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Szanowni Państwo,
Pożegnajmy ciężką zimę i powitajmy Wiosnę, najweselszą porę roku.
Życzę Państwu, aby zbliżający się okres Świąt Wielkanocnych
był niczym wiosna w naszym życiu – wesoły, rodzinny i pełen nadziei.
Niechaj spełnią się wszystkie dobre życzenia i przyniosą
nam wszystkim lepsze jutro.
Wesołych Świąt i Mokrego Śmigusa-Dyngusa!
Elżbieta Rajewska – Nikonowicz
Dyrektor ROPS w Białymstoku
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„Projekt systemowy ROPS - Bądź aktywny,
Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne
doradztwo dla kadr instytucji pomocy”
Elżbieta Rajewska-Nikonowicz
Dyrektor ROPS
Kierownik Projektu

Szanowni Państwo
Od początku 2010 roku Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Białymstoku rozpoczął realizację projektu systemowego ,,Bądź Aktywny, Bądź
Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”. Projekt
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie
7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
Jednym z dokumentów, na którym zostały oparte
podstawowe założenia naszego projektu jest Bilans Potrzeb w zakresie pomocy społecznej w województwie
podlaskim na 2010 rok. Wynika z niego wniosek iż niezbędne jest stałe podnoszenie kwalifikacji kadr instytucji
sektora pomocy społecznej poprzez rozwój osobisty
powiązany ściśle ze specyfiką realizowanych zadań.
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W związku z powyższym celem głównym projektu „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz
specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” jest :
•
Podniesienie poprzez szkolenia poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie wykorzystania instrumentów i narzędzi aktywnej integracji oraz przygotowanie do realizacji zadań określonych ustawą,
•
Wsparcie merytoryczne pracowników w zakresie
przygotowania, realizacji i sprawnego rozliczania
projektów systemowych oraz poznanie różnych
możliwości współpracy, usprawnienie współpracy pomiędzy systemem pomocy społecznej
i innymi służbami społecznymi z województwa
podlaskiego,
•
Nabycie przez kadrę kierowniczą umiejętności nowoczesnego i profesjonalnego zarządzania jednostkami pomocy społecznej oraz fachowego zarządzania zasobami ludzkimi.
Grupami docelowymi projektu są pracownicy:
•
instytucji pomocy społecznej, ośrodków pomocy
społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, rops,
•
domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych,
•
innych służb społecznych, w tym kuratorzy sądowi,
policjanci, pedagodzy, pielęgniarki środowiskowe,
działający na rzecz osób wykluczonych społecznie
w ramach Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych,
•
innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz podmiotów integracji społecznej realizujących zadania w zakresie aktywnej integracji z województwa podlaskiego.

Jednym z działań podjętych w ramach projektu ROPS
jest promocja i rekrutacja projektu.
Promocja projektu realizowana będzie przez cały
okres trwania projektu (tj. do 31 grudnia 2010 roku). Aby
zachęcić naszych Beneficjentów do udziału w projekcie
przeprowadziliśmy akcję medialną zamieszczając spot
reklamowy w Polskim Radiu Białystok oraz umieściliśmy ogłoszenia w Gazecie Wyborczej. Aktualizujemy
podstroję internetowej projektu oraz zamieszczamy
informacje o naszym projekcie na innych witrynach internetowych,. Drukujemy plakaty, ulotki, broszury, wykonujemy i przekazujemy materiały promocyjne.
Zorganizujemy konferencje informująco-podsumowujące, w których udział wezmą przedstawiciele instytucji
pomocy i integracji społecznej szczebla samorządowego
z województwa podlaskiego, oraz innych podmiotów
realizujących zadania pomocy społecznej. W ramach
promocji zostaną wykonane tabliczki informacyjno-promocyjne projektu. Wszystkie przekazywane przez nas
materiały są opatrzone logotypami EFS i PO KL zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Odnosząc się do wspomnianej wyżej rekrutacji do projektu
– został stworzony regulamin rekrutacji wraz z zasadami
udziału. Kampania rekrutacyjna jest ogłaszana na bieżąco
na naszej podstronie internetowej: http://www.projekt.
rops-bialystok.pl/. Innymi możliwościami uczestnictwa
w projekcie jest otrzymanie zaproszenia na szkolenie poprzez e-maila, faks lub pocztę tradycyjną.
Najważniejszym działaniem jakie realizuje Biuro Projektu ROPS jest organizacja szkoleń w trzech zakresach:
1. szkolenia 1,2,3-dniowe wynikające z bieżących potrzeb pracowników oraz Bilansu Potrzeb. Dotyczyć
będą one m.in. realizacji zadań określonych ustawą,
nowych instrumentów aktywizacji społecznej, form
i metod pracy socjalnej. W tym zakresie założyliśmy
zrealizowanie 452 godzin dydaktycznych w ciągu
trwania projektu.
2. szkolenia dla Kadry Kierowniczej mające na celu
podniesienie kwalifikacji menedżerskich i wzmocnienie potencjału osobistego w zakresie zarządzania
jednostką oraz zasobami ludzkimi. Szkolenia dotyczyć będą m.in. komunikacji, motywowania, nowych
systemów zarządzania. Będą to trzy spotkania trzydniowe dla trzech grup ok. 20 – osobowych.
3. specjalistyczne szkolenia „Superwizje dla pracowników socjalnych ops i pcpr” - pilotaż. Celem ich jest
podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników
socjalnych poprzez wymianę informacji, uczenie się
na podstawie doświadczenia innych, ćwiczeniu prak-
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tyki zawodu pod okiem superwizora. Planuje się cztery 3-dniowe spotkania dla 3 grup ok. 15-osobowych.
W ramach działania w 2010 roku zorganizowaliśmy:
1. w dn. 26.03. i 27.03.2010 r. szkolenia pt.: „Wolontariat w świetle przepisów prawnych” - szkolenia jednodniowe skierowane do pracowników OPS, PCPR,
POW i ROPS,
2. w dn. 23.02., 25.02., 26.02., 8.03., 9.03., 10.03.2010 r.
szkolenie pt.: „Praktyczne zastosowanie ustawy
o pomocy społecznej” – szkolenia jednodniowe skierowane do pracowników OPS i PCPR,
3. dn. 17-19.03.2010 r. specjalistyczne szkolenie „Superwizje dla pracowników socjalnych” – odbyło się
pierwsze specjalistyczne szkolenie z czterech planowanych w całym cyklu.
4. „Kreowanie wizerunku instytucji – etyka, kultura i savoir – vivre” – trzydniowe szkolenie skierowane do
kadry kierowniczej ops, pcpr, dps i rops
5. „Skuteczne motywowanie pracowników” – trzydniowe szkolenie skierowane do kadry kierowniczej ops,
pcpr, dps i rops
6. „Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy – trzydniowe szkolenie skierowane do kadry kierowniczej
ops, pcpr, dps i rops

Fot. Zdjęcia ze szkoleń
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Fot. Zdjęcia ze szkoleń

W 2010 roku będzie kontynuowana praca Platformy
Wymiany Doświadczeń. Jej głównym celem jest integrowanie pracowników sektora pomocy społecznej, rzecznictwo interesów i potrzeb sektora, kreowanie nowych
rozwiązań, poznawanie Dobrych Praktyk, współpraca
z innymi instytucjami i organizacjami. To kompleksowe
działanie skierowane jest do kadry kierowniczej ops,
pcpr i rops. W ramach Platformy Wymiany Doświadczeń
planujemy zorganizować:
1. dwa spotkania jednodniowe o charakterze seminaryjno – warsztatowym, podczas których prezentowany
będzie konkretny temat z dziedziny polityki społecznej, prowadzone będą konsultacje i dyskusje.
2. wizyty studyjne w instytucjach pomocy i integracji społecznej realizujących nowatorskie,
efektywne rozwiązania w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w regionie, jak też
w całym kraju.
Ich koordynatorem w bieżącym roku jest Pani Katarzyna
Kruszewska.
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Platforma wymiany doświadczeń
W ramach Platformy Wymiany Doświadczeń zorganizowaliśmy Wizytę Studyjną do Słupna. Wyjazd odbył się
w dniach 8-9 luty 2010 roku i uczestniczyło w niej 24 Dyrektorów/Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa
podlaskiego. Moderatorem pierwszej Wizyty Studyjnej była
Pani Joanna Augustowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie. Głównym celem
wizyty była integracja sektora pomocy społecznej, a także
poznanie nowych rozwiązań – „dobrych praktyk” ośrodka.
Ośrodek ten otrzymał wiele nagród, między innymi: w 2007 r.
tytuł Samorządowego Lidera Zarządzania w kategorii„Usługi
społeczne” w konkursie organizowanym przez Związek Miast
Polskich, Gmin Polskich Rzeczpospolitej Polskiej i Powiatów
Polskich pod patronatem Ambasadora Norwegii; w 2008
r. - nagrodę specjalną Ministra Pracy i Polityki Społecznej za
wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej; w 2009 r. – Profesjonalny Sprzedawca Roku 2008 za
całokształt działalności i innowacyjność w konkursie Polish
National Sales Awards. Pierwszego dnia wizyty studyjnej
uczestnicy brali udział w warsztatach pt: ”Zmiana w ośrodku pomocy społecznej – rozwój organizacyjny i społeczny
instytucji”. Członkowie PWD zapoznali się z zasadami komunikacji, otoczeniem zewnętrznym, tworzeniem pozytywnego wizerunku oraz poznali instytucjonalne formy budowania kapitału społecznego. Drugiego dnia wizyty studyjnej
uczestnicy odwiedzili Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
i Kultury w Słupnie, gdzie spotkali się z pracownikami ośrodka. Członkowie PWD mieli okazję obejrzeć rzeczy wyrabiane
własnoręcznie przez pracowników GOPSiK, a także kupić pamiątki. Następnie odbyło się zaprezentowanie „Partnerstwa
Lokalnego Nasza 19”. Uczestnicy zwiedzili „Epicentrum” i Kościół pod wezwaniem Św. Marcina w Słupnie. Miejsca te są
przykładem partnerskiej współpracy. Na zakończenie wizyty
wśród uczestników przeprowadzone zostały dyskusje na temat szans i zagrożeń partnerstw lokalnych.

Fot. Zdjęcie z wizyty studyjnej

Kolejne spotkanie Rady PWD odbyło się dnia 17
marca 2010 r. Głównym celem spotkania było omówienie doświadczeń we wdrażaniu i realizacji projektów systemowych Priorytetu VII Promocja integracji społecznej
Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów
Pomocy Rodzinie w województwie podlaskim. Na spotkanie Rady Platformy Wymiany Doświadczeń zaproszeni zostali także: Pan Bogdan Mantur Zastępca Dyrektora
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
Pani Małgorzata Kukor – Kołodko Kierownik Referatu
Wdrażania Działań POKL Wspierających Integrację Społeczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Kierownik Regionalnego Ośrodka EFS w Białymstoku – Pani Karolina Poczykowska.

