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Szanowni Czytelnicy,
Piąty rok kontynuujemy realizację projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź
Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy
społecznej”.
W 2012 roku kultywujemy wydawnictwo kwartalnika Podlaski Przegląd Społeczny. Za jego pomocą mogą Państwo z łatwością się dowiedzieć czym aktualnie się zajmujemy, jakie są poszczególne zadania naszego projektu, jakie będą
ich efekty oraz do kogo należy się zwracać w razie pytań obejmujących naszą
działalność. Ponadto mają Państwo możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami realizowanych projektów, jak także innych działań wdrażanych w województwie podlaskim mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych.
Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Podlaskiego Przeglądu Społecznego.
Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku

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

Zespół Biura Projektu

Od 1 stycznia 2012 roku Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej kontynuuje realizację projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr
instytucji pomocy społecznej” 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.
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Wartość projektu na rok 2012 wynosi 3 mln zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji, kompetencji i rozwijanie potencjału merytorycznego pracowników socjalnych ośrodków pomocy
społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie
bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją oraz
wzmocnieniem współpracy instytucjonalnej na rzecz
skuteczniejszego rozwiązania problemów społecznych.

Cele szczegółowe projektu to:
podwyższenie poziomu wiedzy i doskonalenie
umiejętności niezbędnych w pracy z klientem pomocy społecznej,
• wzmocnienie współpracy i wymiany doświadczeń
wśród członków LZI oraz podwyższenie poziomu
ich wiedzy na temat stosowanych procedur,
• wzmocnienie współpracy między pracownikami
służb zatrudnienia a instytucji pomocy społecznej
oraz podwyższenie poziomu ich wiedzy na temat
kompleksowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
• podwyższenie wiedzy i świadomości pracowników instytucji pomocy społecznej na temat realizowanych programów aktywności lokalnej i aktywnej integracji,
• upowszechnienie wiedzy na temat ekonomii społecznej i promowanie jej idei na terenie województwa podlaskiego.
Grupami docelowymi projektu są osoby pracujące
w tym: pracownicy ops, dps i pcpr, placówek opiekuńczo-wychowawczych, innych jednostek organizacji
społecznych i podmiotów integracji społecznej, pracownicy samorządu terytorialnego, pracownicy ROPS
w Białymstoku, przedstawiciele innych służb społecznych, m.in.: policjanci, pedagodzy, kuratorzy sądowi,
pracownicy służby zdrowia w zakresie lokalnych zespołów interdyscyplinarnych, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy publicznych służb
zatrudnienia.
W celu zapewnienia bezstronności prowadzone
jest badanie ewaluacyjne projektu przez zewnętrznego eksperta, ewaluatora. Ewaluacja jest prowadzona
na bieżąco, ankiety wypełniane są na koniec poszczególnych działań. Opracowane będą dwa raporty cząstkowe i jeden raport końcowy.
Biuro Projektu ROPS rekrutuje Beneficjentów
Ostatecznych. W tym celu został stworzony regulamin rekrutacji wraz z zasadami udziału. Kampania rekrutacyjna jest ogłaszana na podstronie internetowej
projektu www.projekt.rops-bialystok.pl, na której dostępny jest również regulamin rekrutacji. Zaproszenia
na formy wsparcia wysyłane są do instytucji za pomocą
poczty tradycyjnej, elektronicznej bądź poprzez faks.
Na początku 2012 r. w ramach kampanii rekrutacyjnej
zorganizowaliśmy jednodniową konferencję rekrutacyjną. Uczestniczyło w niej 117 pracowników instytucji
pomocy społecznej z województwa podlaskiego.
•
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Konferencja rekrutacyjna, 2012

Największym działaniem jakie realizuje Biuro
Projektu jest organizacja szkoleń w trzech zakresach:
I. Szkolenia 1, 2, 3 – dniowe dla grup ok. 20 osób
o tematyce wynikającej ze zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych oraz jako kontynuacja z lat
ubiegłych. W tym zakresie zrealizowane będzie
576 godzin dydaktycznych. Szkolenia trzydniowe
dla kadry kierowniczej w postaci dwóch spotkań
dla dwóch grup jednocześnie – łącznie zrealizujemy 96 godzin dydaktycznych.
II. Szkolenia wspólne dla pup i ops w ramach prac zespołów interdyscyplinarnych w celu wzmocnienia
ich współdziałania. Zrealizujemy 176 godzin dydaktycznych w zakresie dot. skutecznej i kompleksowej pomocy wspólnym klientom.
III. Kursy specjalistyczne
1. Trening Zastępowania Agresji (I stopnia) –
dwa szkolenia 3-dniowe dla dwóch grup po
ok. 15 osób (jeden zjazd to 20 godzin). Łącznie
zrealizujemy 80 godzin dydaktycznych.
2. Mediacje rodzinne – trzy spotkania 3-dniowe
dla dwóch grup po ok. 20 osób (jeden zjazd to
27 godzin) – ogółem 162 godziny dydaktyczne.
3. Praca ze sprawcami przemocy dla pracowników pcpr – trzy spotkania dla dwóch grup po
ok. 15 osób (dwa razy po dwa dni i raz po trzy
dni) – ogółem 112 godzin dydaktycznych.
4. Superwizje dla pow – dziesięć spotkań 1-dniowych, dla dps – trzy spotkania 2-dniowe oraz
dla ops i pcpr – trzy spotkania 2-dniowe. Superwizje zrealizowane będą dla 3 grup ok. 15
osobowych. Łącznie zrealizujemy 176 godzin
dydaktycznych.
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Planowana tematyka szkoleń

Ilość
szkoleń

Szkolenia 1-dniowe
1.

Równość szans kobiet i mężczyzn

1

2.

Ochrona danych osobowych

1

3.

Prawo zamówień publicznych

1

4.

Znowelizowane prawo pracy

1

5.

Ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej

2

Szkolenia 2-dniowe
6.

Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia?

2

7.

Metody pracy z mieszkańcami dps

1

8.

Praca z dzieckiem i osobą agresywną

2

9.

Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną

2

10.

Praca z rodziną metodą genogramu

2

11.

Przemoc – diagnoza, interwencja i pomoc

1

12.

Stres, wypalenie zawodowe i asertywność

2

13.

Zawieranie kontraktów socjalnych

2

14.

Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie

2

15.

Praca z rodzicami dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej

2

16.

Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją klientów

2

17.

Praca socjalna z osobami bezdomnymi

2

18.

Pracownik socjalny jako interwent kryzysowy

2

19.

Interwencja kryzysowa – podstawy profesjonalnej pomocy

2

20.

Metody pracy z wychowankiem placówki

1

21.

Identyfikacja potrzeb i projektowanie wsparcia aktywizacyjnego dla klientów pomocy społecznej

2

22.

Prawa mieszkańców i pracowników dps

1
Szkolenia 3-dniowe

23.

Trening interpersonalny

2

24.

Techniki negocjacji i rozwiązywania konfliktów

2

25.

Trening umiejętności kierowniczych

2

Tematyka szkoleń dla pup i ops
Szkolenia 3-dniowe
26.

Współpraca PUP i OPS/PCPR w aktywizacji osób bezrobotnych

2

27.

Aktywizacja osób bezrobotnych w KIS, CIS i innych podmiotach ekonomii społecznej

2

Szkolenia 2-dniowe
28.

Usługi rynku pracy a praca socjalna

3

29.

Zespoły interdyscyplinarne – jako forma współpracy międzyinstytucjonalnej we wspieraniu
bezrobotnych

2
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ROPS w Białymstoku wspiera lokalne Zespoły Interdyscyplinarne w całym województwie. Z myślą o nich
został zaplanowany cykl LZI, w ramach którego w dniu
26 marca 2012 r. zrealizowaliśmy 1-dniowe seminarium
o tematyce dotyczącej realizacji procedury „Niebieskie
Karty” w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 13 września 2011 roku, a także opracowania
i realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla
osób stosujących przemoc w rodzinie. W spotkaniu
uczestniczyło 70-ciu Przewodniczących LZI.
Ponadto planujemy zorganizować 6 spotkań w trzech
subregionach po ok. 30 osób. Oprócz tego realizowane
są warsztaty, na które przeznaczymy 144 godziny dydaktyczne. (więcej na str. 9)
W 2012 roku jest kontynuowana praca Platformy Wymiany Doświadczeń.
W ramach PWD zaplanowana została organizacja
dwóch jednodniowych seminariów, których tematyka
odpowiadać będzie na potrzeby merytoryczne zgłoszone przez Radę PWD.

I seminarium PWD, 2012
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Wizyty studyjne
Platformy Wymiany Doświadczeń
Termin

Zakres tematyczny wizyty

21-23.03.2012 r.

Praca socjalna metodą CAL
(woj. mazowieckie)

17-20.04.2012 r.

Model duński w domu pomocy
społecznej (woj. małopolskie)

15-18.05.2012 r.

Dobre praktyki w zakresie
wspierania rodziny i opieki
nad dzieckiem (woj. pomorskie)

18-22.06;
20-24.08.2012 r

Praca socjalna realizowana
w partnerstwie
(woj. zachodniopomorskie)

26-28.09.2012 r.

System wsparcia i aktywizacji osób
starszych i niepełnosprawnych
(woj. lubelskie)

2-5.10.2012 r.

Środowiskowa praca socjalna,
PAL (woj. śląskie)

8-9.11.2012 r.

