problemem w realizacji przedsięwzięcia była większa
liczba chętnych do udziału w projekcie w stosunku do
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możliwości, a także trudności z dojazdem asystentów do
potrzebujących (rozległy teren gminy, brak połączeń PKS
i busów). Ten problem został rozwiązany dzięki nieformalnej umowie z dyrekcją Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Józefowie – asystenci mogli przemieszczać się
autobusem szkolnym.
OPS realizował kolejny projekt – „Wolontariat w OPS”.
Miał on na celu wsparcie pracowników socjalnych i asystentów przez wolontariuszy. 16 wolontariuszy dwa razy
w tygodniu odwiedzało 19 podopiecznych: robiło zakupy,
przywoziło opał, sprzątało, opłacało rachunki, czytało
prasę i książki. W sumie przepracowali z podopiecznymi
ponad 1200 godzin. W trakcie realizacji obydwu projektów podjęto wiele działań integracyjnych, m.in.: mini
konferencję, spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia
Osób Niepełnosprawnych i Międzynarodowego Dnia
Wolontariatu, wizyta Świętego Mikołaja z prezentami
u dzieci niepełnosprawnych, zabawa choinkowa, piknik
rodzinny „Równi z innymi” z udziałem 120 osób. Uczestnicy pikniku brali czynny udział w konkursach, jeździli
bryczką, obejrzeli żonglerkę ogniami. Imprezę zorganizowano niemal w całości ze środków pochodzących od
osób prywatnych i firm.
Efekty: opieką objęto 3 rodziny z osobami niepełnosprawnymi,
– 6 osób dorosłych i 3 starsze (w sumie 11 osób). Asystenci przepracowali łącznie 3 000 godzin. Wolontariusze objęli opieką 19 osób.
Oddziaływanie: rodzice osób niepełnosprawnych uznali,
że pożyteczny jest udział ich dzieci w zajęciach organizowanych w gminie. Społeczność lokalna poznała problemy osób niepełnosprawnych pozostawionych samym
sobie.
Perspektywa kontynuacji:
Planowane jest zdobycie zewnętrznych środków na
kontynuację projektu, czego domaga się lokalna
społeczność.
Jak finansować działania integracyjne? Można korzystać z programów PRFON, gmin, powiatów, samorządu województwa oraz wspierających np. aktywność i inicjatywy młodzieży takich jak: Program
„Działaj Lokalnie, Fundacja Bankowa im. Kronenberga Fundacja PZU, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Program „Młodzież w Działaniu” i inne.

PRAWO W PRAKTYCE

31

32

KĄCIK STRATEGICZNY

Monitorowanie działań – lista aktywności
i usług społecznych w gminie
Anna Tomulewicz

Każde działanie w środowisku, każdy program
zakłada spowodowanie jakichś zmian (wiedzy, postaw,
zachowań, umiejętności). Przygotowujemy i kierujemy
go do grupy osób w jakimś celu. Trudzimy się, by napisać
wniosek o dofinansowanie na Kawiarenkę Literacką,
pozyskać lokal na działalność młodzieży, zebrać finanse
na stroje podczas występu Chóru Seniorów. Musimy
mieć poczucie, że poruszamy się dobrą drogą. Ważna
jest świadomość, że rzeczywiście następuje progres,
nasze działania przynoszą efekt, są skuteczne i wzrasta
jakość życia mieszkańców. Inaczej bardzo szybko wypalimy się zawodowo, zniechęcimy i przestaniemy odpowiadać na potrzeby społeczne.
WSTĘP
Pracując jako doradca ROPS Białystok ze społecznościami w procesie tworzenia dokumentów strategicznych i programów podczas warsztatów diagnostycznych
pytam o zasoby w gminie/powiecie.



Ile i jakich jest w tym środowisku:
 usług,
 aktywności,
organizacji pozarządowych i kościelnych
 OSP i remiz strażackich,
 grup formalnych i nieformalnych,
 wydarzeń,
 miejsc spotkań?