Fot. Zdjęcia z wizyty studyjnej

W Biurze Projektu mieszczącym się przy ul. Legionowej 30 lok. 202, 15-281 Białystok odbyły się już dwa
spotkania Rady PWD. Pierwsze spotkanie odbyło się dnia
24 lutego 2010 r. Miało ono charakter organizacyjno –
merytoryczny i poświęcone było:
•
Omówieniu potrzeb szkoleniowych/warsztatowych/
seminaryjnych, planowaniu tematyki szkoleń/warsztatów/seminariów na 2010 rok;
•
Identyfikacji zagadnień, którymi powinna się zająć
w 2010 roku Rada PWD, przyjęcie terminarza spotkań Rady PWD na 2010 rok;
•
Analizie propozycji i wybór tematyki spotkań PWD
w 2010 roku; omówieniu tematyki i miejsc wizyt
studyjnych;
•
Wyborze poszczególnych powiatów w celu zorganizowania spotkań seminaryjnych oraz identyfikacji
tematyki spotkań, zaplanowanych w 2010 r. w celu
rozwijania mechanizmów współpracy i partnerstwa
na rzecz rozwiązywania problemów społecznych
w województwie podlaskim;
•
Spraw organizacyjnych.
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Fot. Pierwsze posiedzenie Rady PWD

Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkoleń, seminariów oraz warsztatów zostaną wzmocnione praktyczną pomocą doradczą ekspertów. Celem zadania jest
wsparcie ops i pcpr w kreowaniu nowoczesnej pomocy
społecznej i integracji społeczeństwa lokalnego, wspieranie w realizacji projektów systemowych przez jednostki pomocy społecznej. Stworzyliśmy regulamin doradztwa wraz z formularzem wykonania usługi doradczej
w którym określiliśmy zasady wsparcia oraz sposób jego
rozliczania. W ramach działania zostały ustalone dyżury
doradcze naszych specjalistów, podczas których doradztwo będzie realizowane bezpośrednio.
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I. Przygotowywanie, pisania, realizowania i rozliczania projektów systemowych w ramach PO KL
Sposób realizacji

doradztwo realizowane indywidualnie lub grupowo

Dane kontaktowe doradcy

Poczykowska Karolina:
tel. kom. 792 067 005
e-mail: karolina.poczykowska@gmail.com

I. Realizacja zadań przez instytucje pomocy i integracji społecznej określonych ustawą:
1) Opracowywanie i aktualizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych
Sposób realizacji

doradztwo realizowane indywidualnie lub grupowo na podstawie dostarczonego do Biura Projektu (pocztą tradycyjną, elektroniczną, faksem bądź osobiście) Wniosku o udzielenie doradztwa

Dane kontaktowe doradców

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

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

2) Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
Sposób realizacji

doradztwo realizowane indywidualnie lub grupowo

Dane kontaktowe doradcy

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

3) Zakres doradztwa wynikający z bieżących potrzeb instytucji
Sposób realizacji

doradztwo realizowane indywidualnie na podstawie dostarczonego do Biura Projektu (pocztą tradycyjną, elektroniczną, faksem bądź osobiście) Wniosku o udzielenie doradztwa

Dane kontaktowe doradcy

na podstawie złożonego wniosku Biuro Projektu będzie poszukiwać doradcy w danym zakresie. Następnie zostanie zorganizowana z odpowiednim specjalistą usługa doradcza

Doradztwo indywidualne i grupowe może być
świadczone bezpośrednio - w Biurze Projektu, u Beneficjenta, bądź też w innym, wcześniej wyznaczonym
do tego miejscu. Ponadto doradztwo indywidualne
może być świadczone także telefonicznie lub drogą
e-mailową. Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr
telefonu 85 744 22 14.
W ramach działania zorganizowaliśmy dwa spotkania doradztwa grupowego pracownikom ops i pcpr.
Doradztwo dotyczyło zagadnień związanych z „Zasadą
równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL”.
Celem spotkania grupowego było zrozumienie, czym jest
polityka równości płci i jak powinna być wykorzystywana w projektach PO KL. Zasada Równości Szans staje się
elementem niezbędnym w realizacji projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. By móc wdrażać
w projektach tę zasadę projektodawca powinien najpierw
zrozumieć i zdefiniować obszary, w których mamy do
czynienia z stereotypami, dyskryminacją i polityką równościową. Ponadto zostały poruszone także inne aspekty
związane z pisaniem, realizowaniem i rozliczaniem projektów systemowych w ramach PO KL. Doradztwo grupowe
poprowadziła Pani Karolina Poczykowska. W spotkaniach
łącznie uczestniczyło 17 pracowników ops i pcpr.
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Kolejnym działaniem zaplanowanym w projekcie na
2010 rok jest wsparcie szkoleniowo-doradcze skierowane do:
1. Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych działających na rzecz osób wykluczonych społecznie, w tym
kadr lokalnych placówek/inst. pomocy, oświaty, służby zdrowia oraz innych organizacji wspierających
dziecko i rodzinę. Będą to 4 jednodniowe spotkania
warsztatowe dla dwóch grup oraz wsparcie specjalistyczne i terapeutyczne poprzez konsultacje z ekspertami w danej dziedzinie. Celem działania będzie
redukowanie napięcia emocji członków zespołu,
rozwiązywanie konfliktów, sytuacji problemowych,
a także zwalczanie ich wypalenia zawodowego. Ponadto zespoły będą mogły skorzystać z konsultacji
prawnych, psychiatry, psychologa i innych wynikających z potrzeby zespołu i grupy odbiorców.
2. pracowników instytucji wsparcia i opieki nad dziećmi i młodzieżą, szczególnie pracowników świetlic
środowiskowych, profilaktyczno-wychowawczych,
socjalnych. Planujemy zorganizować:
•
2 szkolenia dwudniowe dla trzech grup ok. 15 osób
•
3 spotkania hospitacyjne w wybranej świetlicy
•
Superwizje szkoleniowe – trzy spotkania jednodniowe w ciągu roku dla każdej z grup.

Celem tych szkoleń będzie zwiększenie wiedzy
i umiejętności w zakresie tworzenia programów działań
profilaktycznych adekwatnych do potrzeb i możliwości
lokalnej społeczności wspierających dzieci i młodzież
z danego środowiska. W ramach cyklu zostaną dodatkowo zorganizowane spotkania hospitacyjne w wybranej
świetlicy, wraz z pracą nad adaptacją pomieszczeń w
świetlicy przez zespół szkoleniowy oraz udział w prowadzeniu zajęć przez opiekuna danej świetlicy.

ulotek i broszur informujących o naszym Projekcie systemowym. W ramach działania zorganizujemy dwa trzydniowe seminaria upowszechniające oraz jednodniowe
spotkania przedstawicieli jednostek pomocy społecznej,
pup, ROEFS. Celem spotkań będzie wymiana doświadczeń, poznawanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie
polityki społecznej, a także wypracowanie skutecznych
mechanizmów współpracy i rozwijanie partnerstwa na
rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

Planujemy także przeprowadzenie badania
ewaluacyjnego projektów OPS i PCPR w województwie podlaskim. Zostanie wyłoniona w tym celu firma zewnętrzna, która przeprowadzi badanie zgodnie
z przedstawionymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego
„Założeniami do ewaluacji projektów systemowych, realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL.

Drodzy Państwo, mamy nadzieję, że zaproponowane działania wpisują się w Państwa potrzeby i że
będą cieszyć się dużym zainteresowaniem. Serdecznie
zachęcamy do udziału w szkoleniach, seminariach i pozostałych formach wsparcia. Wspólne zaangażowanie
w podwyższanie kwalifikacji, umiejętności, doskonalenie zawodowe przyczyni 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. Poniżej przedstawiamy terminy najbliższych działań:

Ważnym działaniem jakie chcemy przeprowadzić
jest kampania informacyjno - promocyjna Dobrych
Praktyk w ramach której kontynuujemy wydawanie
kwartalnika „Podlaski Przegląd Społeczny”, a także druk
DATA

DZIAŁANIA

30-31.03.2010 r.

Szkolenie „Młodzież wobec uzależnienia od narkotyków”

30-31.03.2010 r.

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

13-14.04.2010 r.

Szkolenie „Młodzież wobec uzależnienia od narkotyków”

16.04.2010 r.

I Seminarium Platformy Wymiany Doświadczeń

26-27.04.2010 r.

Szkolenie „Sposoby postępowania z trudnym klientem pomocy społecznej”

26-27.04.2010 r.

Szkolenie „Tworzenie i realizacja indywidualnych planów pracy z dzieckiem”

29-30.04.2010 r.

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

19-20.05.2010 r.

Szkolenie „Znowelizowana ustawa Prawo Zamówień Publicznych”

25-28.05.2010 r.

II Wizyta Studyjna Platformy Wymiany Doświadczeń

10-11.06.2010 r.

Szkolenie „Sposoby postępowania z trudnym klientem pomocy społecznej”

10-11.06.2010 r.

Szkolenie „Tworzenie i realizacja indywidualnych planów pracy z dzieckiem”

23-25.06.2010 r.

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

30.06-2.07.2010 r.

Szkolenie specjalistyczne ”Superwizje dla pracowników socjalnych ops i pcpr” (kontynuacja - grupa zrekrutowana)

15-17.09.2010 r.

Szkolenie specjalistyczne ”Superwizje dla pracowników socjalnych ops i pcpr” (kontynuacja - grupa zrekrutowana)

21-24.09.2010 r.

III Wizyta Studyjna Platformy Wymiany Doświadczeń

5.11.2010 r.

II Seminarium Platformy Wymiany Doświadczeń

17-19.11.2010 r.

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

1-3.12.2010 r.

Szkolenie specjalistyczne ”Superwizje dla pracowników socjalnych ops i pcpr” (kontynuacja - grupa zrekrutowana)
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Schemat powiązań funkcji OIS z zadaniami Projektu „Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji”

Stosowanie narzędzia
Bilans potrzeb pomocy społecznej

OIS
Funkcja badawcza

Zintegrowane analizy regionalne w zakresie pomocy i integracji społecznej na poziomie krajowym
Szkolenia dla pracowników zajmujących się specjalistycznym
doradztwem dla ROPS

Funkcja doradcza

Sektor szeroko rozumianej polityki społecznej
obejmuje działania na rzecz integracji i spójności społecznej, dzięki którym ma szansę wzrosnąć odsetek ludzi
zdolnych budować kapitał ludzki i społeczny naszego regionu. Aby podnosić i rozwijać jakość usług społecznych
wykorzystujemy wsparcie, jakie proponuje Program
Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja większości zadań samorządu województwa z zakresu polityki społecznej, wynikających z ustawy
o pomocy społecznej, należy do Regionalnego Ośrodka Polityki społecznej (ROPS), który został powołany do
kreowania polityki społecznej na poziomie regionalnym.
Pełni on rolę „obserwatora” problemów społecznych, co
może się przekładać na planowane przez niego działania w obszarze polityki społecznej. Prawidłowe wykonanie zadań wymaga analizy socjologicznej opartej na
poprawnie dobranych narzędziach badawczych i wskaźnikach oraz profesjonalnie przeprowadzonej diagnozie
wybranego zjawiska społecznego. Jednym z priorytetów
ROPS jest diagnozowanie problemów społecznych oraz
inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy i integracji społecznej. Kluczowe znaczenie
ma znalezienie takiej metody badawczej, czyli zbioru
wzajemnie spójnych dyrektyw, działań, czynności i środków, która w praktyce urzędniczej zapewniałaby osiągnięcie zaplanowanych i ustalonych celów.
Odpowiedzią na te postulaty jest właśnie powstałe
w strukturach ROPS we wrześniu 2009 r. Obserwatorium
Integracji Społecznej (OIS), które ma stanowić wsparcie
kadrowo-merytoryczne w zakresie tworzenia pionów
analityczno – badawczych. Obserwatorium Integracji
Społecznej (OIS) zostało powołane w ramach projektu
„Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji” realizowanego w ramach Priorytet I „Zatrudnienie i Integracja
Społeczna” działania 1.2. „Wsparcie Systemowe Instytucji
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pomocy i integracji społecznej” Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Realizatorem projektu jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. Projekt powstał
z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Koncepcję funkcjonalno – organizacyjną opracował Instytut
Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2009-2013.
Celem głównym OIS jest stworzenie szans na lepsze
planowanie polityki i strategii rozwiązywania problemów
społecznych na różnych szczeblach, poprzez prowadzenie
i upowszechnianie badań, ekspertyz i analiz oraz stałe
monitorowanie sytuacji w obszarze integracji społecznej w regionie. Na podstawie tego formułowane są rekomendacje zmian w prowadzonych działaniach lub
propozycje nowych działań. Obserwatorium wspiera
procesy decyzyjne na szczeblu regionalnym i ponadregionalnym poprzez upowszechnianie wyników badań,
promuje również innowacyjne rozwiązania w obszarze
pomocy i integracji społecznej.
Zadania te znajdują odzwierciedlenie w funkcjach OIS :
Funkcja badawcza obejmuje cały proces badawczy
począwszy od sformułowania problemu badawczego,
poprzez ustalenie metodologii, prowadzenie badań, do
opracowania raportu.
Funkcja doradcza obejmuje opracowanie rekomendacji,
planów oraz programów w danych obszarach polityki społecznej na podstawie wyników z przeprowadzonych badań.
Funkcja informacyjna służy do prezentowania wyników prac OIS szerszej grupie odbiorców, niż adresaci rekomendacji. Ma ona przede wszystkim znaczenie
upowszechniające i promocyjne. Jednym z kluczowych
produktów informacyjnych będzie baza danych o podmiotach pomocy i integracji społecznej, która ma służyć
szerokiej grupie zainteresowanych osób.