Standardy pracy placówek opiekuńczo wychowawczych
(woj. warmińsko – mazurskie)

Kontynuowana jest praca Rady PWD w charakterze opiniującym i doradczym. W ramach jej działań
zrealizowane będą 4 spotkania. Organizujemy wizyty
studyjne w celu poznawania dobrych praktyk, sprawdzonych metod rozwiązywania problemów społecznych w innych instytucjach pomocy społecznej.
Na wizyty przeznaczymy ogółem 30 dni (ok. 25 osób).
W dniu 12 marca 2012 r. odbyło się I seminarium PWD,
które dotyczyło zagadnień z zakresu sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej. Uczestniczyło w nim
98 przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z woj. podlaskiego. W dniach 21-23 marca 2012 roku odbyła się wizyta
studyjna pt. „Praca socjalna metodą CAL”. Uczestniczyło w niej 25 pracowników socjalnych z terenu
woj. podlaskiego. Celem wizyty studyjnej było poznanie i promowanie dobrych praktyk w zakresie pracy socjalnej metodą Centrum Aktywności Lokalnej, w tym
sieci współpracy, wolontariatu, tworzenia grup samopomocowych oraz inicjowania lokalnych wydarzeń.
Podczas wizyty uczestnicy odwiedzili m.in.:
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach.
Podczas spotkania Pani Jolanta Michajluk Dyrektor Ośrodka zaprezentowała działania prowadzone ze społecznością lokalną w ramach projektu
systemowego „Z bierności ku aktywności” oraz
przedstawiła inicjatywy mające na celu poprawę
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sytuacji życiowej i integrację mieszkańców bloku
socjalnego przy ul. Aleje Lipowe 13. Uczestnicy
wizyty mieli również okazję zdobyć wiedzę na temat tworzenia grup samopomocowych, realizacji
działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz
zagadnień związanych z budową partnerstwa lokalnego.
• Centrum Aktywności Lokalnej, prowadzone przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu.
Uczestnicy mieli okazję zdobyć wiedzę na temat
animacji społeczności lokalnej bloków socjalnych,
poznać metody aktywizacji i integracji mieszkańców, inicjowania lokalnych wydarzeń takich jak
budowa świetlicy dla dzieci, malowanie klatek,
zagospodarowanie otoczenia przed blokiem –
tworzenie ogródków i boiska sportowego, zmierzających do poprawy sytuacji mieszkaniowej społeczności lokalnej. Pracownicy MOPS przybliżyli
ponadto działalność Klubu Integracji Społecznej
oraz zaprezentowali działania organizowane w ramach Radomskich dni Godności, organizowanych
z myślą o osobach niepełnosprawnych.
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali.
Spotkanie pozwoliło zapoznać się z metodami
pracy środowiskowej prowadzonej na terenie gminy wiejskiej. Pracownicy ośrodka zaprezentowali
wiele inicjatyw podejmowanych w ramach pracy metodą CAL, m. in. działalność klubu seniora,
świetlic środowiskowych, tworzenia partnerstwa
lokalnego, organizacji działań profilaktycznych, jak
także inicjowania imprez z udziałem społeczności
lokalnej. W spotkaniu uczestniczyli lokalni partnerzy, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami,
wskazali korzyści oraz trudności związane z budową partnerstwa. Podczas wizyty odbyło się również wystąpienie uczestniczek klubu seniora, które
umiliły pobyt w GOPS Kowali wesołym śpiewem
i recytacją wierszy.
Podczas wizyty przeprowadzone zostały warsztaty
na temat: „Pracownik socjalny jako animator społeczności lokalnej”. W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzieli się na czym polega animacja społeczności
lokalnej, jakie są funkcje animatora społecznego oraz
jakie metody może zastosować w trakcie swojej pracy.
W dalszej kolejności przybliżone zostało pojęcie społeczności lokalnej, cechy procesu zmiany społecznej
oraz podstawowe cele i założenia rozwoju społeczności lokalnej. Po wprowadzeniu teoretycznym uczestnicy podjęli pracę w grupach, mającą na celu sporzą-
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Wizyta studyjna. Praca socjalna metodą CAL, 2012

dzenie diagnozy społeczności lokalnej oraz zaplanowaniu działań w środowisku lokalnym.
Kolejnym działaniem realizowanym w projekcie
2012 roku jest specjalistyczne doradztwo dla OPS
i PCPR. System doradztwa został oparty na regulaminie, w którym określone zostały zasady wsparcia oraz
sposób jego udzielania. Usługa doradcza realizowana
jest osobiście u Beneficjenta, w biurze projektu lub innym wyznaczonym w tym celu miejscu. Może być ona
również świadczona telefonicznie bądź drogą elektroniczną (e-mail). Zostały wyznaczone stałe dyżury doradców. (więcej na str. 11)
W ramach zadania „Badania i analizy” zostaną
przeprowadzone dwa badania społeczne:
1. „Programy Aktywności Lokalnej – skala ich wdrażania na terenie województwa podlaskiego”.
2. „Aktywna integracja jako narzędzie w pomocy
społecznej”.
Badania przeprowadzą firmy zewnętrzne wyłonione
zgodnie z prawem zamówień publicznych. Fragmenty
raportów zostaną upowszechnione na stronie projektu oraz w kwartalniku „Podlaski Przegląd Społeczny”.
Raporty opublikowane będą w formie książkowej.
Poza tym będzie aktualizowana i uzupełniana publikacja „ABC LZI”.

W 2012 roku ROPS prowadzi na szeroką skalę
aktywizację społeczno-ekonomiczną. Przedstawicielom jednostek samorządowych i NGO zrealizujemy warsztaty z podstaw ekonomii społecznej,
dokumentacji, przepisów prawnych, podmiotów ekonomii społecznej. Łącznie 8 warsztatów jednodniowych, trwających 64 godziny dydaktyczne. Przygotujemy kampanię informacyjno-promocyjną ekonomii
społecznej, w ramach której nakręcone zostaną spoty
reklamowe, emitowane w TV, pokazujące pozytywne
aspekty wdrażania ekonomii społecznej. Co więcej
przygotujemy artykuły sponsorowane do gazet i informacje do umieszczenia na portalu dotyczące funkcjonowania ekonomii społecznej, przepisów prawnych,
dobrych praktyk podmiotów ekonomii społecznej.
Tworzona jest baza podmiotów ekonomii społecznej. Oprócz powyższego zorganizujemy dwie wizyty
studyjne (6 dni) oraz seminarium (50 osób) mające
na celu wzmocnienie współpracy podmiotów ekonomii społecznej z przedsiębiorcami, NGO i administracją
publiczną.
W ramach projektu kontynuowana jest praca nad
Wieloletnim Planem Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Odbyło sie pierwsze spotkanie Zespołu Ekspertów,
podczas którego opracowano część opisowo-diagnostyczną Planu. Odbędą się jeszcze 2 spotkania zespołu
ekspertów ds. opracowania wieloletniego planu rozwoju ekonomii społecznej. Utworzenie planu zakłada
się do 31.12.2012 r.
Aktywizacja społeczno-ekonomiczna
Termin

Działanie

29-30.03. 2012 r.

Wizyta studyjna: „Ekonomia
społeczna w woj. podlaskim
– partnerstwa lokalne” (2–dniowa)

11-14.09.2012 r.

Wizyta studyjna: „Dobre praktyki współpracy partnerskiej w obszarze ekonomii
społecznej na przykładzie Stowarzyszenia Barka” woj. wielkopolskie (4–dniowa)

4.10. 2012 r.

Seminarium (1–dniowe)

W dniach 29-30 marca 2012 roku w ramach działania aktywizacja społeczno-ekonomiczna odbyła się
dwudniowa wizyta studyjna „Ekonomia społeczna
w województwie podlaskim – doświadczenia i dobre
praktyki”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy
i integracji społecznej oraz jednostek samorządowych
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zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii
społecznej na rzecz kompleksowego wsparcia osobom
zagrożonym wykluczeniem społecznym. Głównym celem wizyty była budowa partnerstwa i współpracy na
rzecz rozwoju ekonomii społecznej, jak także przedstawienie dobrych praktyk z zakresu ekonomii społecznej
w województwie podlaskim.
Podczas wizyty studyjnej uczestnicy zapoznali się
z działaniami realizowanymi przez:
• Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kownatach prowadzony
przez Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży. Celem działalności Ośrodka jest zapobieganie izolacji społecznej
osób z zaburzeniami psychicznymi, jak także podniesienie jakości życia i szeroko rozumiana integracja społeczna. W okresie luty 2010 – lipiec 2011
Ośrodek brał udział w projekcie „Bliżej ludzi, bliżej
pracy – wsparcie dla utworzenia zakładu aktywności zawodowej” organizując zajęcia praktyczne.
• Warsztat Terapii Zajęciowej w Marianowie. Podmiot ekonomii społecznej, ukierunkowany na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych intelektualnie. Celem działalności
warsztatu jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości
rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie
pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
• Spółdzielnię Socjalną ALEXIS w Łomży. Została
ona założona przez kobiety, które straciły pracę.
Spółdzielnia oferuje wyroby krawieckie i tekstylne.
• Spółdzielnię Socjalną Info Card w Łomży. Głównym celem spółdzielni jest telefoniczna obsługa
klientów ogólnopolskich firm. Prowadzi ona obsługę teleinformatyczną firm i instytucji w postaci
Call Center, w tym: obsługę infolinii, Help Desk
oraz świadczy usługi telemarketingowe.
• Warsztat Terapii Zajęciowej w Łomży prowadzony
pod patronatem Zakładów Spożywczych „Bona”
– Zakładu Pracy Chronionej. Realizacja terapii
zajęciowej w Warsztacie w głównej mierze ma
na celu: nauczenie zaradności życiowej i umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej, w rodzinie i społeczeństwie; rozwój sprawności ruchowej
i manualnej, przyswojenie przez uczestników wiadomości o otaczającym ich środowisku społecz-
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nie kwartalnika „Podlaski Przegląd Społeczny”, gdzie
przedstawiane są dobre praktyki realizowanych projektów, jak także innych działań wdrażanych w województwie podlaskim mających na celu rozwiązywanie
problemów społecznych.
Upowszechnienie współpracy i dobrych praktyk