Po wspólnej burzy mózgów i stworzeniu listy aktywności/usług oraz podmiotów je świadczących okazuje
się, że jednak w tej gminie dzieje się o wiele więcej niż
oczekiwaliśmy. Wiele pomysłów jest realizowanych,
wiele czeka na realizację, a wiedza członków zespołu jest
taka sama jak moja – fragmentaryczna i niedokładna.
Chciałabym zaproponować więc Państwu w tym
artykule propozycję monitorowania działań integracyj-
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nych i pomocowych w gminie, właśnie poprzez stałe
uaktualnianie tabeli aktywności i usług. Jest to wydaje się
niezbędny, ale też porządkujący element życia społecznego. Ma wymiar praktyczny: informacyjny, realny i jest
prosty do wykonania przez każdego z gminy.
MONITORING – DEFINICJE
Spośród wielu definicji monitoringu najbardziej
przyjazna jest ta, która traktuje
monitoring jako proces systematycznego zbierania
i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na
określony temat.
Monitoring to powtarzalna diagnoza mająca ustalić,
jaki jest stan aktualny badanego obszaru i jakie zmiany
powstają w określonym czasie.
Monitoring jest zaplanowanym, aktywnym i świadomie
przeprowadzanym badaniem, nie zaś efektem pewnej
wiedzy uzyskiwanej mimochodem.
Korzyści płynące z działań monitoringowych:
 dostarczenie osobom zarządzającym niezbędnych
informacji co do postępu usług społecznych, a co
za tym idzie stworzenie okazji do doskonalenia
sposobów realizacji.
 wzrost świadomości i wiedzy osób zaangażowanych w działania społeczne.
 pobudzenie aktywności uczestników, ich osobistego zaangażowania, zainteresowania.
PRZYGOTOWANIE LISTY AKTYWNOŚCI I USŁUG
Podczas pracy zespołowej rozpoczynamy od rozróżniania pojęć, określenia czym jest aktywność, a czym
usługa. Najczęściej dopisujemy przykłady takich działań
w gminie.

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA – jest to dobrowolne działanie na rzecz określonej grupy lub środowiska: swojego lub zewnętrznego. Działanie to jest realizowane
przez grupę osób (wolontariuszy, społeczników), które
nie otrzymują wynagrodzenia. Koszty aktywności mogą
być pokrywane ze źródeł własnych lub zewnętrznych.
Aktywność może towarzyszyć usłudze społecznej, prowadzić do jej powstania lub z niej wynikać. Działanie to
cechuje powtarzalność lub akcyjność.

Przykładem aktywności społecznej jest:
 Chór parafialny występujący nieodpłatnie
 Zorganizowanie opieki nad dziećmi podczas żniw
(opiekunowie nie są wynagradzani finansowo)
 Grupy oazowe
 Grupa wolontariuszy / rodziców wykonujących
remont świetlicy
 Grupa rodziców prowadzących zbiórkę pieniędzy
na funkcjonowanie orkiestry dętej
 Wspólne spotkania Koła Gospodyń Wiejskich
 Grupy samokształceniowe
 Grupy samopomocowe
 Działanie OSP

Tabela AKTYWNOŚCI – przykład z gminy
Aktywność

Teren/
miejsce

Grupa
zaangażowana

Czas/
termin

Uwagi/
kontakt

Dzieci i młodzież
Klub Wolontariuszy

Gimnazjum

Młodzież 13-15

Cały rok – wtorki,
czwartki

Anna, telefon

OSP w Cz. Białostockiej

Remiza ul. Tartaczna

Młodzież dorośli

Cały rok

Wiesław, telefon

SCAL

Piłsudskiego9

Dzieci, rodzice
młodzież,

Poniedziałki 17.00

Marta, telefon

SHDK

Torowa 9

Młodzież, dorośli

Poniedziałki 16.00

Zdzisław, telefon

Drużyna Harcerska

Sz. Pod nr 1

Dzieci 10-13 lat

Rok szkolny

Jolanta, telefon

Drużyna Zuchowa

Sz. Pod. Nr2

Dzieci 7-9 lat

Rok szkolny

Cecylia, telefon

Stowarzyszenie „Edukator”

Wieś Czerwone

Dzieci, rodzice

Cały rok

Anna, telefon

Klub Karate

Hala sportowa

Dzieci, młodzież
12-18

Cały rok

Mirosław, telefon

Chór Paciorki

Parafia Św. Rodziny

Dzieci 10-18 lat

Cały rok

Katarzyna, Grażyna, telefon

Orkiestra dęta

Torowa 9

Młodzież dorośli

Próby soboty 12.00

Mirosław, telefon

4 Grupy Oazowe

Parafia Św. Rodziny

młodzież

Cały rok

Ks. Wojciech, telefon

2 Grupy Oazowe

Parafia Jezusa Miłosiernego

Młodzież 15-18

Cały rok

Ks. Leszek, telefon

Dorośli
Koło Gospodyń Wiejskich

Dom kultury

Dorośli – 15 kobiet

Soboty – remiza

Janina, telefon

MGSRA ”Jedność”