Funkcja Informacyjna

Szkolenia dla radnych wojewódzkich oraz administracji samorządowej
i rządowej w zakresie polityki społecznej
Szkolenia dla pracowników pomocy i integracji społecznej
Baza danych o podmiotach pomocy i integracji społecznej

Od momentu powstania OIS Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Białymstoku podjął i zrealizował następujące działania:
•
Opracowano raport stanu zastanego,
•
Opracowano zestawienie stanu zatrudnienia ze
względu na płeć w jednostkach ops i pcpr na dzień
30.09.2009 r., z którego wynikało że liczba zatrudnionych wynosi ogółem 1675, w tym liczba kobiet jest
ponad 9 – krotnie wyższa od liczby zatrudnionych
tamże mężczyzn, a w pcpr ogólna liczba wynosi 128
osób a mężczyźni stanowią 1/5 kadry.
•
Przeprowadzono badanie ankietowe i opracowano
raport z realizacji programów wojewódzkich z zakresu polityki społecznej za lata 2006 – 2008,
•
Dokonano ewaluacji (oceny) zawartości merytorycznej Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej
na lata 2006 – 2013 i rozpoczęto prace nad jej aktualizacją. Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej dnia 18 lutego 2010 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zorganizował
pierwsze, w cyklu czterech spotkań warsztatowych
Zespołu ds. aktualizacji strategii. Celem spotkań
ekspertów Zespołu jest wypracowanie aktualnego, komplementarnego i niezbędnego instytucjom
polityki społecznej naszego regionu dokumentu Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata
2006 – 2018. W jego skład wchodzą przedstawiciele
instytucji pomocy i integracji społecznej, edukacji,
bezpieczeństwa, rynku pracy, profilaktyki i ochrony
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zdrowia, przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych, reprezentanci osób starszych,
młodzieży oraz osób niepełnosprawnych z województwa podlaskiego.

Fot. Warsztaty strategiczne ROPS

•

•

Zlecono ekspertyzę z obszaru polityki społecznej tj. raport: „Identyfikacja potrzeb informacyjnych z obszaru
polityki społecznej w województwie podlaskim”,
Opracowano raport z bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2010 r., którego wyniki ilustrują
między innymi:

Projekty POKL

Projekty POKL

Obserwatorium Integracji Społecznej działające
przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej

10

11
Powody korzystania z pomocy społecznej i szacunkowa liczba rodzin ubiegających się o pomoc społeczną na 2010 rok

28597

12437
85
41

Sieroctwo

591
94

Bezdomność

4151
2664

Potrzeba ochrony macierzyństwa
Bezrobocie

20320

6739

Niepełnosprawność

11096

3868

Długotrwała lub ciężka choroba

4516

Bezradność w sprawach opiek.-wych.

4040

12656
8341

w tym na wsi

Uruchomiono stronę internetową OIS będącą integralną częścią strony internetowej ROPS
(www.rops-bialystok.pl)

Na 2010 r. planowane są m.in. następujące zadania:
•
Aktualizowanie „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2006 – 2013”,
•
Przeprowadzenie badania regionalnego wynikającego z przeprowadzonej ekspertyzy,
•
Monitoring programów wojewódzkich z obszaru
polityki społecznej realizowanych przez ROPS,
•
Przeprowadzenie badań regionalnych wg potrzeb
w zakresie zjawisk i problemów społecznych występujących w województwie,
•
Prezentacja wyników przeprowadzonych badań.

Liczba rodzin - ogółem

437
194

Przemoc w rodzinie

2496
948

Alkoholizm

84
Narkomania 17
588
165

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczajacej placówki opiek.-wych. 574
Trudność w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy 3133
Zdarzenie losowe

396
248

Sytuacja kryzysowa

246
71

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

447
372
0
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Fot. Warsztaty strategiczne ROPS
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Projekt „Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji” jest
odpowiedzią na oczekiwane zmiany w problematyce diagnoz i analiz w zakresie integracji społecznej. To trudne
przedsięwzięcie, poza oczywistymi korzyściami, umożliwi wymianę informacji pomiędzy instytucjami zarówno
na szczeblu lokalnym jak i krajowym. Nawiązanie współpracy i podjęcie dyskusji na temat metodologii badań
społecznych odnajdzie odzwierciedlenie we wspólnym
działaniu we wszystkich sferach polityki społecznej.
Podkreślić należy, że działalność Obserwatorium
Integracji Społecznej ma przyczynić się nie tylko do
oceny efektywności działań podejmowanych w ramach
polityki społecznej, ale przede wszystkim do podnoszenia efektywności i jakości działań ze szczególnym
uwzględnieniem pomocy społecznej.

Projekty POKL

Projekty POKL

Ubóstwo

•

Projekty systemowe OPS, PCPR
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„TERAZ MŁODZIEŻ – PROGRAM AKTYWNEJ
INTEGRACJI MŁODZIEŻY”

projekt systemowy realizowany w Miejsko Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Drohiczynie
Bożena Chrząstowska
Kierownik MGOPS w Drohiczynie Koordynator Projektu

Projekt „TERAZ MŁODZIEŻ – PROGRAM AKTYWNEJ
INTEGRACJI MŁODZIEŻY”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie
7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej; realizowany jest przez
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W DROHICZYNIE.
Projekt, realizowany od stycznia 2008 roku, skierowany jest do młodzieży w wieku 15-25 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym; zamieszkującej na terenie miasta
i gminy Drohiczyn. W ramach projektu uczestnicy – młodzież uczestnicząca w zajęciach prowadzonych w ramach
Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej.
Na stronie internetowej www.mgops-drohiczyn.
idl.pl prezentowane są informacje dotyczące MGOPS
w Drohiczynie oraz Projektu.

Cele szczegółowe projektu:
1. udostępnienie środowiskowej pomocy młodzieży
w sytuacjach kryzysowych /szkolnych, rodzinnych,
rówieśniczych, osobistych,
2. zwiększenie możliwości właściwego zagospodarowania czasu wolnego,
3. ułatwienie dostępu do zdobywania i podnoszenia
kompetencji o charakterze zawodowym.

CELE PROJEKTU
Dotychczasowa praca socjalna w środowisku lokalnym pozwoliła nam na prowadzenie wieloletniej obserwacji funkcjonowania rodzin dotkniętych czynnikami
powodującymi wykluczenie społeczne. W oparciu o przeprowadzoną diagnozę problemów i potrzeb środowiska
lokalnego oraz warunków życia i rozwoju rodzin z terenu miasta i gminy Drohiczyn, stwierdzono, iż młodzież
w wieku 15 – 25 lat jest grupą społeczności gminy , która
wymaga w szczególności podjęcia kompleksowych działań na rzecz integracji, ze względu na złożoność i natężenie czynników powodujących jej wykluczenie społeczne.
Celem ogólnym projektu jest podjęcie działań na
rzecz integracji społecznej młodzieży w wieku od 15 do 25
roku życia, pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym - małego miasta i niewielkich wsi.

Wyznaczone cele projektu są zgodne z zapisami
Priorytetu VII POKL - działania w ramach projektu adresowane są do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na rzecz przywrócenia ich do zatrudnienia lub
uzyskania zdolności do zatrudnienia oraz jednoczesnej
integracji ze społeczeństwem.
Przyjęto, iż młodzież w wieku 15-25 lat, pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
wymaga kompleksowego wsparcia i stworzenia niezbędnych warunków do integracji ze społeczeństwem.
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Działania w ramach projektu są zgodne z politykami i zasadami wspólnotowymi:
•
równość szans w dostępie do edukacji, podnoszenia
kluczowych kompetencji, aktywizacji zawodowej,
•
równość płci w dostępie do: oferty szkoleniowej,
wsparcia zawodowego, psychologicznego, właściwego zagospodarowania czasu wolnego/,
•
rozwój lokalny,
•
innowacyjność,
•
rozwój społeczeństwa informacyjnego.

WARSZTATY
57 osobowa grupa młodzieży w okresie od 1 lipca
2008 roku do 31 grudnia 2009 roku uczestniczyła w zajęciach prowadzonych w ramach Świetlicy Środowiskowo
– Socjoterapeutycznej. Świetlica umożliwia uczestnictwo

Fot. Kierownik i DJe

Fot. Sen Nocy Letniej

Fot. Warsztaty muzyczne

Fot. Warsztaty robotyki

w zajęciach 4 godziny dziennie (od poniedziałku do piątku lub w inne dni) w zależności od potrzeb uczestników
i rodzaju prowadzonych zajęć.
•
Warsztaty zdobywania nowych kompetencji:
ROK 2010:
•
ROBOTYKA, BUDOWNICTWO, KOSMETOLOGIA,
STYLISTA, DJ, RATOWNICTWO MEDYCZNE,
PROJEKTANT WNĘTRZ
ROK 2009:
•
DJ, INFORMATYCZNO – PROGRAMISTYCZNE,
WIDEOFILMOWANIA, FOTOGRAFICZNE
ROK 2008:
•
DJ, INFORMATYCZNO – PROGRAMISTYCZNE
•
Zajęcia prowadzone w świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej z zakresu zapewnienia opieki, pomo-
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cy w nauce, wzmocnienia zdrowia psychicznego, rozwijania zainteresowań, właściwego spędzania czasu
wolnego, zajęcia z elementami socjoterapii - 50 osób.
Zajęcia organizacji czasu wolnego w formie warsztatów

ROK 2010:
•
TANECZNE, UMUZYKALNIAJĄCE, KULTUROZNAWSTWO, SPORTOWE
ROK 2009:
•
WOKALNE, UMUZYKALNIAJĄCE, WĘDKARSKIE,
TEATRALNE, DZIENNIKARSKIE
ROK 2008:
•
WĘDKARSKIE, TEATRALNE
Warsztaty obejmowały ok 30 – 40 godzin.