Wizyta studyjna. Warsztat Terapii Zajęciowej w Marianowie, 2012

Wizyta studyjna. Ekonomia społeczna w woj. podlaskim, 2012

nym, przyrodniczym i technicznym; wdrożenie
do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.
• Centrum Rehabilitacji pod wezwaniem św. Rocha
w Łomży. Podmiot ekonomii społecznej został założony przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Głównymi adresatami świadczonych usług są osoby
niepełnosprawne z posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby starsze wymagające rehabilitacji ze względu na wiek, dzieci w wieku do
roku, które wymagają natychmiastowej diagnozy
oraz niezwłocznej rehabilitacji. Ponadto z dużym
powodzeniem prowadzona jest rehabilitacja dzieci
dotkniętych autyzmem.
Podczas wizyty odbyła się również prelekcja Pana
Krzysztofa Kozickiego Wicestarosty Łomżyńskiego
na temat: „Ekonomia społeczna szansą na aktywizację zawodową na przykładzie powiatu łomżyńskiego
– zasady budowy partnerstwa i współpracy na rzecz
rozwoju ekonomii społecznej”. Wicestarosta przedstawił działania w zakresie ekonomii społecznej Łomży
i okolic, jak także opowiedział pokrótce o podmiotach
ekonomii społecznej działających na terenie powiatu.
Ważnym działaniem prowadzonym w 2012 r.
jest upowszechnienie współpracy i dobrych praktyk instytucjonalnych. Kontynuowane jest wydawa-
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Termin

Działanie

23-25.04. 2012 r.

Wizyta studyjna: Upowszechnianie
dobrych praktyk w zakresie współpracy
miedzy instytucjami pomocy społecznej
a służbami zatrudnienia
w woj. podlaskim (3–dniowa)

19-21.09.2012 r.

Wizyta studyjna w woj. warmińsko
-mazurskim (3–dniowa)

23.11. 2012 r.

Seminarium upowszechniające
dobre praktyki (1–dniowe)

W ramach działania planujemy organizację:
• wizyt studyjnych mających na celu wzmocnienie
współpracy między instytucjami pomocy społecznej, a służbami zatrudnienia – łącznie 6 dni,
• seminarium upowszechniającego dobre praktyki
w pracy socjalnej, jak także wzmacniającego współdziałanie służb społecznych.
Promocja projektu systemowego realizowana jest
przez cały okres trwania projektu – do końca grudnia
2012 roku. W ramach zadania aktualizowana jest podstrona internetowa projektu i zamieszczane są informacje o projekcie na innych witrynach internetowych.
Firma zewnętrzna wykonuje materiały promocyjne,
które na bieżąco przekazywane są uczestnikom działań. Oznaczenia ww. materiałów są zgodne z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Oczekiwane efekty naszego projektu to m.in.
podniesienie kwalifikacji 500 pracowników instytucji
pomocy i integracji, zrealizowanie 848 godzin dydaktycznych szkoleń, 530 godzin dydaktycznych kursów
specjalistycznych, 144 godzin dydaktycznych warsztatów LZI, 42 dni przeznaczonych na wizyty studyjne,
4 spotkań Rady PWD, 2 seminariów, 890 godzin doradczych, 144 godzin warsztatów dot. ekonomii społecznej przeprowadzenie 2 badań, wydanie 2000 sztuk
kwartalników.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w proponowanych formach wsparcia. Współpraca na polu
podwyższania kwalifikacji i umiejętności zawodowych
przyczynia się do polepszenia jakości pracy w środowisku lokalnym i skuteczniejszego rozwiązywania problemów w województwie podlaskim.

Cykl dla Lokalnych
Zespołów Interdyscyplinarnych
Bożena Sury
opiekun LZI

Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych jest zadaniem, którego realizacja poddawana jest szczególnemu monitoringowi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Uznano bowiem, że jest to najbardziej
skuteczna forma pracy przedstawicieli wszystkich
służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie. Z danych udostępnionych przez MPiPS w listopadzie 2011 roku średnia krajowa w tym zakresie
kształtowała się na poziomie 62%. W województwie
podlaskim powyższy wskaźnik ukształtował się na poziomie 63%. Zebranie aktualnych danych w tym obszarze jest jednak utrudnione z uwagi na dużą dynamikę
powoływania zespołów interdyscyplinarnych w samorządach gminnych.
Prowadzony przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Białymstoku monitoring LZI na terenie
woj. podlaskiego wskazuje, że realizacja ustawowych
zadań przez gminy województwa podlaskiego w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na koniec
2011 roku przedstawia się następująco:
• gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie opracowały i realizują 94 gminy,
• zespoły interdyscyplinarne powołano w 114 gminach (co daje obecnie 96,6%),
• łącznie odbyło się 333 posiedzenia zespołów interdyscyplinarnych i powołano 338 grup roboczych,
• wszczęto 507 procedur „Niebieskie Karty” (dotyczy
procedur wszczętych w oparciu o rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”).
Przewodniczącymi zespołów interdyscyplinarnych zostali przedstawiciele:
• jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
- w 77 przypadkach, w tym: 51 dyrektorów/kie-
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rowników Ośrodków Pomocy Społecznej, 25 pracowników socjalnych i 1 pracownik Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie,
• komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
– w 11 przypadkach,
• Policji - w 2 przypadkach,
• oświaty - w 11 przypadkach,
• ochrony zdrowia – w 3 przypadkach,
• w jednym przypadku kurator sądowy.
W trzech przypadkach przewodniczącymi zespołów
zostali przedstawiciele Urzędu Miasta i Urzędu Gminy
– inspektor i sekretarz Gminy.
Dotychczas nie utworzono zespołów interdyscyplinarnych w 4 gminach, dodatkowo w 6 nie odbyło
się posiedzenie zespołu i nie wybrano przewodniczącego. W kontekście uregulowań prawnych w zakresie
procedury „Niebieskie Karty”, gminy w których nie
utworzono zespołu interdyscyplinarnego stoją przed
koniecznością jego natychmiastowego powołania.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie gmin województwa podlaskiego w bieżącym roku kontynuowana będzie realizacja „Cyklu dla Lokalnych Zespołów
Interdyscyplinarnych”. Przewidziany został szereg form
wsparcia i pomocy dla zespołów interdyscyplinarnych
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W oparciu
o zdiagnozowane potrzeby w tym zakresie w 2012 r.
zaplanowano do realizacji:
• jednodniowe seminarium informacyjne dla przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych,
• sześć spotkań roboczych w subregionach - po dwa
spotkania w każdym,
• warsztaty „Praca z przypadkiem” dla LZI nie korzystających z tego wsparcia w 2011 roku - 10 spotkań
jednodniowych dla 10 grup, po 15 uczestników
na grupę,
• dwa dwudniowe warsztaty „Podstawy pracy z oso-
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bą doznającą przemocy w rodzinie - w ramach
procedury NK”,
• dwa dwudniowe warsztaty „Podstawy pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie - w ramach procedury NK”.
Ponadto w bieżącym roku przewidziano realizację kursu specjalistycznego dla pracowników Powiatowych
Centrów Pomocy Rodzinie w zakresie pracy z osobami
stosującymi przemoc w rodzinie, celem podniesienia
efektywności w obszarze opracowywania i realizacji
programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie
woj. podlaskiego.

społecznych możliwe jest wyłącznie dzięki współpracy i partnerstwu, dającemu możliwość wykorzystania
i łączenia specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia i predyspozycji kadr.
Zapraszamy do udziału w „Cyklu dla Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych” w 2012 roku.

Na obecnym etapie wśród zgłaszanych problemów związanych z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych najczęściej pojawia się potrzeba interpretacji zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
Powyższe zostanie uwzględnione podczas opracowywania harmonogramów seminarium i warsztatów.
Jednocześnie dotychczasowe doświadczenia związane z tworzeniem i rozpoczęciem prac zespołów potwierdziły, że skuteczne rozwiązywanie problemów

Seminarium dla przewodniczących LZI
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Bożena Sury Koordynator cyklu LZI
tel. 85 744 71 43, e-mail: bozena.sury@rops-bialystok.pl
Dyżury w siedzibie Biura Projektu ROPS,
poniedziałek 7:30-15:30

Specjalistyczne doradztwo
dla OPS i PCPR
Doradcy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
Małgorzata Lawda
Anna Tomulewicz
Krystyna Golubiewska