Torowa 9

dorośli

Cały rok

Sławomir, telefon

Związek Hodowli Gołębi
Pocztowych

ul Brzozowa1

dorośli

Cały rok

Krzysztof, telefon

ZERiI

Klub „Ikselka”

dorośli

Wtorki 18.00

Helena, telefon

ZERiI

Czarna Wieś

dorośli

Środy 18.00

Janina, telefon

PZW koło39

Torowa 9

Młodzież, dorośli

Cały rok

Zbigniew, telefon

Związek Kombatantów RP

Torowa 9

dorośli

Cały rok

Teresa, telefon

Polski Związek Działkowców

Ogródki Działkowe

dorośli

Cały rok

Jan, telefon

Stowarzyszenie „Aktywni”

Torowa 9

Dorośli – kobiety

Caritas
Caritas
Kabaret ”ZRYW”

Parafia J. M. ul.
Żeromskiego
Parafia Św. Rodziny
ul. Czajkowskiego
Parafia Św. Rodziny
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dorośli

Fitness środy,
soboty
Pomoc żywnościowa środy, piątki

Krystyna, telefon
Ks. Andrzej, telefon

dorośli

Cały rok

Ks. Jerzy, telefon

dorośli

Spotkania u Pani
Janiny

Janina, telefon
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W ten sposób powstanie uporządkowana tabela,
lista, która pozwoli nam się przyjrzeć temu co się dzieje
w naszej gminie. Poniżej prezentujemy przykład listy.
USŁUGA SPOŁECZNA – jest to działanie podejmowane
w ramach umowy/kontraktu, która określa m.in. wynagrodzenie osoby realizującej usługę, zakres świadczonych usług, prawa i obowiązki stron umowy, okres świadczenia usługi. Odbiorca usługi korzysta z niej bezpłatnie
(całkowicie lub częściowo).
Przykładem usługi jest:
 Chór parafialny koncertujący odpłatnie
 Zorganizowanie opieki nad dziećmi podczas żniw
(opiekunowie są wynagradzani finansowo)
 Szkolenia dla społeczności, liderów
 Zajęcia sportowe dla dzieci na Orliku (obsługuje
zatrudniona przez gminę osoba)
 Grupa alternatywna dla dzieci przedszkolnych itp.

MONITOROWANIE TABELI AKTYWNOŚCI I USŁUG
Dokonujemy analizy z zespołem, wójtem, radnymi
tego, co mamy zapisane w tabeli.
Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że chociaż
w tej gminie organizacji jest dużo, a oferta różnorodna,
brakuje rzeczy łączących społeczność, działań skierowanych do budowania więzi międzypokoleniowych oraz
budujących tożsamość lokalną. Organizacje nie spotykają się w celu wymiany informacji.
Występuje słabe wykorzystanie zasobów turystycznych i małe upowszechnienie aktywności.
Niewiele dzieje się też dla osób starszych, mała jest
aktywność młodzieży korzystającej z usług na terenie
gminy.

USŁUGI wskazane przez członków zespołu – przykład z gminy
Lp

Usługi

Teren /
miejsce

Grupa
odbiorców

Czas/ termin

Usługodawca/
KONTAKT

DZIECI I MŁODZIEŻ
1

Zajęcia muzyczne

Kościelna

Dzieci, młodzież po
16 r życia

Cały rok – WTORKI /
CZWARTKI/SOBOTY 15.00

Dom Kultury
85 ……..

2

Zajęcia taneczne

Torowa 9

Dzieci 9-15

Cały rok – PONIEDZIAŁKI/
ŚRODY/PIĄTKI

Dom Kultury
85 ………..

3

Świetlica
socjoterapeutyczna

Lipowa

Dzieci

Wrzesień-czerwiec
pon-piątek 15: 00-20: 00

„ Dziecięce Polis”
Marta TEL……………..