Projekty systemowe OPS, PCPR
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3. Usługi wspierające aktywizację zawodową
•
Szkolenie - warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego
•
szkolenie prowadzone przez psychologa (zajęcia socjoterapeutyczne z zakresu współczesnych zagrożeń
cywilizacyjnych i uzależnień)
Zajęcia prowadzone w ramach świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej są dobierane indywidualnie
do potrzeb każdego uczestnika. Wszyscy uczestnicy projektu sa objęci dożywianiem w czasie korzystania z zajęć
Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej, stosownie
do pory dnia i czasu trwania zajęć.
Zespół Szkół w Drohiczynie jako Partner realizacji
projektu udostępnia pomieszczenia i pomoce dydaktyczne do zrealizowania zadań świetlicy. Umożliwia korzystanie z wolontarystycznej pracy nauczycieli – prowadzenie zajęć świetlicy w zakresie posiadanych kwalifikacji
i uprawnień. Zajmuje się przygotowywaniem posiłków
przez Stołówkę ZS w ramach prowadzonego dożywiania
uczestników Projektu. Dyrektor Zespołu Szkół uczestniczy w rekrutacji uczestników Projektu.
TRENERZY
Piotr Dąbrowski – trener Warsztatów Teatralnych (Dyrektor Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki
w Białymstoku)
Anna Zalepińska – trener Warsztatów Teatralnych (mgr
polonistyki, nauczyciel Zespołu Szkół w Drohiczynie)
Rafał Siwek – trener Warsztatów „DJ” i Informatyczno –
Programistycznych (mgr inż. automatyki i robotyki, zrzeszony w Klubie Płytowym „DEE JAY mix club”)
Jarosław Stokowski – trener Warsztatów Filmowania
(właściciel firmy „Vegas Studio”)
Anna Malinowska – trener Warsztatów Fotograficznych
(mgr pedagogiki z plastyką, nauczyciel plastyki, ukończyła instruktorski kurs kwalifikacyjny z dziedziny fotografii)
Damian Czarnecki – trener Warsztatów Wokalnych (absolwent Szkoły Estradowej)
Grzegorz Andruszkiewicz – trener Warsztatów Umuzykalniających (mgr sztuki, nauczyciel przedmiotów muzycznych)
Agnieszka Czapiuk – trener zajęć doradztwa zawodowego (mgr pedagogiki przedszkolnej)
Rafał Zaremba – trener zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień (mgr psycholog)
Maria Żukowska – trener Warsztatów Tanecznych (mgr
historii, instruktor tańca, właściciel „ABCFITNESS.EU &
STUDIO DANCING STARS”)
Piotr Kałuża – trener Warsztatów Stylista (stylista, technik
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reklam wizualnych, handlowych)
Mariusz Warszycki – trener Warsztatów z zakresu Budownictwa (mgr inż. budownictwa, kierownik kontraktów firmy BUDIMEX DANWOOD Sp. z o.o.)
Radosław Rozumski – trener Warsztatów z zakresu Ratownictwa Medycznego (ratownik medyczny)
KONFERENCJE
W ramach Projektu MGOPS w Drohiczynie był organizatorem kilku konferencji promujących Projekt. Między
innymi:
KONFERENCJA „TERAZ MŁODZIEŻ”, która odbyła się 28
maja 2009 roku. Konferencja miała na celu zaprezentowanie Projektu i Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej jako miejsca realizacji Projektu oraz prezentację umiejętności i osiągnięć uczestników warsztatów.
Podczas konferencji Kierownik MGOPS Drohiczyn –
Bożena Chrząstowska omówiła wszystkie działania
i osiągnięcia w ramach Projektu. Na ręce pani dyrektor
Zespołu Szkół – Doroty Kowalczuk, przekazała podziękowania dla Dyrekcji oraz Rady Pedagogicznej Zespołu
Szkół w Drohiczynie za zaangażowanie we współpracę
w realizacji Projektu „Teraz Młodzież – Program Aktywnej Integracji Młodzieży” licząc na dalszą współpracę.
Przedstawiono prezentację multimedialną przygotowaną z realizacji Projektu oraz zaprezentowano osiągnięcia młodzieży w ramach uczestnictwa w zajęciach
i warsztatach projektowych:
•
Wystawę Fotograficzną (powstałą na Warsztatach
Fotograficznych);
•
prezentację skonstruowanych i zaprogramowanych
robotów (powstałych na Warsztatach Informatyczno
– Programistycznych z zakresu robotyki);
•
prezentację umiejętności uczestników Warsztatów
Filmowania i Fotograficznych przez obsługę Konferencji;
•
recital wokalny uczestników Warsztatów Wokalnych.
Uczestnicy Warsztatów Umuzykalniających pod kierunkiem Trenera – mgr Grzegorza Andruszkiewicza zagrali
pierwsze utwory na gitarach.
Na zakończenie spotkania odbyła się Mini – dyskoteka prowadzona przez uczestników Warsztatów „DJ”
pod kierunkiem trenera – Rafała Siwka.
KONFERENCJA „NOWATORSKI MODEL POMOCY SPOŁECZNEJ”, która odbyła się 15 maja 2009 roku w restauracji „Zamkowa”. Konferencja ta jest wpisana w cykl
wizyt studyjnych organizowanych w ramach Projektu
Systemowego realizowanego przez Regionalny Ośrodek

Polityki Społecznej w Białymstoku „Bądź aktywny, Bądź
najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo
dla kadr instytucji pomocy społecznej”. Gośćmi MGOPS
Drohiczyn byli przedstawiciele Kierowników Ośrodków
Pomocy Społecznej z województwa podlaskiego o raz
przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu
Społecznego w Białymstoku.
„Konferencja przebiegała pod hasłem „Nowatorski
model pomocy społecznej” - nie bez przyczyny nadałam takie motto naszemu spotkaniu” - mówi Kierownik
MGOPS Drohiczyn - „Obecnie należy nam zmienić wizerunek pomocy społecznej, aby nie była spostrzegana,
jako rozdawnictwo pieniędzy dla „gorszej części społeczeństwa”, tylko by była lokalnym liderem w sferze polityki społecznej gminy. Liderem ukierunkowanym na
integrację społeczną przeobrażającą lokalną społeczność w zintegrowaną zbiorowość bez nierówności i podziałów. By działania, jakie podejmujemy prowadziły do
wyrównania szans życiowych społeczeństwa w którym
żyjemy, działamy, w którym pracujemy.”
REZULTATY PROJEKTU
•
udostępnienie środowiskowej pomocy młodzieży
w sytuacjach kryzysowych (wskaźniki: zmniejszenie
występowania zachowań rodzących problemy natury emocjonalnej, wzrost motywacji do podjęcia działań w kierunku właściwego kreowania swojego wizerunku i podnoszenia poziomu swoich umiejętności,
zmniejszenie deficytu kulturowego i społecznego)
•
zwiększenie możliwości właściwego zagospodarowania czasu wolnego (wskaźniki: zmniejszenie
występowania zachowań patologicznych, demoralizacyjnych, aspołecznych, poprawa wyników w nauce, poprawa zdrowia fizycznego, rozwój osobisty,
kulturalny)
•
ułatwienie dostępu do zdobywania i podnoszenia
kompetencji o charakterze zawodowym (wskaźniki: zwiększenie umiejętności i poszerzenie zakresu
wiedzy i kompetencji, motywujące do zwiększonego zaangażowania w poprawę osobistego rozwoju
uczestników projektu, zmniejszenie deficytu intelektualnego).
Rezultaty Projektu są mierzone na podstawie badań ankietowych.
Rezultatami Projektu są też dwa ważne wydarzenia –
Wystawa fotografii Tomasza Nowackiego (uczestnika
Warsztatów Fotograficznych) oraz Mini musical „Sen
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nocy letniej” wystawiany przez uczestników Warsztatów
Teatralnych.
Otwarcie WYSTAWY FOTOGRAFII odbyło się 19
września 2009 roku w hollu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie. Tomasz Nowacki,
student, od kilku lat interesuje się fotografowaniem. Cykl
fotografii powstał w ciągu trzech lat, część fotografii powstała na Warsztatach Fotograficznych. Prezentowane
fotografie promują piękno podlaskiej ziemi. Utrwalają
drohiczyńskie krajobrazy, cuda przyrody, zabytki oraz
ciekawe miejsca z kraju i zagranicy.
Premiera powstałego na warsztatach teatralnych mini musicalu „Sen nocy letniej” odbyła się dnia
26 czerwca 2009 r. w Zespole Szkół w Drohiczynie. Na
spektaklu obecny był ks. Andrzej Chibowski, pracujący
w warszawskim środowisku aktorskim. Chwalił młodzież
z Drohiczyna, mówił, że widzi w nich prawdziwych aktorów, gratulował wspaniałego przedstawienia: “Cieszę się,
że tej młodzieży poświęcono czas, że dano im szansę. Bo
nie filozofią jest leczyć to, co chore. Lepiej zapobiegać
chorobie. Myślę, że w Drohiczynie to się udało. Tym bardziej jak słyszę owacje, kiedy Pani Bożena wymienia ludzi
zaangażowanych w Projekt, jak widzę, jak zachowują się
ci młodzi ludzie wobec swoich trenerówz warsztatów. Po
prostu cieszę się, że wam CHCE SIĘ CHCIEĆ”
9 października 2009r. Nasza grupa młodzieży Warsztatów Teatralnych, we współpracy z kierownik MGOPS
Rajgród – Barbarą Jankowską, zaprezentowała spektakl
„Sen nocy letniej” na wyjeździe, w Rajgrodzie. Swoją pracą zasłużyliśmy sobie na obszerny artykuł w lokalnej gazecie „Rajgrodzkie Echa”.
„Sen nocy letniej” ostatni raz był przedstawiany 11 grudnia 2009 r. na konferencji podsumowującej projekt systemowy ROPS w Białymstoku.
Promocją i sprawami organizacyjnymi zajmowała się Irmina Arcichowska Lech.
WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW
„Dzięki projektowi rozwinąłem wiele swoich zainteresowań i umiejętności. Poznałem bliżej tajniki bycia DJ’em, czy
aktorem. Przy okazji poznałem dużo wspaniałych i wyjątkowych osób. Wiem, że gdyby nie było tej świetlicy i tych
warsztatów nie mógłbym się aż tak rozwinąć, poznać tylu
ludzi i miejsc. Mam nadzieję, że Projekt będzie nadal trwał
i że zajęcia będą nadal kontynuowane, bo jest to wspaniała
okazja do tego, abym mógł rozwinąć moje talenty, umiejętności i zainteresowania.”
PATRYK
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„Według mnie warsztaty wędkarskie były bardzo dobrym
pomysłem. Od dawna lubiłem łowić ryby, wię te zajęcia
bardzo mnie zaciekawiły. Szerzej poznałem wiedzę na
temat wędkarstwa i nauczyłem się kilku nowych rzeczy.
Szczególnie interesujące są wyjazdy nad stawy. Można się
wtedy zrelaksować, pooddychać świeżym powietrzem oraz
mieć „radochę” z łowienia ryb. Na warsztatach panuje miła
i ciepła atmosfera, a opiekunowie starają się nam pomóc
w każdym problemie. Już nie mogę się doczekać kolejnych
spotkań i wyjazdów.”
MICHAŁ
„Uważam, że warsztaty DJ były bardzo dobrym pomysłem.
Są to ciekawe i interesujące zajęcia. Panuje na nich miła
i luźna atmosfera. Prowadzący, pan Rafał Siwek, zaskoczył
mnie pozytywnie wiedzą na temat muzyki i umiejętnościami posługiwania się konsolą DJ’owską. Na każdych zajęciach stara się przekazać nam swoją wiedzę i nauczyć nas
posługiwania się sprzętem dla DJ - ów. Te warsztaty są dla
nas szansą na poznanie czegoś nowego i nauczenie się nowych rzeczy. Od początku chodzę na zajęcia i już nie mogę
doczekać się kolejnych.”
„Podczas zajęć teatralnych przygotowywaliśmy sztukę
pt. „Sen nocy letniej”. Z początku, gdy dostałem rolę to się
przeraziłem - nie wiedziałem czy nauczę się tekstu! Przygotowywaliśmy się sporo czasu - efekt był super! Pierwszy raz
wystąpiliśmy przed gośćmi z naszego miasta Drohiczyna
(był nawet Pan Burmistrz). Dostaliśmy ogromne brawa!
Było warto, to uczucie, kiedy się stoi na scenie i wiesz, że te
oklaski na stojąco są dla Ciebie, jest niesamowite!”
MICHAŁ
„Projekt „Teraz Młodzież – program aktywnej integracji młodzieży” w naszym małym miasteczku Drohiczyn był
strzałem w dziesiątkę! Dzięki niemu mogłam nauczyć się
wielu nowych rzeczy, poznać nowych ludzi...ale też zaczęłam patrzeć z innej perspektywy na świat.
Osobiście ja w tym projekcie mogłam „rozwinąć
skrzydła” w przeróżnych warsztatach począwszy od dziennikarskich kończąc na umuzykalniających. Lecz najbardziej w pamięci pozostaną mi warsztaty teatralne. ‘SEN
NOCY LETNIEJ’, w którym mogłam zagrać chochlika Puka
dało mi wiele satysfakcji, radości i dzięki temu mogłam pokazać się z jak najlepszej strony innym ludziom. Wyjazd do
Rajgrodu – piękne miasto, o którym nigdy nie słyszałam,
a dzięki projektowi mogłam je odwiedzić i spędzić tam
miło czas z kolegami.
Kolejne przedstawienie w Białymstoku uświadomiło
mi, że my ze zwykłym przedstawieniem możemy wzbudzić
w ludziach wiele wiele emocji.
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Nie mogę zapomnieć też o innych warsztatach. Umuzykalniające były rozwijaniem mojej największej pasji – muzyki. Wiele się nauczyłam i mogłam zacząć grę na gitarze.
W całym naszym projekcie brało udział wiele wspaniałej młodzieży, dzięki której atmosfera była wspaniała!!! Mogliśmy w swoim gronie pożartować, fajnie się zabawić, ale
kiedy było trzeba przychodził też czas na ciężką pracę – ale
nigdy nie narzekaliśmy bo dla nas była to forma rozrywki.
Personel, opiekunowie, trenerzy, pracownicy,
a w szczególności Koordynator naszego Projektu, zasługują na ogromne podziękowania i wyrazy uznania i szacunku. Gdyby nie oni nie moglibyśmy zrobić i rozwijać swoich
umiejętności. Nie wiem jak możemy im za to podziękować. Uważam, że zwykle ‘dziękuję’ nie wystarczy. Czy będę
uczestniczyć w Projekcie? Bez zastanowienia i wahania odpowiadam TAK. A czy coś zmienić? - myślę, że nie, bo wszystko było zorganizowane na profesjonalnych warunkach”
ROXANA