W ramach projektu systemowego ROPS w 2012 r.
realizowane są 4 zakresy doradztwa:
I. Aktywna integracja oraz opracowanie i aktualizowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów.
II. Doradztwo dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
III. Doradztwo dotyczące zadań wynikających z ustawy dotyczącej pomocy społecznej
IV. Doradztwo w zakresie: Kodeksu Postępowania Administracyjnego Zamówień Publicznych, Księgowości, Kadr, LZI.
W celu podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej od 13 lutego Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza ośrodki
pomocy społecznej do korzystania z doradztwa, które
będą świadczyli specjaliści z zakresu aktywnej integracji oraz tworzenia, modyfikowania strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów.
Zakres usługi świadczonej przez doradców dotyczy dwóch obszarów:
1. aktywnej integracji, w tym:
a). przeprowadzenie indywidualnej usługi doradczej w zakresie aktywnej integracji każdemu
ośrodkowi pomocy społecznej, który nie realizował projektu, bądź przerwał jego realizację
w ramach Poddziałania 7.1.1/7.1.2 PO KL w latach 2008-2011,
b). udzielenie indywidualnego doradztwa każdemu ośrodkowi co najmniej kwartał przed terminem zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, czyli do 30.04.2012 r.,
c). prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych projektu systemowego ROPS,
d). udzielenie usługi doradczej dot. m.in. wdraża-
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nia zadań na rzecz aktywnej integracji, kierunków rozwoju pracy socjalnej, metod i sposobów aktywizacji klientów pomocy społecznej,
nowych form i narzędzi wsparcia indywidualnego i środowiskowego w zależności od potrzeb instytucji.
2. opracowania i aktualizowania strategii rozwiązywania problemów społecznych, w tym:
a). analiza potrzeb gminy w zakresie tworzenia
strategii rozwiązywania problemów społecznych,
b). analiza potencjalnych problemów i zagrożeń
dotyczących realizacji i wdrażania strategii,
c). powołanie i moderowanie pracy gminnych
zespołów roboczych ds. opracowywania i aktualizowania strategii,
d). pomoc w opracowywaniu projektów i tworzeniu harmonogramu realizacji strategii,
e). analiza programów i projektów już istniejących na terenie gmin oraz dostosowaniu ich
do aktualnych potrzeb gmin,
f ). interpretacja przepisów dotyczących strategii.
Mając zatem na uwadze fakt, iż w pierwszej kolejności
doradcy mają wspierać oraz udzielać indywidualnego doradztwa każdemu ośrodkowi, który nie realizował projektu, bądź przerwał jego realizację w ramach
Poddziałania 7.1.1/7.1.2 PO KL w latach 2008-2011
do 30.04.2012 r. tj. co najmniej kwartał przed terminem zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie
to dyżur w Biurze Projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku rozpocznie się od maja
2012 r. Do maja kontakt z doradcami poprzez pocztę
elektroniczną lub telefonicznie.
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Aby skorzystać z doradztwa w zakresie aktywnej integracji oraz opracowania i aktualizowania
strategii rozwiązywania problemów społecznych
i innych programów należy kontaktować się z Panią
Małgorzatą Lawda oraz z Panią Anną Tomulewicz.

Doradca:

Małgorzata Lawda
tel. kom. 609 208 917, e-mail: l.pawell@wp.pl
Dyżury w siedzibie Biura Projektu ROPS,
piątek 7:30-9:30

Doradca:

Anna Tomulewicz
tel. kom. 609 606 669, e-mail: tomulewicz@op.pl
Dyżury w siedzibie Biura Projektu ROPS,
środa 8:00-10:00
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Doradztwo dotyczące zadań wynikających z ustaw
regulujących pomoc społeczną
Doradztwo jest skierowane do kadr instytucji pomocy społecznej. Są to z reguły małe, kilkuosobowe
instytucje, przede wszystkim gminne. Kadry w tych
instytucjach są nieliczne przez co pracownicy nie mają
możliwości konsultacji prawnych na miejscu z radcą
prawnym czy ze stałymi specjalistami lub doradcami.
W zakres doradztwa wchodzą przede wszystkim prawne pytania dotyczące zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Podstawowe
źródła prawa w tej materii to:
• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593),
• Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255),
• Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2007 nr
192 poz. 1378).
Realizacja zadań w powyższym zakresie wymaga znajomości przepisów innych ustaw, takich jak:
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30
poz. 168),
• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734),
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr
149 poz. 887),
• Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 1966 nr 24
poz. 151),
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny
(Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93),
• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny
i opiekuńczy (Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151),
• Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296)
– ze szczególnym uwzględnieniem Tytułu II-ego:
Egzekucja świadczeń pieniężnych,
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135),
• Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118),
• Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24).

W razie trudności wynikających ze stosowania powyższych norm prawnych – pomoc i poradę można
uzyskać u naszego doradcy.
Z ponad trzy letniej praktyki doradczej wynika,
że najczęściej pojawiają się problemy dotyczące następującej kwestii: czy przy danym stanie faktycznym
przysługują uprawnienia do określonego świadczenia.
Ponadto pracownicy pomocy społecznej poprzez konsultację z doradcą mogą utrwalić wiedzę zdobytą na
szkoleniach, jak też ją pogłębić w sytuacji pojawienia
się konkretnego problemu. Dylematy, trudności pojawiają się również w związku ze szczególnie skomplikowanym i często nowelizowanym ustawodawstwem
dot. szeroko rozumianej polityki społecznej.

Superwizje dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych

Doradztwo w powyższym zakresie prowadzi radca
prawny – Pani Krystyna Golubiewska.

Wizyta studyjna Praca socjalna metodą CAL

Doradca:

Krystyna Golubiewska
tel. 85 744 72 33 lub 85 744 72 35,
e-mail: podlasem8@op.pl
Dyżury w siedzibie ROPS, piątek 8:00-13:00

Wizyta studyjna 29-30.03.2012 r. - Powiatowy Ośrodek Wsparcia
w Kownatach

Wizyta studyjna. Praca socjalna metodą CAL
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„Program Aktywizacji
Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych
w Gminie Czarna Białostocka”
Agnieszka Dyda
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej

Rok 2008 w działalności Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej
był rokiem przełomowym. Wtedy po raz pierwszy realizowaliśmy projekt systemowy współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Priorytetu VII Promocja integracji społecznej w ramach
działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.
Możliwość realizacji projektów zmieniła wizerunek,
podniosła rangę naszej jednostki i sprawiła, że działania stały się zauważone w środowisku.
W roku 2008 projekt realizowano w okresie od
sierpnia do grudnia. Był on skierowany do długotrwale
bezrobotnych kobiet.
Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej, zdolności komunikacyjnych, wiary
we własne siły (potrzebne do pokonania barier psychologicznych i fizycznych) i kwalifikacji zawodowych.
W pierwszym roku realizacji beneficjenci otrzymali
ofertę wsparcia: psychologicznego, doradztwa zawodowego, możliwość uczestnictwa w kursie komputerowym, kursach zawodowych, świątecznych warsztatach
dekoracyjnych, zapewniono również usługi fryzjerskie
i kosmetyczne.
Druga i trzecia edycja realizacji projektu ,,Program
Aktywizacji Społeczno Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Czarna Białostocka’’ trwała od maja
2009 roku do grudnia 2009 roku oraz od maja 2010
do grudnia 2010 roku.
Projekt był skierowany również do kobiet z uwagi
na większy procent bezrobocia i mniejsze możliwości zatrudnienia. Ryzyko występowania negatywnych
skutków psychospołecznych w ich sytuacji rośnie wraz
z przedłużaniem się okresu bierności zawodowej.
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Wsparciem objęto 20 kobiet w 2009 roku, a w 2010 r.
24 kobiety korzystające z pomocy społecznej z terenu
miasta i gminy.
W ramach realizacji zadania aktywna integracja
w latach 2009 i 2010 realizowane były następujące
działania:
• Warsztaty i spotkania indywidualne z doradcą zawodowym dla kobiet (warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwo zawodowe, konsultacje indywidualne).
• Szkolenie z obsługi i podstaw komputera, nabycie
umiejętności korzystania z Internetu.
• Warsztaty na temat ,,Tożsamości i planowania własnego rozwoju’’.
• Warsztaty i spotkania indywidualne z psychologiem (trening umiejętności interpersonalnych).
• Kursy zawodowe: ,,Nowoczesny sprzedawca”,
,,Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych
i dzieci z elementami masażu”.
• Zorganizowano seminarium inaugurujące jak również kończące projekt.

Warsztaty na temat ,,Tożsamości i planowania własnego rozwoju’’, 2009

Ponadto w ramach działań środowiskowych
w 2009 roku zorganizowano wyjście do kina oraz wyjazd integracyjny. Natomiast w 2010 roku uczestnicy
i otoczenie wzięli udział w festynie rodzinnym oraz zorganizowano wyjazd integracyjny do Augustowa oraz
do Teatru Dramatycznego w Białymstoku.
Poprzez poszczególne działania w Projekcie osiągnięto podwyższenie samooceny wśród uczestników
szkolenia, zwiększenie zdolności komunikacyjnych,
zwiększenie zdolności asertywnych, wzmocnienie poczucia własnej wartości, autoprezentacja, zwiększenie
umiejętności pozytywnego myślenia, wzrost umiejętności zawodowych, wzrost gotowości do zmiany.

•

miczny, pracownik administracyjno-biurowy, kurs
prawa jazdy kategorii B, handlowiec sprzedawca
z modułem obsługi kas fiskalnych, magazynier
z obsługą wózków jezdniowych.
Instrumenty aktywizacji społecznej:
- Warsztaty na temat ,,Tożsamości i planowania
własnego rozwoju’’. Celem warsztatów było pogłębienie integracji wewnątrz grupy uświadomienie
ważności kierowania swoim życiem i planowania
własnego rozwoju osobistego i zawodowego, motywowanie do zmian w życiu, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
- Warsztaty i spotkania indywidualne z psycholo-

Kurs komputerowy, 2009

Kurs Prawa jazdy, 2009

Rok 2011 był rokiem, w którym ośrodek realizował czwartą edycję projektu skierowanego na potrzeby osób bezrobotnych. Realizowano go w okresie
od maja 2011 r. do grudnia 2011 r. Wykorzystane doświadczenia w jakie wzbogaciły nas poprzednie lata
sprawiły, że udzieliliśmy wsparcia dla 23 osób. Po raz
pierwszy uczestnikami w projekcie byli mężczyźni oraz
osoby niepełnosprawne.
W ramach realizacji zadania aktywna integracja
realizowane były następujące działania:
• Instrumenty aktywizacji zawodowej:
- Warsztaty i spotkania indywidualne z doradcą zawodowym dla 19 kobiet i 4 mężczyzn (warsztaty
aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwo zawodowe, konsultacje indywidualne.
• Instrumenty aktywizacji edukacyjnej:
- Szkolenie z obsługi i podstaw komputera, nabycie umiejętności korzystania z Internetu w szczególności w zakresie wyszukiwania ofert pracy.
- Kursy zawodowe: kurs siostry PCK, kurs gastrono-

giem (trening umiejętności interpersonalnych).
W ramach działań środowiskowych zorganizowano wyjazd do Warszawy podczas którego uczestnicy
mieli możliwość obejrzenia spektaklu w Teatrze Narodowym ,,Romeo i Julia”.
Dużym wydarzeniem zarówno w życiu ośrodka
jak też lokalnej społeczności był festyn rodzinny. W ramach którego działania były prowadzone przez Stowarzyszenie Animatorów i Pedagogów KLANZA’’. Zajęcia
podczas festynu umożliwiły spędzenie wolnego czasu
z rodziną, jak również tworzyły sposobność poznania
sąsiadów i innych mieszkańców.
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Festyn rodzinny, 2010

Seminarium podsumowujące projekt – wręczenie certyfikatów, 2011

Część beneficjentów dzięki zdobytym kwalifikacjom podjęła zatrudnienie, co należy zaliczyć do twardych rezultatów projektu. Powyższe rezultaty były
możliwe dzięki wielu działaniom jakie realizowane
były na przestrzeni czterech lat. W realizacji projektów
bardzo pomógł nam pozytywny odbiór zaplanowanych działań dla beneficjentów. Wszystkie działania

zintegrowały grupę i dały możliwość nawiązania nowych kontaktów. Realizacja projektów to innowacyjne działania, które warto podejmować, gdyż ma ono
pozytywne odbicie na pracę ośrodka, daje możliwość
bliższego poznania zarówno dla osób korzystających
z pomocy jak również i dla pracowników.