5

Świetlica
socjoterapeutyczna

Piłsudskiego 9

Dzieci młodzież

Wrzesień-czerwiec
pon-piątek 15: 00-20: 00

„Przystań Nadziei”
Marta TEL…………

6

Zajęcia sportowelekkoatletyka

Szkoła Podst.

Dzieci 10-13 lat

Pon-piątek rok szkolny
OD 14.00

UKS „ISKRA”
Agnieszka telefon

7

Zajęcia sportowelekkoatletyka

Hala sportowa
Gimnazjum

Dzieci od 13-16 lat

Pon-piątek /rok szkolny

GKS„ZEUS” telefon
Bożena

8

Klub Fotografii
Przyrodniczej

Sala

Dzieci 12-15

Cały rok – wtorki 16: 00

Przystań Nadziei”
Marta TEL…………

DOROŚLI
11

Psycholog-porady
psychologiczne

Torowa 9

Społeczność

Wtorki 17-19.00

Komisja Roz. Pr. Alk Ewa
telefon

12

Porady prawne

Torowa 9

Społeczność

Środy 17-19.00

Komisja Roz. Pr. Al.
telefon

13

Gminne Centrum
Informacji

Torowa 9

Społeczność

Cały rok 8.00-18.00

p. Ania telefon

14

Klub Fotografii
Przyrodniczej

Dom Kultury

Dorośli

Cały rok – piątek 17.00

p. Asia telefon

15

Koło Brydżowe

Dom Kultury

Dorośli

Czwartek 19.00

P. Janek telefon

16

Koło Szachowe

Dom Kultury

Dorośli

Piątek 19.00

p. Bohdan i P Marta
telefon
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Monitoring dostarcza sygnałów zwrotnych,
dzięki czemu możliwa jest korekta
oraz doskonalenie działań.
Umożliwia formułowania konstruktywnych uwag
oraz umiejętności ichprzekazywania, przyjmowania
i wprowadzania w życie.
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UPOWSZECHNIANIE
Tabelę aktywności i usług można upowszechnić
w społeczności na różne sposoby: podczas imprezy
gminnej zapromować działania organizacji i usługodawców, umieścić jako element/podstronę na stronie
internetowej gminy. Dzieci w szkole/domu kultury czy
świetlicy mogą zrobić plakaty lub redaktorzy umieścić
tabelę aktywności i usług raz do roku w czasopiśmie
gminnym.
Dzięki temu wszyscy – jako zespół w społeczności
czujemy się komfortowo, z pełną wiedzą, śledzimy
zmiany, wnosimy korekty, przez co bardziej niż dotychczas angażujemy się społecznie i proces partycypacji
staje się faktem.
W przypadku pytań, wątpliwości oraz potrzeb monitoringowych pamiętajcie Państwo, że doradcy ROPS
Białystok są do Państwa dyspozycji

KĄCIK STRATEGICZNY

Minusem jest słabe zróżnicowanie terytorialne
usług i aktywności, większość z nich odbywa się na
terenie miejscowości gminnej.
Przygotowanie i upowszechnienie tabeli jest początkiem monitoringu społecznego. Dzięki temu wszyscy
mieszkańcy mogą zapoznać się z ofertą, zaangażować
społecznie lub zgłosić się z pomysłem rozszerzenia działań.
Warto wyznaczyć osobę do wprowadzania zmian
w tabeli, zachęcić usługodawców i grupy, instytucje do
zgłaszania rozbieżności i uwag.
Praca nad aktualizacją tabeli dokonywać się powinna
minimum raz w roku zespołowo, podczas np. spotkań
zespołu pracującego nad monitoringiem strategii.
Wszyscy zaangażowani społecznie, liderzy, prowadzący usługi, sołtysi i odbiorcy dzięki kompleksowej wiedzy
mogliby monitorować rozwój społeczności, zgłaszać
uwagi. Warto porozmawiać o działaniach z tabeli na Sesji
Rady Gminy, pokazując co funkcjonuje i jak się zmienia.
Na podstawie tabeli planować można kolejne kroki
dotyczące projektów, dodatkowych środków. Można
przeanalizować liczby uczestników, godziny otwarcia
oraz zmiany w funkcjonowaniu organizacji, aby wspólnie
odpowiadać na potrzeby społeczne.

PROJEKT W OBIEKTYWIE
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