Projekt systemowy PCPR
w Wysokiem Mazowieckiem
Teresa Tabędzka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem
Mazowieckiem w partnerstwie z Powiatowym Urzędem
Pracy w Wysokiem Mazowieckiem w okresie od 1 lipca
do 31 grudnia 2008 roku realizowało projekt systemowy
pod nazwą ,,Aktywizacja zawodowa szansą dla osób korzystających z pomocy społecznej” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja
integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe
centra pomocy rodzinie – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem ogólnym projektu było umożliwienie powrotu do życia społecznego (w szczególności powrotu
na rynek pracy i aktywizację zawodową) osobom bezrobotnym, poszukującym pracy lub nie pozostającym
w zatrudnieniu, będącym w wieku aktywności zawodowej i korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.
Całkowity koszt projektu wynosił 235 473,99 PLN (kwota
dofinansowania wynosiła 206 981,97 PLN, wkład własny
28 492,02 zł).
Przebieg realizacji projektu
Realizacja projektu rozpoczęła się od przeprowadzenia rekrutacji uczestników. W wyniku rekrutacji wyłoniono 34 - osobową grupę beneficjentów ostatecznych ( 20 kobiet i 14 mężczyzn), z którymi podpisano
umowy zbliżone do kontraktu socjalnego, zobowiązujące do czynnego udziału we wszystkich planowanych
formach wsparcia.
W ramach projektu w lipcu 2008 r. uruchomiona
została pierwsza forma wsparcia w postaci indywidualnych spotkań z psychologiem. Celem w/w spotkań było
zapoznanie się z aktualną sytuacją życiową osoby, wyodrębnienie jej potrzeb, cech osobowości, budowanie
i nawiązywanie relacji międzyludzkich, udoskonalenie
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umiejętności interpersonalnych, asertywność, radzenie
sobie ze stresem, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
budowanie poczucia własnej wartości. Czas spotkania
oraz wypisania opinii wynosił średnio – 6 godz.
Kolejnymi działaniami były spotkania indywidualne (5 godz.) i grupowe (8 godz.) z doradcą zawodowym,
które miały na celu analizę potrzeb klienta, wstępną
diagnozę zainteresowań, wartości, uzdolnień i motywacji, oraz określenia celów. Odbyły się również warsztaty
samopoznania, bilans umiejętności, zdolności i kompetencji, możliwości kształcenia, przedsiębiorczości.
We wrześniu i październiku 2008 r. przeprowadzono grupowe spotkania z aktywnego poszukiwania pracy w wymiarze 40 godzin, które miały na celu
przygotowanie uczestnika do lepszego radzenia sobie
w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia.
Po przejściu w/w zadań, uczestnicy projektu zostali
skierowani na szkolenia indywidualne lub grupowe,
w wyniku których zdobyli nowe umiejętności; 31 osób
ukończyło szkolenia i otrzymało zaświadczenia potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Dwie
osoby kontynuowały udział w projekcie w 2009 roku,
jedna osoba przerwała uczestnictwo z powodu podjęcia pracy.
Zrealizowano szkolenia w zakresie:
1. „Pracownik biurowy” dla 6 osób - 64 godz.
2. „Szkolenia dla kandydata na instruktora nauki jazdy
i instruktora kat. B” dla 1 osoby - 219 godz.
3. „Kurs obsługi komputera i Internetu – stopień podstawowy” dla 3 osób – 60 godz.
4. „Tworzenie stron www” dla 1 osoby – 28 godz.
5. „Kurs języka niemieckiego” (poziom średniozaawansowany) dla 1 osoby – 100 godz.
6. „Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym” dla 1 osoby – 67 godz.
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Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami, nie
było żadnych opóźnień w jego realizacji.
Od stycznia do grudnia 2009 r. projekt systemowy
był nadal realizowany pod tym samym tytułem: ,,Aktywizacja zawodowa szansą dla osób korzystających
z pomocy społecznej” w partnerstwie z Powiatowym
Urzędem Pracy w Wysokiem Mazowieckiem i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach.

Fot. Podnosimy swoje kwalifikacje

Fot. Szkolimy się

Fot. Zdobywamy nowe umiejętności

Fot. Uczymy się

7.
8.
9.

W grudniu 2008 r. przeprowadzono indywidualne spotkania z pośrednikami pracy, które miały na celu wzmocnienie szans na znalezienie zatrudnienia.

Prawo jazdy kat. C + E dla 1 osoby – 45 godz.
Prawo jazdy kat. C dla 3 osób – 50 godz.
Prawo jazdy kat. B dla 14 osób – 60 godz.

W trakcie realizacji projektu budynek Starostwa
Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, w którym
mieści się siedziba Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, jak i budynek partnera, były oznakowane
tablicami informacyjnymi o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Oznakowano również pokój PCPR w którym realizowany był projekt, a także sprzęt zakupiony w ramach projektu oraz
miejsce pracy pracownika zatrudnionego do projektu.
Zamówiono plakaty promujące projekt, które zostały
rozpowszechnione w całym powiecie. Umieszczono
również ogłoszenie o projekcje w telewizji i prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.
Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali gadżety promocyjne (notesy, teczki oraz kubki).
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Rezultaty projektu
W wyniku udziału w projekcie uczestnicy nabyli
umiejętności poszukiwania pracy i poruszania się po rynku pracy. Wzrosły ich zainteresowania podjęciem pracy,
jak również nastąpiło przełamanie niechęci do pracy i poczucie bezradności. Został osiągnięty główny cel tj. umożliwienie powrotu do życia społecznego (w szczególności
powrotu na rynek pracy i aktywizację zawodową) osobom
bezrobotnym, poszukującym pracy lub nie pozostającym
w zatrudnieniu, będącym w wieku aktywności zawodowej
i korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.
Większość beneficjentów bardzo dobrze oceniło szkolenia podczas wypełnienia ankiety ewaluacyjnej. Prawie
wszyscy uczestnicy projektu uznali, że są zadowoleni z otrzymanych form wsparcia. Jednocześnie stwierdzili, iż udział
w projekcie zwiększył ich szansę na znalezienie zatrudnienia.

Projekt kierowany był do 122 osób, w tym dwóch
osób kontynuujących udział z 2008 r. Beneficjentami projektu były osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowe i zatrudnione, będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu
przepisów ustawy o pomocy społecznej. Uczestnicy należeli w szczególności do jednej z poniższych grup:
a)
osoby niepełnosprawne,
b) rolnicy i ich domownicy,
c)
osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne
Całkowity koszt projektu wynosił 646 891,85 PLN (kwota
dofinansowania wynosiła 572 911,85 PLN, wkład własny
73 980,00 zł).
Celem głównym projektu było umożliwienie powrotu do życia społecznego (w szczególności powrotu
na rynek pracy i aktywizację zawodową) osobom bezrobotnym, poszukującym pracy lub nie pozostającym
w zatrudnieniu, będącym w wieku aktywności zawodowej i korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.
Ze wszystkimi osobami podobnie jak w 2008 r.,
podpisano umowy zbliżone do kontraktu socjalnego,
zobowiązujące do czynnego udziału we wszystkich planowanych formach wsparcia realizowanych w ramach
projektu. Kolejnymi działaniami były: wsparcie psychologiczne (instrument aktywizacji społecznej) mające na
celu wzmocnienie motywacji uczestników do podjęcia
działań na rzecz zmiany swojej sytuacji; doradztwo zawodowe (instrument aktywizacji zawodowej) jako usługę
wspierającą aktywizację zawodową poprzez m.in. udzielanie uczestnikom pomocy w określeniu potrzeb szkoleniowych w celu podniesienia kwalifikacji i kompetencji
poszukiwanych na rynku pracy, określenie zainteresowań i uzdolnień zawodowych klienta, barier uniemożliwiających mu znalezienie pracy; szkolenia z umiejętności
poszukiwania pracy (instrument aktywizacji społecznej)
mający na celu przygotowanie uczestnika do lepszego
radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia; szkoleń wg indywidualnych potrzeb wynikających
ze współpracy z doradcą zawodowym mających pomóc
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w zdobyciu zawodu lub przygotowania zawodowego,
podniesienia kluczowych lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających
aktywizację zawodową, (instrument aktywizacji edukacyjnej); objęcie uczestników indywidualnym pośrednictwem pracy (instrument aktywizacji społecznej) w celu
wzmocnienia ich szans na znalezienie zatrudnienia.
Wsparcie psychologiczne obejmowało 4 godz. spotkań
indywidualnych; doradztwo zawodowe 3 godz. spotkań
grupowych i 2 godz. spotkań indywidualnych; szkolenia
z umiejętności poszukiwania pracy obejmowały 20 godzin spotkań grupowych.
Zrealizowano szkolenia dla 115 osób w zakresie:
1. Prawo jazdy kat. B dla 60 osób – 60 godz.
2. Prawo jazdy kat. C dla 9 osób – 50 godz.
3. Prawo jazdy kat. C + E dla 2 osób – 45 godz.
4. Grafika komputerowa – 1 osoby – 20 godz.
5. Język angielski w biznesie dla 1 osoby – 84 godz.
6. Język niemiecki w biznesie dla 1 osoby – 84 godz.
7. Obsługa kasy fiskalnej dla 5 osób – 84 godz.
8. Obsługa komputera (poziom podstawowy)
dla 4 osób – 30 godz.
9. Obsługa komputera (poziom zaawansowany)
dla 2 osób – 15 godz.
10. Obsługa pokoi dla 6 osób – 31 godz.
11. Obsługa recepcji dla 4 osób – 31 godz.
12. Docieplanie budynków ( tynki zewnętrzne)
dla 1 osoby – 150 godz.
13. Opiekunka osób starszych dla 1 osoby – 150 godz.
14. Podstawy księgowości dla 5 osób – 84 godz.
15. Przyjęcia okolicznościowe (dekoracja wnętrz, elementy florystyki) dla 2 osób – 150 godz.
16. Tworzenie stron www dla 2 osób – 40 godz.
17. Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym
(uzupełniony o moduł wymiany butli gazowych
w wózkach jezdniowych) dla 9 osób – 67 godz.
W lipcu 2009 r. dziesięć osób niepełnosprawnych
z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach
skorzystało z częściowego dofinansowania kosztów
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (instrument
aktywizacji zdrowotnej).
Podobnie jak w 2008 r., w trakcie realizacji projektu
zarówno, budynki jak i pokój, w którym realizowany był
projekt, zostały oznakowane odpowiednimi tablicami informacyjnymi o realizacji projektu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej. Zamówiono również plakaty promujące projekt, które zostały rozpowszechnione w całym powiecie. Umieszczono również ogłoszenie
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o projekcie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej.
Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali gadżety
promocyjne (notesy i długopisy). Osoby współpracujące
przy realizacji projektu otrzymały odpowiednio ologowane parasole i teczki.
Po ukończeniu szkoleń, uczestnicy projektu skorzystali z indywidualnych spotkań z pośrednikami pracy,
które wzmocniły ich szanse na znalezienie zatrudnienia.
Rezultaty projektu
Projekt osiągnął założone rezultaty u beneficjentów ostatecznych w postaci nabycia umiejętności poszukiwania pracy i poruszania się po rynku pracy. Wzrosło
ich zainteresowanie podjęciem pracy, jak również przełamanie niechęci do pracy i poczucie bezradności. Został
osiągnięty główny cel tj. umożliwienie powrotu do życia
społecznego (w szczególności powrotu na rynek pracy
i aktywizację zawodową) osobom bezrobotnym, poszukującym pracy lub nie pozostającym w zatrudnieniu, będącym w wieku aktywności zawodowej i korzystającym
ze świadczeń pomocy społecznej.
W trakcie realizacji projektu kilka osób zrezygnowało z udziału w projekcie z powodu podjęcia pracy lub
z przyczyn losowych. Na bieżąco były rekrutowane nowe
osoby, chętne do wzięcia udziału w projekcje.
Większość beneficjentów bardzo dobrze oceniło
udział w projekcie co potwierdzają ankiety ewaluacyjnej wypełnione na zakończenie projektu. Można wnioskować, że prawie wszyscy uczestnicy projektu wyrazili
zadowolenie z otrzymanych form wsparcia, a jednocześnie stwierdzili, iż udział w projekcje zwiększył ich szansę na poruszanie się po rynku pracy oraz znalezienie
zatrudnienia.