„Razem łatwiej – integracja społeczno – zawodowa
mieszkańców powiatu augustowskiego”
– projekt systemowy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Augustowie
Dorota Polkowska - Koordynator projektu systemowego

Dostrzec problem…
W powiecie augustowskim jednym z głównych
problemów jest bezrobocie. Brak pracy jest doświadczeniem destrukcyjnym, powodującym bierność, niską
samoocenę oraz brak wiary we własne możliwości.
Czynniki te determinują złą sytuację finansową i powodują uzależnienie od jednostek pomocy społecznej.
Wyżej opisywane bariery wskazują na konieczność
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objęcia osób kompleksowym systemem wsparcia,
gdyż środowiska te można zaliczyć do zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska
lokalnego, a zarazem chcąc wykorzystać możliwość
pozyskania środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie już piaty rok realizuje projekt systemowy

„Razem łatwiej – integracja społeczno – zawodowa
mieszkańców powiatu augustowskiego”.
Uczestnikami projektu są mieszkańcy powiatu
augustowskiego w wieku aktywności zawodowej
(15-64 lata), którzy są jednocześnie zagrożeni wykluczeniem społecznym. Wsparciem obejmujemy też osoby traktowane jako tzw. otoczenie osób wykluczonych
społecznie.
Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej bezrobotnych uczestników projektu, bądź też (w przypadku osób zatrudnionych) zwiększenie szans na utrzymanie się na rynku
pracy. Cele szczegółowe to: wskazanie sposobów i metod aktywnego poszukiwania pracy, nabycie nowych
umiejętności i kwalifikacji zawodowych dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, zwiększenie
motywacji do działania, wiary we własne siły i możliwości, wzrost kompetencji i umiejętności interpersonalnych pomagających w funkcjonowaniu tych osób
w społeczeństwie.

Inauguracja projektu – rejs statkiem

Kilka słów o projekcie…
Pierwsze tego typu działania Powiatowe Centrum podjęło w 2008 roku, stopniowo zwiększając
ich zakres. W roku 2008 jedynie 21 osób usamodzielnianych z placówek opiekuńczo - wychowawczych
i rodzin zastępczych miało możliwość wzięcia udziału w projekcie. W roku 2009 grupa ta powiększyła się
o osoby niepełnosprawne i łącznie w projekcie wzięły
udział już 93 osoby. W 2010 roku wsparcia udzieliliśmy
77 osobom (usamodzielnianym oraz niepełnosprawnym), a w roku 2011 po raz pierwszy mogły uczestniczyć w projekcie osoby bezrobotne i łącznie projekt
ukończyło 96 osób. W roku bieżącym również prowadzimy szereg działań wspierających i aktywizujących
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- łącznie dla 100 osób usamodzielnianych, niepełnosprawnych i bezrobotnych.
Każda z grup docelowych skorzystała z wielu instrumentów aktywnej integracji społeczno-zawodowej, a każdy uczestnik projektu miał dostosowany program wsparcia do indywidualnych potrzeb.
Rokrocznie wsparcie w ramach projektu ma charakter
kompleksowy. Aby szczegółowo przedstawić oferowane przez nas działania skupię się na opisaniu przebiegu ubiegłorocznej edycji projektu.
Projekt w 2011 roku rozpoczęła uroczysta inauguracja podczas rejsu statkiem Żeglugi Augustowskiej.
Spotkanie to miało na celu zintegrowanie grupy, zapoznanie uczestników z oferowanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie formami
wsparcia oraz zachęcenie ich do aktywnego uczestnictwa w projekcie, tj. do korzystania z konsultacji ze
specjalistami (doradcą zawodowym, pośrednikiem
pracy) oraz udziału w szkoleniach zawodowych i ogólnorozwojowych. Trasa rejsu wiodła przez malownicze
tereny Puszczy Augustowskiej. Płynęliśmy Kanałem
Augustowskim - jednym z najpiękniejszych szlaków
wodnych w Polsce. Na trasie pokonywaliśmy system
zabytkowych śluz, m.in.: śluzę Przewięź i śluzę Swoboda. Rejs był urozmaicany o informacje turystyczne
udzielane przez kapitana statku. Uczestnicy projektu
mieli okazję poznać lub przypomnieć sobie historię Kanału Augustowskiego, legendy półwyspów i wysepek
o interesujących nazwach (np. „Goła Zośka”) czy też
obejrzeć ciekawe obiekty znajdujące się na brzegach
jezior. Atrakcją turystyczną wycieczki był także postój statku przy Sanktuarium w Studzienicznej, gdzie
chętni mogli skorzystać z chwili zadumy w kaplicy
na wyspie oraz usłyszeć od miejscowego księdza o historii tego miejsca: W czerwcu 1999 roku, płynąc statkiem „Serwy”, odwiedził to miejsce Papież Jan Paweł II.
Od tego czasu trasa: Rzeka Netta – Jezioro Necko – Rzeka Klonownica – Jezioro Białe – Śluza w Przewięzi – Jezioro Studzieniczne, przejęło nazwę trasy „Papieskiej”.
Wydarzenie to na trwałe wpisało się w historię tego
szlaku oraz Sanktuarium w Studzienicznej.
Podczas postoju przy śluzie Swoboda wszystkim
zgromadzonym zapewniliśmy także smaczny poczęstunek. Całość wycieczki wypełniała dodatkowo
muzyka i śpiew prowadzony przy akompaniamencie
akordeonu. Pozostały zdjęcia, które przywołują wspomnienia z niezapomnianego rejsu i dzięki którym wciąż
możemy podziwiać malownicze krajobrazy ziemi
augustowskiej.
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Szansa na rozwój…
Przed rozpoczęciem kolejnego etapu projektu szkoleń zawodowych i ogólnorozwojowych, każdy
uczestnik odbył spotkanie z doradcą zawodowym, który poprzez sporządzenie bilansu kompetencji zawodowych pomógł w wyborze odpowiedniego szkolenia.
Wspólny wybór kursów, a wręcz (w niektórych przypadkach) wskazanie wybranego kursu przez osobę
uczestniczącą w projekcie daje realną szansę, iż jego
ukończenie przyniesie tej osobie satysfakcję i spełni jej
oczekiwania umożliwiając w przyszłości podjecie zatrudnienia w wybranym zawodzie.
Proces organizacji każdego szkolenia składał się
także z wytypowania odpowiednich jednostek szkoleniowych zapewniających odpowiedni poziom szkoleń. Działaniem tym zajmował się pracownik ds. szkoleń, który ściśle współpracował z doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym, pracownikiem socjalnym ds. osób niepełnosprawnych oraz lekarzem medycyny pracy – do którego kierowano uczestników
w przypadku konieczności przeprowadzenia badań
lekarskich przed rozpoczęciem udziału w niektórych
szkoleniach. Ponadto pracownik ds. szkoleń odbywał
spotkania z uczestnikami projektu, aby dostosować
do ich potrzeb harmonogram realizowanych kursów.
Od 2008 roku zrealizowaliśmy następujące szkolenia:
1. prawo jazdy kat. A;
2. prawo jazdy kat. B;
3. prawo jazdy kat. C;
4. prawo jazdy kat. C + E;
5. prawo jazdy kat. D;
6. szkolenie kandydatów na instruktorów kat. B;
7. kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C prawa
jazdy;
8. kurs języka angielskiego prowadzony metodą Callana dla początkujących;
9. kurs języka angielskiego prowadzony metodą Callana dla średniozaawansowanych;
10. kurs języka niemieckiego dla początkujących
11. kurs języka niemieckiego dla średniozaawansowanych
12. kurs języka rosyjskiego
13. kurs komputerowy;
14. kurs grafika komputerowa i tworzenie stron www;
15. kurs kucharz małej gastronomii;
16. kurs kelner – barman;
17. kurs - obsługa kas fiskalnych;
18. kurs kadry i płace;
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Szkolenie - Kucharz małej gastronomii

Kurs kelner – barman

Kurs obsługi komputera

19. szkolenie przygotowujące do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników
Drogowych w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu osób i rzeczy;
20. kurs operatora koparko-ładowarki;
21. kurs spawacza metodą Mag-135;
22. kurs kierowca wózków jezdniowych z napędem
silnikowym i oraz modułem bezpiecznej obsługi
i wymiany butli gazowych;
23. kurs podstawowy w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych wszystkich klas oraz w cysternach;
24. manicure, pedicure, stylizacja paznokci z elementami wizażu;
25. kurs starszy sternik motorowodny;
26. kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych;
27. kurs dokształcający kierowców w zakresie części
ogólnej – przewóz rzeczy.

Wszystkie zrealizowane przez nas szkolenia zostały zakończone wydaniem zaświadczenia/certyfikatu
udziału zawierającym informacje o kursie, wymiarze
godzin oraz uzyskanych kwalifikacjach. Udział w projekcie gwarantował uczestnikom zdobycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych dostosowanych
do potrzeb lokalnego rynku pracy. Zdobyta wiedza
i umiejętności pozwoliły konkurować na rynku pracy
i powrócić do czynnego życia zawodowego, a udzielone wsparcie wpłynęło na zwiększenie motywacji i aktywności zawodowej oraz zwiększenie motywacji do
działania i zaufania we własne siły.

Organizowane szkolenia zawsze uwzględniały
możliwości oraz ograniczenia uczestników, tak aby jak
największej liczbie osób umożliwić skorzystanie z oferowanego przez PCPR wsparcia. Dla 3 osób niepełnosprawnych zorganizowano kurs prawa jazdy kategorii
B w Ełku, gdyż tylko tam jednostka szkoleniowa mogła
zapewnić pojazd przystosowany do posiadanego przez
uczestników rodzaju schorzenia. Ponadto 1 osoba niepełnosprawna, z uwagi na posiadane schorzenie, kurs
prawa jazdy kategorii B odbyła w Konstancinie, gdzie
poza zajęciami dydaktycznymi i praktycznymi miała
również zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie.

Balsam dla ciała i duszy…
Poza wsparciem w postaci umożliwienia udziału
w bezpłatnych szkoleniach zawodowych i ogólnorozwojowych, Powiatowe Centrum od 2009 roku organizuje w ramach projektu także bezpłatne turnusy rehabilitacyjne. Do chwili obecnej z turnusu skorzystało
115 osób.
W roku ubiegłym uczestnicy mieli możliwość
wyjazdu do malowniczo położonego Ośrodka „Fala”
w Stegnie. Wszyscy uczestnicy turnusu korzystali z zaordynowanych przez lekarza zabiegów rehabilitacyjnych, odpowiednio dostosowanych do potrzeb
pacjenta. Poza tym oprócz fachowej rehabilitacji
na wysokiej klasy sprzęcie rehabilitacyjnym mogli
skorzystać z licznych imprez kulturalno – rekreacyjnych oferowanych w ramach turnusu. Poza rekreacją
na terenie Ośrodka organizowane były także spotkania
z doradcą zawodowym i psychologiem.

Turnus rehabilitacyjny w Stegnie

Konferencja podsumowująca
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W wyniku udziału w warsztatach z doradcą uczestnicy mieli okazję określić własne predyspozycje zawodowe, zainteresowania i kompetencje, poszerzyć swoją
wiedzę na temat rynku pracy, poznać aktywne metody
i techniki poszukiwania pracy. Mocną stroną turnusu
było także wsparcie psychologiczne. Pani psycholog
przekazała słuchaczom wiedzę na temat komunikacji
interpersonalnej, motywacji, rozwoju osobowości oraz
psychologicznych uwarunkowań rozmowy kwalifikacyjnej. Oprócz zajęć obligatoryjnych pani psycholog
„nie schodziła z posterunku” prowadząc przez cały
dzień indywidualne rozmowy, zarówno z uczestnikami, jak i ich opiekunami.
Projekt rokrocznie wieńczy konferencja podsumowująca, w której poza uczestnikami biorą udział także
zaproszeni goście oraz kadra projektu. W grudniu ubiegłego roku konferencja podsumowująca odbyła się
w Kompleksie Wypoczynkowym „Nad Nettą” w Augustowie. Na konferencji omówiono zrealizowane działania projektowe oraz wręczono uczestnikom certyfikaty
udziału w projekcie i drobne upominki rzeczowe. Spotkanie przebiegało w atmosferze wzajemnej radości,
życzliwości i sympatii. Głos zabrali także sami uczestnicy projektu, którzy przekazali zebranym jak ważne
było dla nich uczestnictwo w zajęciach, wsparcie i pomoc ze strony organizatorów jak i współuczestników.
Uczestnicy chętnie wypowiadali się na temat tego,
co w związku z udziałem w projekcie zmieniło się na
lepsze w ich życiu, co zyskali, czego się nauczyli i jakie
mają plany na przyszłość. Wiele podziękowań płynęło
również w kierunku zespołu projektowego, któremu za
szczególne zaangażowanie i wykonaną pracę podziękował również Dyrektor PCPR – Zdzisław Wasilewski.
Konferencja podsumowująca, z racji zapraszanych
na nią gości z zewnątrz – m.in. przedstawicieli władz
różnych urzędów, służyła także promowaniu naszej inicjatywy na terenie miasta i powiatu.
Inicjatywa z przyszłością…
Ośrodki pomocy społecznej zajmują się głównie
wspieraniem finansowym klienta. Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Augustowie proponuje oprócz
tego zdobycie konkretnych umiejętności i uprawnień
zawodowych, ułatwiających znalezienie pracy, co
w konsekwencji pozwoli na poprawę sytuacji materialnej jak i życiowej. Poza tym, dzięki realizowanemu
projektowi, wiele osób niepełnosprawnych skorzystało z całkowicie bezpłatnej rehabilitacji zdrowotnej
podczas turnusu rehabilitacyjnego. Wyjazd na turnus
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rehabilitacyjny poza projektem wiąże się z wysokimi
kosztami finansowymi (dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie), a przez to wiele osób nie miałoby możliwości skorzystania z niego.
W przypadku wsparcia w postaci spotkań z doradcą zawodowym uczestnicy projektu uzyskują konkretną wiedzę niezbędną do poszukiwania pracy. Beneficjenci usatysfakcjonowani są możliwością skorzystania
z tej formy wsparcia, która przyczynia się do wskazania kierunków rozwoju, a równocześnie motywuje
do dalszej pracy i uczestnictwa w kursach. W wielu
przypadkach uczestnicy projektu po raz pierwszy mieli
okazję skorzystać z tej formy pomocy. Znaczącym jest
również szansa wyboru kursów przez samych uczestników projektu. PCPR nie ma zamkniętego katalogu
szkoleń, to uczestnicy mają największy wpływ na rodzaj organizowanego szkolenia. Doradca zawodowy
jedynie wspiera ich przy wyborze szkoleń, określając
ich predyspozycje zawodowe, jak również ograniczenia. Możliwość decydowania podkreślają zwłaszcza
osoby, które wiedzą w jakim zawodzie chcą pracować
po zakończeniu projektu i jakiego rodzaju szkolenia są
im do tego potrzebne.
Ważnym elementem realizowanego projektu jest
także możliwość wzajemnego poznania się osób o podobnych problemach, które umożliwia uczestnikom
wymianę doświadczeń i nawiązanie bliższych relacji
z innymi osobami.
Mając na uwadze chęć dotarcia i pomocy jak największej grupie osób potrzebujących oraz pragnienie
osiągnięcia wysokiej efektywności podejmowanych
przez nas działań zatrudniliśmy także, w pełnym wymiarze czasu pracy, Konsultanta – Psychologa, aby
przede wszystkim służyć pomocą ludziom, którzy jej
najbardziej potrzebują. Warto dodać, iż Konsultant
– Psycholog udziela wsparcia nie tylko uczestnikom
projektu, ale także wszystkim mieszkańcom powiatu
augustowskiego.
Ponadto od czerwca 2011 roku istnieje możliwość skorzystania z porad prawnych obejmujących
informacje o sposobach i możliwościach rozwiązania
problemów, o przysługujących uprawnieniach i procedurach załatwiania sprawy, informacje o specjalistycznych instytucjach pomocy w rozwiązaniu problemu.
Pomoc prawna również świadczona jest nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców powiatu augustowskiego.

Kurs prawa jazdy

Szkolenie - wózki jezdniowe

Zajęcia z doradcą zawodowym
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Bieżąca edycja projektu potrwa do końca 2012 r.
O przebiegu realizacji działań projektowych będzie
można dowiedzieć się w kolejnych numerach Biuletynu Informacyjnego – który, od 2010 roku, wydawany
jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu. Biuletyn informacyjny jest odpowiednim miejscem do wymiany poglądów i doświadczeń,
a także rozważań dotyczących realizacji różnorodnych
projektów na terenie naszego powiatu.
Ideą jego jest promowanie aktywnej integracji
społecznej, informowanie o sytuacji prawnej i uprawnieniach osób niepełnosprawnych, usamodzielnianych
i bezrobotnych. Na łamach kwartalnika promujemy
zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych. Zachęcamy
szczególnie potencjalnych pracodawców do zapoznania się z uprawnieniami w zakresie zatrudniania osób
niepełnosprawnych, w tym pozyskiwania funduszy
na utworzenie stanowisk pracy i możliwościach uzyskania dofinansowania wynagrodzeń tej grupy społecznej. Ponadto, w każdym numerze Biuletynu Informacyjnego inspirujemy również mieszkańców
powiatu augustowskiego do wzięcia udziału w akcji
szukania rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych
opieki. Biuletyn jest wydawany i rozpowszechniany
co kwartał na terenie powiatu augustowskiego.
Jesteśmy przekonani, że podobnie jak w latach
ubiegłych realizacja projektu w roku 2012 przyczyni się
do zmiany życia wielu osób - zmiany na lepsze. Podniesie samoocenę, pozwoli na odnalezienie się na rynku
pracy, zlikwiduje bariery w podejmowaniu aktywności
zawodowej oraz przełamie bariery psychospołeczne
uczestników projektu, które zaowocują m.in. nawiązaniem nowych przyjaźni i znajomości.
Projekt „Razem łatwiej – integracja społeczno –
zawodowa mieszkańców powiatu augustowskiego”
realizowany z powodzeniem od 2008 roku jest zachętą do podejmowania kolejnych działań projektowych
przy wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