Celem głównym projektu będzie umożliwienie powrotu do życia społecznego (w szczególności powrotu
na rynek pracy i aktywizację zawodową) osobom bezrobotnym, poszukującym pracy lub nie pozostającym
w zatrudnieniu, będącym w wieku aktywności zawodowej i korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.
Przewiduje się, iż uczestnicy będą należeli w szczególności do jednej z poniższych grup:
a)
osoby niepełnosprawne,
b) rolnicy i ich domownicy,
c)
osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne.
Planuje się zrealizowanie dla uczestników następującej ścieżki reintegracji w ramach umowy analogicznej
do kontraktu socjalnego: wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia z umiejętności poszukiwania pracy, szkolenia wg indywidualnych potrzeb mających pomóc w zdobyciu zawodu lub przygotowaniu
zawodowym, podniesienie kluczowych lub zdobywanie
nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową, w szczególności
w takich kierunkach jak, prawo jazdy kat. B, kat. C, kat. C +
E, obsługa komputerów, operator wózków jezdniowych,
sprzedawca – kasy fiskalne oraz objęcie uczestników indywidualnym pośrednictwem pracy w celu wzmocnienia
ich szans na znalezienie zatrudnienia. Przewiduje się dla
dziesięciu osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii
Zajęciowej częściowe dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (instrument aktywizacji zdrowotnej).
W chwili obecnej trwa rekrutacja osób chętnych
do wzięcia udziału w projekcie. Osoby zainteresowane
mogą uzyskać więcej informacji w siedzibach realizatorów projektu.

Dobre praktyki w szkole w Krasnymborze –
gmina Sztabin
Małgorzata Lawda

Przewidywany okres realizacji projektu to styczeń – grudzień 2010 r. Planuje się, że w projekcje uczestniczyć będzie 90 osób: (bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo,
zatrudnionych), będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Wnioskowana kwota dofinansowania to 542 507,56 PLN,
wkład własny 86 310,00 PLN, całkowity koszt projektu
628 817,56 PLN.

W szkole w Krasnymborze postawiono przede
wszystkim na integrację w szerokim i wielopłaszczyznowym ujęciu (szkoła– środowisko, rodzice – nauczyciele,
rodzice – dzieci). W dwóch pierwszych relacjach uzyskano już pozytywne skutki. Obecnie pracują nad budowaniem właściwych więzi między rodzicami a dziećmi. Jest
to wymóg czasowy, gdyż coraz częściej słyszy się o braku
porozumienia między tymi stronami. Praktycznie trudno sprawdzić, jak układają się te relacje w rodzinach,
dlatego szkoła stara się stwarzać jak najwięcej okazji, by
rodziny wesprzeć emocjonalnie. W tym celu dokonano
przewartościowania ról. W tej szkole to dzieci rodzicom
przygotowują rożne spotkania, herbatki, turnieje, przez
co praktycznie uczą się tego, co je czeka w dorosłym
życiu, a jednocześnie z biernych odbiorców, jak to niegdyś bywało, stają się aktywnymi i świadomymi organizatorami życia społecznego. Szkoła pokazuje przy tym,
jak przyjemnie i pożytecznie można spędzić czas wolny,
bez papierosa, przemocy czy wulgarnego słownictwa. To
jest największe wyzwanie. Niezawodnymi przyjaciółmi
młodzieży są zawsze nauczyciele i to nie tylko wychowawcy. Ci którzy nie mają swoich klas, również włączają
się w realizację rożnych zadań programowych, za co im
wszystkim należą się słowa uznania. Szkoła jako partner uczestniczy w różnych programach, pozyskała też
środki na doposażenie kuchni. Dzięki czemu organizuje
warsztaty kulinarne, spotkania towarzyskie w większym
gronie. Wtedy spędzają miło czas, odnawiają się dawne znajomości, następuje bogata wymiana życiowych
doświadczeń. Zakupiono też sporo sprzętu sportowego
(m.in. namioty, karimaty). W czasie wakacji organizuje się
więc rajdy, wycieczki, biwaki. Trasy wycieczek planuje tak,
by poznawać miejscowych twórców, ginące zawody, dzieci i młodzież uczą się też szacunku i miłości do przyrody.
Uczestnictwo w programach aktywnej integracji pobudza społeczność do wielu działań.
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W 2010 r. planujemy realizację kolejnego projektu systemowego pod tym samym tytułem:
,,Aktywizacja zawodowa szansą dla osób korzystających z pomocy społecznej” w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wysokiem Mazowieckiem
i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach.

Fot. Folder Gminy Sztabin
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Kluby przedszkolaka
na terenie gminy Krasnopol
Małgorzata Lawda

Z wielu badań naukowych i doświadczeń w pracy z dziećmi wynika, ze w okresie wczesnego dzieciństwa możliwości rozwojowe dzieci są największe. Wiek
przedszkolny jest tym momentem , kiedy najskuteczniej i najłatwiej jest niwelować różnice wynikające
z wpływu środowiska rodzinnego szczególnie takiego,
kiedy rodzice nie radzą sobie ze swoim życiem, mają
problemy finansowe wynikające często z faktu bycia
bezrobotnym i są niewydolne wychowawczo. Dlatego
też dla tych dzieci jak i ich rodzin, ważna jest wczesna
stymulacja i organizowanie środowiska sprzyjającego
rozwojowi, co niewątpliwie ma wpływ na późniejsze
edukacyjne osiągnięcia dziecka i przygotowanie go do
życia społecznego.
Umiejętności jakie dzieci wynoszą z przedszkola
lub uczestnictwa i innej zorganizowanej grupie rówieśniczej- procentują w szkole- takie dzieci lepiej się uczą.
W przedszkolu dziecko dowiaduje się, jaki jest świat
poza rodziną, poznaje kolegów i uczy się z nimi współdziałać. Poznaje też nowych ważnych dorosłych, ufa im
i dzięki nim kształtuje prawidłowe relacje społeczne,
które staną się podstawą jego życia w różnych środowiskach rówieśniczych, zawodowych i partnerskich.
Różnorodna aktywność dziecka na terenie przedszkola – gry, zabawy, wycieczki, zajęcia i ciągłe kontakty z innymi dziećmi sprzyjają przyswajaniu społecznych
norm postępowania istotnych z punktu widzenia współżycia w grupie, są źródłem uczuć i emocji pozytywnych
i negatywnych, uczą nowych sposobów rozwiązywania
napięć i konfliktów, , uczą opiekuńczości i odpowiedzialności, dostrzegania innych niż własne problemy,
uczy akceptowania ograniczeń innych ludzi, ale także
i własnych, wzbogaca wiedzę o człowieku i o życiu.
A zatem edukacja przedszkolna to nie tylko elementarna nauka czytania, pisania i liczenia, to także
rozwijanie sfery emocjonalno-społecznej, wyrównywa-
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nie zaburzeń z zakresu komunikacji oraz wzajemna integracja. Edukacja i integracja społeczna dzieci w wieku
przedszkolnym oraz ich jak najpełniejsze uczestnictwo
w życiu społecznym są podstawą zachowania godności
ludzkiej, jak też pełnego korzystania z praw człowieka.
Idea ta znalazła swoje odzwierciedlenie w GSRPS i realizowanych w ramach Programu Aktywnej Integracji
Społecznej projektach by doprowadzić do prawdziwej
równości szans.
Pamiętając o tym, że dla rozwoju dzieci znaczenie ma nie tylko dobrobyt materialny lecz także stymulujące środowisko, które może niwelować wpływ
biedy- w gminach objętych Programem podjęto wiele
ciekawych działań na rzecz wspierania rozwoju małego
dziecka i jego rodziny , które warto szeroko promować.
Co można zrobić gdy nie ma „tradycyjnego” przedszkola?
Przyjazne środowisko dla rozwoju dzieci poza
„tradycyjnym” przedszkolem można stworzyć organizując: ogniska przedszkolne , punkty przedszkolne,
kluby przedszkolne w tym społeczne i rodzinne kluby
przedszkolne, odziały przedszkolne w szkołach, grupy
rocznego przygotowania przedszkolnego, zespoły wychowania przedszkolnego, objazdowe przedszkola, dni
otwarte przedszkola, mikrogrupy przedszkolne, grupy
zabawowe, grupy weekendowe, świetlice przedszkolne, świetlice dziecięce, świetlice opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki wsparcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, ośrodki opieki nad dziećmi

pisania, matematyczne, z języka angielskiego, gry na
instrumentach, śpiewu, zajęcia/warsztaty plastyczne,
geologiczno-plastyczne, techniczne, teatralne, zabawy
muzyczno – ruchowe, integracyjne dla dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, wycieczki edukacyjno
– przyrodniczo – krajoznawcze, spotkania z ciekawymi
ludźmi, zajęcia logopedyczne, spotkania z pedagogiem, psychologiem, zajęcia rehabilitacyjne, wyjazdy
na basen, do kina , teatru, czytanie bajek i opowiadań
Sposoby zaangażowania społeczności
Realizatorzy usług podkreślają że społecznością najbardziej zaangażowaną i niezbędną w tworzeniu przyjaznych warunków i różnych form edukacji
i integracji dzieci w wieku przedszkolnym są rodzice
i dziadkowie dzieci. Zaangażowanie to przejawia się
w pomocy przy adaptacji pomieszczeń , wykonywaniu
drobnych prac remontowych, pomocy przy tworzeniu i urządzaniu placów zabaw, szukaniu sponsorów,
doposażeniu placówek w zabawki, organizacji imprez
a także w opiece nad dziećmi podczas wycieczek. Niejednokrotnie rodzice czy dziadkowie wspierają opiekunów pełniąc godzinne dyżury podczas zajęć i zabaw
na placu. Uczestniczą też w zajęciach organizowanych
wspólnie dla dzieci i rodziców. Włączają się w akcje czytania bajek i opowiadań przez dorosłych. Również starsi
uczniowie szkół przy których organizowane są zajęcia
dla przedszkolaków pomagają w ramach wolontariatu
przy sprawowaniu opieki nad dziećmi -uczą liczyć i pisać, razem śpiewają i czytają młodszym kolegom literaturę dziecięcą.
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Fot. Klub Przedszkolaka w Mikolajewie

Fot. Klub Przedszkolaka w Krasnopolu

Jakie formy i sposoby pracy z dziećmi można podejmować?
Zajęcia świetlicowe, uzupełniające, wakacyjne,
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze – zajęcia z rytmiki,
gimnastyki, tańca, zajęcia edukacyjne –nauki czytania,

Fot. Klub Przedszkolaka w Krasnopolu
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„Jak opracowywać aktualizację strategii
w gminie lub powiecie”
część pierwsza: Zasady partycypacji społecznej oraz standardy oceny strategii
Anna Tomulewicz

Partycypacja społeczna (trudne słowo), ale powoli wkracza w nasze, pomocowe życie.

Jak więc zastosować i realizować metody partycypacyjnego modelu rozwiązywania problemów społecznych w gminach/powiatach. Tak, by w naszych sprawach
– społecznych, decyzji nie podejmował jedynie samorząd
lokalny. W odróżnieniu do tego ujęcia pragniemy zaproponować Państwu udział w całym procesie oceny sytuacji
społecznej gminy oraz wpływ na podejmowane decyzje
o kierunkach rozwoju lokalnej polityki społecznej.

„…Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział ludzi w podejmowaniu decyzji i stanowieniu
prawa. Najczęściej są to: komisje lub komitety doradcze;
publicznie dostępne dokumenty konsultacyjne; wysłuchiwanie opinii publicznej; otwarte spotkania dyskusyjne z różnymi grupami interesu; rady obywatelskie; uruchomione procedury skargowe i referenda”…1
Jednak uregulowania prawne nie zawsze wystarczają. Pozostają dawne nawyki, funkcjonują stereotypy,
istnieje zwykły brak umiejętności angażowania ludzi
we wspólne działania na rzecz swoich gmin i powiatów.
Z opracowań oceniających stopień partycypacji w polskich społecznościach wynika, że aktywność społeczna
jest u nas 3-4 razy niższa niż przeciętnie w krajach Unii
Europejskiej.

Poniżej prezentuję schemat poziomów partycypacji społecznej (wg. Comprehensive planning and citizen
participation, S.H Grabow, M. Hilliker, J. Moskal).
Poddaję go pod rozwagę i refleksję Państwa: jak
w Waszej gminie/powiecie przebiega partycypacja społeczna, na jakim jest poziomie. Warto o tym rozmawiać
i szukać odpowiedzi na każdym etapie pracy, nie tylko
nad strategią, ale działań społecznych w ogóle.

1
Opracowanie „Metodologia wspierania rozwoju społecznego gminy”, PPWOW, Warszawa 2008

Partnerstwo
Zbieranie opinii

Kreowanie
świadomości
społecznej
Cel:
poinformowanie i uświadamianie podejmowanych działań.
Zobowiązanie:
„Będziemy was informować”
Stosowane metody:
Wysyłanie listów, informacje w mediach

1

Edukowanie społeczności lokalnej
Cel:
Przekazanie informacji w
sposób obiektywny, by
mieszkańcy mogli lepiej
zrozumieć podejmowane
działania
Zobowiązanie:
„Postaramy się to wytłumaczyć”
Stosowane metody:
Spotkania, informacje,
www, gazetki

2
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Angażowanie
mieszkańców

Cel:
Uzyskanie opinii społecznej nt:
problemów, alternatywnych rozwiązań/decyzji
Zobowiązanie:
„Umożliwimy różne sposoby wyrażania swojej
opinii i informujemy, w
jaki sposób wpłynęło
to na podejmowane
działania”
Stosowane metody:
Spotkania, dyskusje, badania opinii publicznej

Cel:
Angażowanie mieszkańców w proces, po to, by
zrozumieć i uwzględniać
ich punkt widzenia i
obawy
Zobowiązanie:
„Będziemy razem pracować, by wasza opinia
była uwzględniona i
poinformujemy w jaki
sposób wpłynęło to na
podejmowane decyzje ”
Stosowane metody:
Wypracowanie strategicznej wizji rozwoju

3
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Cel:
Przekazanie podejmowania decyzji grupom lub
partnerom społecznym
Zobowiązanie:
„Będziemy wdrażać te
decyzje, które podejmiecie ”
Stosowane metody:
Warsztaty robocze dla
społeczności lokalnej

5

Koncepcja Partycypacyjnego Modelu Budowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dotyczy
współdziałania osób reprezentujących zróżnicowane
środowiska w celu wypracowania najbardziej adekwatnych i efektywnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych.
Zapraszając przedstawicieli różnych środowisk oraz
umożliwiając im wypowiedzenie się i decydowanie
o sprawach społeczności lokalnej umożliwiamy partycypację społeczną i bezpośredni wpływ zwykłych
ludzi na swoje sprawy. Naszym zdaniem jest to skuteczny sposób na rozwiązywanie problemów społecznych
w gminach.
Mam nadzieję, iż Państwa zaangażowanie podczas
całego procesu powstawania strategii oraz prace związane z opracowywaniem koncepcji projektów przyniosą
wymierne rezultaty w postaci rozwiązania wielu trudnych kwestii społecznych w gminie/powiecie. Pozwolą
na stworzenie warunków rozwoju społecznego. Doświadczenia wielu społeczności lokalnych wskazują, iż
jednocząc swoje siły i dążąc do tych samych - wspólnie
określonych celów - jesteśmy skuteczniejsi w podejmowanych działaniach.
Jakie są więc etapy takiej pracy nad strategią? W tym
artykule pierwszy z nich – standardy oceny dokumentu.
Sposób postępowania przy aktualizacji uzależniony jest
od tego, czy gmina lub powiat posiada strategię rozwiązywania problemów społecznych, czy też nie.
Jeżeli gmina/powiat nie posiada udokumentowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych to konieczne jest przeprowadzenie pełnego procesu budowania
tej strategii.
Jeżeli jednak gmina/powiat opracowała już taki dokument to niezbędne jest przeprowadzenie procesu jej
analizy pod kątem formalnym i merytorycznym. Na
podstawie uzyskanych wyników będzie można podjąć
jedną z trzech decyzji:
a)
istniejąca strategia spełnia wszystkie wymagania
stawiane tego typu dokumentom i nie trzeba
podejmować żadnych dodatkowych działań;
b) istniejąca strategia spełnia tylko część wymagań
stawianych tego typu dokumentom i w części
trzeba ją zmodyfikować;
c)
istniejąca strategia nie spełnia znacznej części lub
żadnego z ważnych wymagań stawianych tego
typu dokumentom i trzeba opracować nową strategię.
W proces ten mogą być włączone inne osoby – przedstawiciele gminy - wyjaśniające wątpliwości, uzupełniające
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informacje, itp. Nie powinny one jednak mieć bezpośredniego wpływu na wybierane odpowiedzi (np. podejmowanie decyzji na podstawie głosowania nie jest dobrym
rozwiązaniem).
Sposoby przeprowadzenia analizy
Pierwsza diagnoza strategii powinna zostać dokonana
indywidualnie przez dotychczasowego koordynatora
(zapis o tym kim jest koordynator powinien znaleźć się
w strategii)
Można oczywiście poprosić doradcę ds. strategii w ROPS
Białystok o pomoc.
Weryfikujemy strategie w oparciu o Kartę Kontrolną
W karcie znajduje się 14 pytań. Dla każdego pytania podane są cztery możliwe odpowiedzi. Zadaniem naszym
jest uważne zapoznanie się z nimi i zaznaczenie (znakiem „X”) tej odpowiedzi, która najlepiej opisuje rzeczywistość.
Zalecanym rozwiązaniem jest rozpoczęcie analizy od
przeczytania odpowiedzi znajdującej się w kolumnie
oznaczonej liczbą 1. Jeżeli istniejąca strategia nie spełnia
wymagań zapisanych w tej kolumnie to należy wstawić
X w komórkę znajdującą się w kolumnie oznaczonym cyfrą 0. Jeżeli jednak wymagania te są spełnione to należy
zapoznać się z treścią komórki oznaczonej cyfrą 2. Jeżeli
istniejąca strategia nie spełnia tych wymagań to należy
zaznaczyć komórkę oznaczoną cyfrą 1. Jeżeli jednak wymagania te są spełnione to należy zapoznać się z treścią
komórki oznaczonej cyfrą 3 i powtórzyć odpowiednie
czynności.
Jeżeli koordynator nie jest w stanie samodzielnie dokonać analizy (np. zapisy w strategii nie są jednoznaczne,
brakuje istotnych informacji, itp.) wówczas prosi o przygotowanie w gminie spotkania, w którym powinni
uczestniczyć wójt lub jego zastępca, kierownik komórki urzędu zajmującej się rozwojem społecznym. W razie
potrzeby skład ten może być poszerzony. Każdy z uczestników spotkania otrzymuje kopię Karty Kontrolnej. Kolejno odczytywane są pytania, uczestnicy sugerują swoje
odpowiedzi i uzasadniają je. Po czym podejmuje się decyzje które odpowiedzi wybiera i komunikuje to uczestnikom spotkania.
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2.

3.

4.

5.

6.

Pytanie

Ocena
3

2

1

0

Czy gmina posiada aktualną strategię? (tzn. czy
na przestrzeni ostatnich
trzech lat strategia była
opracowana lub aktualizowana – ewentualnie
oceniona i na podstawie
tej oceny stwierdzono,
że nie ma potrzeby jej
aktualizacji)

Strategia jest opracowana, przyjęta przez
władze samorządowe
i nie upłynęło więcej
niż 3 lata od daty jej
przyjęcia lub ostatniej
aktualizacji.

Proces opracowania
strategii jest już zakończony, ale strategia nie
jest jeszcze przyjęta
przez władze gminy

Nie ma strategii lecz
podjęte są działania
zmierzające do jej
przygotowania;Jest
strategia, lecz opracowana została (lub po raz
ostatni aktualizowana)
ponad 3 lata temu

Nie ma strategii

Czy strategia opracowana została w uspołeczniony sposób? (tzn. czy
w procesie opracowania
strategii brali udział
lokalni liderzy, a szczególnie przedstawiciele
organizacji związanych
z pomocą społeczną)

W całym procesie opracowana strategii uczestniczyli przedstawiciele
wszystkich istotnych
zainteresowanych stron
(np. pomocy społecznej,
rady gminy, systemu
oświaty, organizacji
społecznych itd.)

Czy w strategii zostały
jednoznacznie zidentyfikowane i wskazane
najważniejsze problemy
społeczne? (czy proces
identyfikacji oparty był
na faktach)

Problemy społeczne
zostały zidentyfikowane, jednoznacznie
wskazane i procedura
ich identyfikowania była
oparta na faktach

W procesie opracowywania strategii
pojawiły się pewne
formy uspołecznienia (np. ankietyzacja
mieszkańców, spotkanie
konsultacyjne, włączone
wybrane grupy zainteresowanych np. przedstawicieli systemu pomocy
społecznej)

Strategia opracowana została przez lub
z udziałem radnych

Problemy społeczne
zostały zidentyfikowane i sformułowane
jednak procedura ich
identyfikacji nie sprawia
wrażenia podejścia
opartego na faktach
lub też nie wiadomo,
jaka była procedura ich
identyfikowania

W strategii jest mowa
o problemach społecznych, ale nigdzie nie
zostały one zidentyfikowane i jednoznacznie
sformułowane lub też
nie mówi się o nich
wprost (np. została
przeprowadzona analiza
SWOT), lub też wymiennych jest tylko część
z nich (np. przykłady)

W strategii nie pojawia
się kategoria „problemów społecznych”. Nic
się o nich nie mówi.