ProjektY systemowE OPS i PCPR
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach
wyróżniony przez Ministra Pracy
i Polityki Społecznej
Rozmowa z Panią Małgorzatą Wasilewską,
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach został wyróżniony zespołowo przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej 21 listopada 2011 r. w ramach obchodów „Dnia Pracownika Socjalnego” za innowacyjność
w ograniczaniu skutków lokalnego bezrobocia, rozwój
instytucji wsparcia i ekonomii społecznej i rozwój wolontariatu. Na pytania dotyczące przyczyn tego sukcesu i problemów społecznych występujących na terenie
Łap odpowiada Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łapach, Pani Małgorzata Wasilewska.
Z jakiego rodzaju problemami społecznymi spotyka się Pani najczęściej na terenie miasta i gminy
Łapy?
Największym problemem naszej gminy jest bezrobocie,
które utrzymuje się na wysokim poziomie od likwidacji
dwóch dużych zakładów pracy tj. Cukrowni Łapy i Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. Sytuacja ta
dotknęła boleśnie mieszkańców naszego miasta i gminy. Za bezrobociem idzie bieda, spowodowana brakiem
dochodów. W końcu przychodzi frustracja i załamanie
prowadzące w efekcie do wielu dysfunkcji m. in. alkoholizmu, który powoli, ale regularnie prowadzi do coraz
większego ubóstwa, a nawet w skrajnych przypadkach
do utraty rodziny, mieszkania itp. Nadużywanie alkoholu sprawia, że osoba uzależniona przestaje racjonalnie
myśleć i funkcjonować. Na drugi plan schodzą najbliżsi
i relacje z nimi. W ten sposób dochodzi do niewydolności
opiekuńczo - wychowawczej.
Jakie są najczęstsze powody przyznawania pomocy osobom potrzebującym w Łapach?
Najczęstszymi powodami przyznawania pomocy jest:
bezrobocie - 1053 rodziny, ubóstwo - 561 rodzin, ochrona macierzyństwa - 232 rodziny, bezradność w sprawach
opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodar-
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Uroczystość wręczenia wyróżnień przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

stwa domowego - 197 rodzin, długotrwała choroba - 484
rodziny oraz niepełnosprawność - 230 rodzin.
Kto przyczynił się do sukcesu Państwa ośrodka?
Jakie podejmowane przez Państwa działania o tym
zadecydowały?
Do sukcesu MOPS przyczyniło się ogromne zaangażowanie wszystkich pracowników ośrodka. To dzięki ich cięż-

kiej i rzetelnej pracy możemy dziś pochwalić się wieloma
sukcesami. Niezwykle ważna jest ich chęć do uczenia się,
otwartość na zmiany, odwaga w podejmowaniu nowych
wyzwań. Pracownicy MOPS w Łapach nie boją się poszukiwać nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej, a inspirację czerpią z doświadczeń innych ośrodków
w Polsce, jak też zagranicy.
Jak Pani uważa, co jest ważniejsze w kontaktach
pracownika socjalnego z odbiorcą pomocy: kwalifikacje formalne czy cechy osobowości?
Moim zdaniem kwalifikacje zawodowe są ważne w codziennej pracy, ale istotne też są cechy osobowości
pracownika socjalnego, do których zaliczyłabym m.in.:
wrażliwość na ludzkie problemy, opiekuńczość, troskliwość i życzliwość, postawa empatii, postawa niesienia
pomocy, przynoszenia ulgi i pocieszenia, stwarzanie poczucia oparcia psychicznego w sytuacjach krańcowych,
bezstronność i poszanowanie godności każdego człowieka, okazanie mu szacunku, bezinteresowność i uczciwość.
Mimo niskiego wynagrodzenia i zwiększania się
zakresu obowiązków nadal pojawiają się osoby
chętne do podjęcia pracy jako pracownik socjalny.
Co ich do tego przyciąga?
Myślę, że do zawodu pracownika socjalnego młodych ludzi przyciąga świadome przebywanie drogi zawodowej
polegającej na pomaganiu innym. Część z nich uważa, że
pracownik socjalny jest tą osobą, dla której praca socjalna jest czymś więcej, niż tylko wykonywaniem określonych obowiązków w zamian za określoną zapłatę. Osoby kierujące się tą maksymą na pewno osiągną sukces
zawodowy. Będzie to jednak sukces specyficzny polegający przede wszystkim na satysfakcji moralnej płynącej
ze świadomości skutecznej pomocy ludziom potrzebującym.
Co należałoby zmienić, aby pomoc społeczna funkcjonowała lepiej?
Myślę, że powinno się zmienić sposoby weryfikacji rodzin
korzystających z systemu pomocy społecznej. Trzeba
wreszcie znaleźć sposób, aby oddzielić ziarno od plew
i przesiać wszystkich tych, którzy świadcząc nieprawdę
biorą coś, co innym mogłoby uratować zdrowie i życie.
Kilkuletnia praktyka przyznawania zasiłku okresowego
w kwocie sztywnej - obecnie 50 procent różnicy między
kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej/rodziny a dochodem tej osoby/rodziny dowiodła, że
w wielu wypadkach zasiłek ten stał się świadczeniem
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utrwalającym bierność zawodową osób lub rodzin. Kiedy rodzina składa się z wielu członków, świadczenie to
często osiąga poziom najniższego wynagrodzenia netto,
a nawet go przekracza. Intencją ustawodawcy w 2004 r.
było wprowadzić zasady podobne do innych znanych
w Europie, dlatego zlikwidowano dowolność przy przyznawaniu wysokości tego zasiłku. Musimy jednak pamiętać, że żyjemy w Polsce, w kraju o bardzo wysokim odsetku osób niepracujących wśród osób będących w wieku
aktywności zawodowej.
Jak się układa współpraca Ośrodka z innymi instytucjami?
Współpraca dzięki przychylności naszych władz samorządowych układa się bardzo dobrze. Możemy realizować
swoje pomysły, nowe przedsięwzięcia i do ich realizacji

Rekrutacja uczestnikow projektu

Warsztaty - Robotyka
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włączać jednostki z naszej gminy, szkoły i organizacje pozarządowe. Świetnym partnerem do pracy na rzecz osób
wykluczonych społecznie jest kościół i organizacje pożytku publicznego. Głównym celem naszej współpracy jest
podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności
instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu trudnych problemów społecznych oraz organizowanie społeczności lokalnej.
Bazując na Pani doświadczeniach, co wg Pani mogłoby doprowadzić do poprawy rozwiązywania
problemów społecznych na terenie miasta i gminy
Łapy?
Analizując sytuację ekonomiczną naszej gminy warto
zauważyć, że na poprawę jej wpłynęłoby utworzenie zakładu pracy, który dałby zatrudnienie naszym bezrobotnym. Nowe miejsca pracy to nie tylko źródło utrzymania
dla rodziny, ale i podatki dla gminy. Jeżeli gmina ma

większe dochody to może więcej przeznaczyć na poprawę sytuacji materialnej swoich mieszkańców oraz więcej
wydać na budowanie nowoczesnej infrastruktury miasta.
Czy korzysta Pani ze wsparcia jakie oferuje projekt
systemowy ROPS? Jeśli tak, to z jakich form?
Tak, ośrodek korzysta z projektu systemowego realizowanego przez ROPS. Kadra zarządzająca, jak i pracownicy socjalni brali czynny udział w wizytach studyjnych, szkoleniach oraz seminariach Platformy Wymiany
Doświadczeń. Ponadto kadra brała udział w szkoleniach
specjalistycznych z zakresu; mediacji, treningu zastępowania agresji, tworzenia lokalnych zespołów interdyscyplinarnych i superwizji, rozliczania projektów, zamówień
publicznych itp.
Jak ocenia Pani przydatność takiego rodzaju
wsparcia?
Wsparcie merytoryczne oceniam bardzo wysoko. Realizowane szkolenia służą podwyższeniu poziomu wiedzy i doskonaleniu umiejętności niezbędnych w pracy
z klientem pomocy społecznej, wymiany doświadczeń
i upowszechnieniu dobrych praktyk instytucjonalnych na
terenie mojej gminy Łapy.
Czy Pani realizuje lub współrealizuje jakiś projekt
w obszarze miasta i gminy Łapy, o którym warto
wspomnieć?
Mamy takich projektów kilka. Jednak obecnie głównym
projektem jest projekt systemowy, który realizuje ośrodek od 2008 r. pt. „Nowe kwalifikacje szansą na rynku
pracy- aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych
w gminie Łapy”. Wartość podpisanych umów na przestrzeni 5 lat wynosi 2 634 667,19 zł.
Do kogo ten projekt jest skierowany?
Projekt skierowany jest do 160 osób z terenu miasta i gminy Łapy zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W roku 2012
projekt adresowany jest 93 osób bezrobotnych, a także
do 76 młodych ludzi w wieku 15 - 24 lat.