Zidentyfikowane problemy społeczne dotyczą
tylko jednej dziedziny
np. bezrobotnych

W strategii nie pojawia
się kategoria „problemów społecznych”. Nic
się o nich nie mówi

Czy istnieje spójność
pomiędzy problemami
społecznymi, a celami
rozwoju?

Istnieje pełny, wyraźny
i zamierzony przez autorów strategii związek
pomiędzy zidentyfikowanymi problemami
społecznymi a celami
rozwoju)

Na podstawie analizy
problemów społecznych
i celów rozwoju można
stwierdzić, że istnieje
między nimi związek
jednak nie jest on
efektem zamierzonego
działania (w opisie nie
wskazuje się bezpośrednich powiązań) lub nie
jest on pełny

Nie ma wyraźnego
związku pomiędzy problemami społecznymi,
a celami rozwoju.

W strategii nie sformułowano problemów
społecznych i/lub celów
rozwoju

8.

Czy istnieje spójność
pomiędzy wizją rozwoju
– celami rozwoju i zadaniami strategicznymi?
(o ile te ostatnie zostały
określone)

Istnieje pełny, wyraźny
i zamierzony przez autorów strategii związek
pomiędzy wizją, celami,
a zadaniami (o ile te
zostały w strategii
uwzględnione)

Na podstawie analizy
p można stwierdzić, że
istnieje wyraźny związek
pomiędzy wizją, celami,
a zadaniami (o ile te
zostały sformułowane) jednak nie jest on
efektem zamierzonego
działania (w opisie nie
wskazuje się bezpośrednich powiązań) lub nie
jest on pełny

Nie ma wyraźnego
związku (relacji „od
ogółu do szczegółu”)
pomiędzy wizją, celami
i zadaniami (o ile te
zostały sformułowane)
lub sformułowano wyłącznie cele rozwoju

W strategii nie sformułowano celów rozwoju
lub strategia zawiera
wyłącznie wizję lub
zadania strategiczne

9.

Czy sformułowane
zostały zadania strategiczne?

W strategii sformułowane zostały zadania
strategiczne i zostały
one opisane z uwzględnieniem szczegółowych
informacji jak np. kto
ma być koordynatorem
zadania, kiedy realizacja
ma się rozpocząć?, a kiedy zakończyć, itp.)

W strategii wskazano
zadania strategiczne
jednak zostały one
wymienione w sposób
hasłowy bez uwzględnienia bardziej szczegółowych informacji
takich jak np. kto ma być
koordynatorem zadania,
kiedy realizacja ma się
rozpocząć?, a kiedy
zakończyć, itp.)

W strategii wskazano
jedynie część zadań (np.
zadania przykładowe)

W strategii nie sformułowano żadnych zadań

10.

Czy został jednoznacznie wskazany koordynator realizacji strategii?

W strategii wskazano
koordynatora realizacji
strategii, a także sformułowano jego zadania
i zasady działania

W strategii wskazano
koordynatora realizacji
strategii jednak nie
określono jego zadań
albo zasad działania

W strategii wskazano
koordynatora realizacji
strategii jednak nie określono jego zadań i zasad
działania

Nie określono sposobów
j realizacji strategii

11.

Czy określony został
sposób realizacji
strategii? (czy wskazane
jest w jaki sposób zapisy
strategii będą wdrażane – np. uwzględniane
w przygotowywaniu
budżetów, kto będzie
wykonawcą zadań, itp.)

Sposób realizacji
strategii zostało
określony – może on
być uznany za pełny,
ponadto dla wszystkich
zadań zostały podane
szczegółowe informacje
(np. kto je ma wykonać
lub koordynować, kiedy
się mają rozpocząć lub
zakończyć, itp.)

W strategii uwzględniono zarówno administrację publiczną jak i możliwości innych sektorów
(biznesu oraz organizacji
pozarządowych)

W strategii uwzględniono kompetencje
samorządu gminnego
i innych organizacji administracji publicznej

W strategii uwzględniono wyłącznie bezpośrednie kompetencje
samorządu gminnego.

12.

Czy w planach rozwiązywania problemów
społecznych uwzględniono także poza-samorządowe organizacje
? (Czy nie skoncentrowano się wyłącznie na
jednostkach podległych
samorządowi lecz
uwzględnione także
inne możliwości np.
funkcjonujące organizacje społeczne, zdolność
do samoorganizacji
mieszkańców itp.)

W strategii uwzględniono zarówno administrację publiczną jak
i możliwości innych
sektorów (biznesu oraz
organizacji pozarządowych). Przedstawiciele
tych dwóch sektorów
są traktowani jako
równoprawni partnerzy
i ich przedstawiciele są
zapisani w strategii jako
koordynatorzy, wykonawcy itp.

W strategii uwzględniono zarówno administrację publiczną jak i możliwości innych sektorów
(biznesu oraz organizacji
pozarządowych)

W strategii uwzględniono kompetencje
samorządu gminnego
i innych organizacji administracji publicznej

W strategii uwzględniono wyłącznie bezpośrednie kompetencje
samorządu gminnego.

Strategia opracowana
została wyłącznie poprzez zewnętrznych ekspertów (konsultantów)
i/lub kilku pracowników
urzędu gminy

Czy można uznać,
że przy identyfikacji
problemów społecznych
nie pominięto żadnych
ważnych dziedzin?
(tzn. czy zastosowane
podejście można uznać
za kompleksowe, czy
uwzględniono potrzeby
i opinie wszystkich ważnych zainteresowanych
stron, itp.)

Proces identyfikowania
problemów społecznych
miał charakter kompleksowy i uwzględniono potrzeby i opinie
wszystkich ważnych
zainteresowanych stron.

Zidentyfikowane problemy społeczne dotyczą
kilku dziedzin jednak
całości zagadnień

Czy w strategii zapisana
została zrozumiała
i adekwatna wizja
rozwoju? (wizja ładu
społecznego).

W strategii została
sformułowana jasna,
zrozumiała wizja rozwoju i jej zakres nie został
zapisany w sposób zbyt
wąski ani zbyt szeroki.

W strategii pojawia
się wizja rozwoju jest
jednak dość ogólna i/lub
niejasna, i/lub niekoncentrująca się na ładzie
społecznym (zbyt wąska
lub zbyt szeroka ujmuje
temat)

W strategii pojawia się
wizja rozwoju jednak
jest ona lapidarna (np. 1
zdanie) i bardzo ogólna

W strategii nie pojawia
się wizja rozwoju

Czy w strategii zapisano
zrozumiałe i adekwatne
cele rozwoju?

W strategii sformułowane zostały cele rozwoju,
są one zrozumiałe,
i koncentrującą się na
ładzie społecznym

W strategii sformułowane zostały cele rozwoju
jednak są bardzo ogólne
albo nie koncentrującą
się na ładzie społecznym
(zbyt wąsko lub zbyt
szeroko ujmują temat)

W strategii sformułowane cele rozwoju jednak
są bardzo ogólne i nie
koncentrującą się na
ładzie społecznym (zbyt
wąsko lub zbyt szeroko
ujmują temat)

W strategii nie pojawiają
się cele rozwoju
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Czy określony został
sposób oceniania
realizacji strategii? (np.
czy istnieje metoda
monitorowania stopnia
osiągnięcia przyjętych
celów, czy określono
odpowiednie wskaźniki,
odpowiedzialnego za
zbieranie informacji,
częstotliwość oceny)

W strategii znajdują się
dokładne informacje na
temat sposobu oceniania jej realizacji - określone jest kto dokonuje
oceny, jak często, w jaki
sposób oraz komu przekazuje informacje na ten
temat. Określony jest
także zestaw policzalnych wskaźników.

W strategii znajdują się
dokładne informacje
na temat sposobu
oceniania jej realizacji
- określone jest kto dokonuje oceny, jak często,
w jaki sposób oraz komu
przekazuje informacje
na ten temat

W strategii znajdują się
bardzo ogólne i zdawkowe informacje o tym
w jaki sposób będzie
oceniana jej realizacja

W strategii nie ma
mowy o tym w jaki
sposób będzie oceniana
jej realizacja

14.

Czy określony został
sposób aktualizacji
strategii? (kto, w jaki
sposób, jak często, itp.)

W strategii znajduje się
wszystkie istotne informacji dotyczących zasad
jej aktualizacji (kto, na
jakiej podstawie, w jakim trybie, jak często, na
jakiej podstawie, itp.)

W strategii znajduje się
większość informacji
dotyczących zasad jej
aktualizacji

W strategii znajdują się
bardzo ogólne i zdawkowe informacje o tym
w jaki sposób będzie
ona aktualizowana

W strategii nie ma
mowy o tym w jaki
sposób będzie oceniana
jej realizacja

Interpretacja wyników
Po dokonaniu analizy strategii rozwiązywania problemów społecznych należy sprawdzić, w jakim stopniu
spełnione zostały kluczowe kryteria. Należą do nich:
1. aktualność strategii (pytanie nr 1);
2. uspołecznienie strategii (pytanie nr 2);
3. zidentyfikowanie i wskazanie najważniejszych problemów gminy (pytanie nr 3);
4. sformułowanie zrozumiałych i adekwatnych dla gminy celów rozwoju (pytanie nr 6);
5. zapewnienie spójności pomiędzy problemami, a celami rozwoju (pytanie nr 7);
Jeżeli w ramach, któregoś z tych pytań postawiona została ocena 0 lub 1 to w danej gminie/powiecie powinien być przeprowadzony pełny proces (cztery warsztaty
stretgiczne)
Jeżeli na pytania nr 1, 2, 3, 6 i 7 uzyskano odpowiedzi
wyższe niż 1 natomiast nie zostało spełnione kryterium
kompleksowości podejścia (pytanie nr 4) czyli na pytanie nr 4 uzyskano odpowiedź mniejszą niż 2 to powinny
zostać przeprowadzone trzy warsztaty. Jeżeli w wysokim
stopniu zostały spełnione pozostałe kryteria można rozważyć połączenie warsztatów i w ten sposób zmniejszenie ich do dwóch. Warsztaty należy tak przeprowadzić,
aby wyeliminować zidentyfikowane słabości strategii.
Jeżeli na pytania nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7 uzyskano odpowiedzi
wyższe niż 1 natomiast nie zostało spełnione w satysfakcjonującym stopniu kryteria dotyczące:
a)
wizji (pytanie nr 5),
b) spójności wizji, celów i zadań (pytanie nr 8)
Zaleca się przeprowadzenie dwóch warsztatów Warsztaty należy tak przeprowadzić, aby wyeliminować zidentyfikowane słabości strategii.
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Jeżeli na pytania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 uzyskano odpowiedzi wyższe niż 1 natomiast nie zostało spełnione w satysfakcjonującym stopniu kryteria dotyczące:
a)zadań strategicznych (pytanie 9)
b)sposobu realizacji strategii (pytanie nr 11)
c)oceniania realizacji strategii (pytanie 13)
Zalecane jest przeprowadzenie wyłącznie jednego aktualizacyjnego warsztatu. Warsztat należy tak przeprowadzić,
aby wyeliminować zidentyfikowane słabości strategii.
Pytania nr 10, 11, 12 oraz 14 mają (z punktu widzenia celów przeprowadzanego badania) charakter pomocniczy
– pozwalają zwrócić uwagę na istotne elementy strategii.
Jednak uzyskanie na nie niskich odpowiedzi nie skutkuje
bezpośrednio na decyzję dotyczącą tego, jakie działania
będą podejmowane.
O tym co zrobić dalej z oceną strategii, jak się zabrać za modyfikacje dokumentu, przygotowanie warsztatów oraz o powołaniu zespołu napiszę w kolejnej części artykułu.