Kurs: Bukieciarz florysta
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Jak Pani ocenia przydatność tych działań?
Realizowanie projektu systemowego jest jedną z gałęzi
szeroko pojmowanej pracy socjalnej z klientem. Dzięki
szkoleniom część naszych podopiecznych przekwalifikowała się i dzięki temu znalazła pracę. W oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb klientów ośrodka i wśród
młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym sfinansowane zostaną kursy i szkolenia zgodnie z ich oczekiwaniami. Planuje się organizację takich kursów zawo-

dowych jak: stolarz, brukarz, spawacz, aranżacja zieleni,
murarz, kasjer - sprzedawca, ratownik wodny I stopnia,
grafika komputerowa z obróbką zdjęć, kurs prawa jazdy
kat. B, I pomoc przedmedyczna, DJ/prezenter i robotyka.
W ramach funkcjonowania Klubu Samopomocy mieszczącego się przy ośrodku udzielane będą porady prawne,
dyżurować będzie psycholog i doradca zawodowy. Utworzone zostaną dwie grupy samokształceniowe, w których
prowadzone będą zajęcia mające na celu m.in. poszerzenie wiedzy o świecie, posłużą integracji społecznej wokół
spraw lokalnych, będą miejscem spędzenia czasu wolnego. Ponadto planuje się wyjazdy do kina, na basen, jak
również na kręgle. Działania w projekcie będą zmierzały również do zapewnienia pomocy finansowej dla 160
osób. Wsparcie to udzielane będzie w postaci zasiłków.
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Warsztaty - Pierwsza pomoc przedmedyczna

Jakie korzyści płyną z tych projektów?
Jest to zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej,
upowszechnianie form aktywnej integracji i pracy socjalnej, poprawa sytuacji materialnej uczestników projektu,
podniesienie kompetencji zawodowej i kompetencji społecznych przez uczestników projektu.
Dlaczego inne ośrodki pomocy społecznej nie korzystają ze środków EFS i nie realizują projektów
systemowych?
Trudno powiedzieć dlaczego inne ośrodki nie realizują
projektów. Myślę, że czasami mała liczba pracowników
w ośrodkach jest powodem nie przystępowania do ich
realizacji albo obawa przed zwiększeniem obowiązków
służbowych.
Czy współpracuje Pani z innymi gminami?
Tak - wymieniamy się doświadczeniami, pomagamy sobie rozwiązywać trudne problemy z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, stypendiów szkolnych,
realizacji projektów systemowych, konkursowych. Od lat
pracownicy wraz z domownikami środowiskowych domów, wtz, dps przyjeżdżają do nas z całego województwa na zawody i przeglądy taneczne osób niepełnosprawnych. Spotkania te służą wymianie doświadczeń,
integracji osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością i promocji ich twórczości artystycznej i rękodzieła.
Czy ma Pani jakieś własne uwagi? Czy chciałaby
Pani coś dodać, o czymś opowiedzieć?
Chciałabym wspomnieć o wolontariacie, który w działalności naszego ośrodka odgrywa bardzo dużą rolę.
Ze względu na swoją rolę, MOPS jest naturalnym miej-
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Kurs zawodowy - Stolarz

scem spotkań osób szukających pomocy z osobami chcącymi pomóc. MOPS bardzo dobrze orientuje się w specyfice środowiska, w którym funkcjonuje, zna jego problemy
i potrzeby. Angażując wolontariuszy mógłby na nie lepiej
i szybciej reagować, bez nakładów finansowych rozszerzać zakres świadczonych usług. Wolontariusze w MOPS-ie mają szerokie pole do działania: zajmują się dziećmi
(np. pomoc w odrabianiu lekcji), seniorami, bezrobotnymi, osobami niepełnosprawnymi. Pomagają na terenie
Ośrodka, w Świetlicy Socjoterapeutycznej, Środowiskowym Domu Samopomocy, bezpośrednio w domach
podopiecznych lub podczas imprez organizowanych
przez MOPS. Dlatego też pragnę wszystkich zachęcić
do angażowania wolontariuszy w działania ops, ponieważ przynoszą one wymierne efekty.
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Priorytet VII.
Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Z analizy przeprowadzonej przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Białymstoku wynika, iż grupą najbardziej dotkniętą bezrobociem są osoby niepełnosprawne, również młode, które w zdecydowanej większości
pozostają poza rynkiem pracy. Aktywność zawodowa
osób niepełnosprawnych jest najniższa, a problemy
adaptacji zawodowej bardzo trudne do pokonania.
Wśród głównych przyczyn takiego stanu rzeczy wyodrębniono: stereotypowe postrzeganie osób niepełnosprawnych, jako jednostki słabej, niesamodzielnej
i wymagającej pomocy ze strony innych, niedocenianie osób niepełnosprawnych, jako wartościowych pracowników. Ponadto bardzo istotną przeszkodę stanowi konieczność adaptacji stanowisk pracy do specyfiki
tej grupy osób, w szczególności wysokie koszty związane z dostosowaniem stanowisk pracy do potrzeb
i możliwości osób niepełnosprawnych. Brak ofert pracy dostosowanych do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, bariery architektoniczne, utrudniony dostęp do kompleksowej rehabilitacji, szczególnie
na obszarach wiejskich, jak również brak wiedzy
o możliwości uzyskania wsparcia ze strony instytucji
publicznych oraz organizacji pozarządowych, wpływa
negatywnie na aktywność społeczno – zawodową tej
grupy społeczeństwa.1
W kontekście barier, z jakimi spotykają się osoby
niepełnosprawne na rynku pracy obowiązujący od
dnia 1 stycznia 2012 Szczegółowy Opis Priorytetów
POKL zakłada realizację nowego działania tj. 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy w ramach Priorytetu VII.
Celem Działania jest: Aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu
do zatrudnienia dla tych osób.
1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Osoby niepełnosprawne
w województwie podlaskim – edukacja, rynek pracy, Badanie przeprowadzone w ramach projektu Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej, Białystok 2011.
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IP zgodnie z Planem działania na rok 2012 ogłosiła
2 konkursy otwarte w ramach nowego działania.
Alokacja planowana w ramach obu konkursów wynosi:
21 000 000,00 zł.
Typy operacji (projektów) możliwe do zrealizowania:
1. Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób
niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane
w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych
danej osoby niepełnosprawnej, obejmujące co
najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących:
• Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
• Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych
na rynku pracy,
• Poradnictwo zawodowe,
• Pośrednictwo pracy,
• Zatrudnienie wspomagane obejmując wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera
pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy,
• Staże i praktyki zawodowe,
• Subsydiowane zatrudnienie,
• Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności
Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ,
• Usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie
na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego,

2.

Działania o charakterze środowiskowym, w tym
w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi).

5.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie
podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby
Więziennej – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub
oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Grupą docelową w projektach mogą być:
• Osoby niepełnosprawne niezatrudnione lub zatrudnione w wieku 15-64 lata.
• Otoczenie osób niepełnosprawnych (tylko łącznie
z osobami niepełnosprawnymi i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla aktywizacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
w tym również w zakresie równoległej aktywizacji
zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki opiekuńcze).
Informacje o konkursie 1/POKL/7.4/12 - został ogłoszony 07.03.2012r.
Każdy projektodawca składający wniosek w ramach
konkursu powinien spełnić następujące kryteria dostępu:
1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa podlaskiego (w przypadku
osób fizycznych - zamieszkują one na obszarze
województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych
podmiotów - posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa podlaskiego).
Typ operacji: 1-2.
2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię,
delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną
formę organizacyjną działalności podmiotu) na
terenie województwa podlaskiego z możliwością
udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego
projektu oraz zapewniając uczestnikom projektu
możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
Typ operacji: 1-2.
3. Okres realizacji projektu nie jest krótszy niż 24
miesiące i jest nie dłuższy niż do 31 maja 2015 r.
Typ operacji: 1-2.
4. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla jego
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6.

uczestników mierzony na zakończenie projektu
wynosi co najmniej 20%. Typ operacji: 1.
Realizowany w ramach projektu program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych zakłada:
• zatrudnienie
wspomagane, obejmujące
wsparciem osoby niepełnosprawne, przez
trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy i/lub
• staże i praktyki zawodowe i/lub
• subsydiowane zatrudnienie i/lub
• skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w ZAZ.
Typ operacji:1.
Działania o charakterze środowiskowym, w tym
w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi) – typ
operacji nr 2, może być realizowany wyłącznie
w połączeniu z działaniami wymienionymi w typie
operacji nr 1. Typ operacji: 1-2.

Ponadto możliwe są do przyznania dodatkowe punkty
za spełnienie następujących kryteriów strategicznych
(spełnienie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe):
1. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie działającym na obszarze powiatu, na terenie którego realizowany jest
projekt. W przypadku miast na prawach powiatu
(m. Białystok, m. Suwałki, m. Łomża) z właściwym
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie działającym na
obszarze danego miasta, na terenie, którego realizowany jest projekt (15 pkt)
2. Projekt jest skierowany wyłącznie do mieszkańców gminy/gmin, na terenie, której liczba osób
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
jest wyższa niż średnia liczba osób korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województwa (wskaźnik wykluczenia społecznego
w danej gminie, liczony jako stosunek osób korzystających ze świadczeń OPS z tytułu bezrobocia w danej gminie do ogółu mieszkańców danej
gminy). (15 pkt)
3. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)
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na terenach położonych poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz
część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej. (10 pkt)

3.

Cechy szczególne konkursu:
- prozatrudnieniowy charakter:
1. Realizowany w ramach projektu program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych
zakłada:
• zatrudnienie wspomagane, obejmujące wsparciem osoby niepełnosprawne, przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy i/lub
• staże i praktyki zawodowe i/lub
• subsydiowane zatrudnienie i/lub
• skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia
osoby niepełnosprawnej w ZAZ. Typ operacji:1
2. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla jego
uczestników mierzony na zakończenie projektu wynosi co najmniej 20%. Typ operacji:1.
- komplementarność działań. Działania o charakterze
środowiskowym muszą być realizowane w połączeniu z programem aktywizacji społeczno – zawodowej
osób niepełnosprawnych.
- premiowane jest:
1. zawarcie partnerstwa z PCPR (MOPS/MOPR) działającym na obszarze powiatu na terenie, którego
realizowany jest projekt;
2. Skierowanie wsparcia do mieszkańców gminy/
gmin, na terenie, której liczba osób korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższa niż
średnia liczba osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej na terenie województwa
(wskaźnik wykluczenia społecznego w danej gminie, liczony jako stosunek osób korzystających ze
świadczeń OPS z tytułu bezrobocia w danej gminie do ogółu mieszkańców danej gminy).

5.

Informacja o konkursie 1/POKL/7.4/PWP/12 - został ogłoszony 02.04.2012r. z terminem naboru od
17.05.2012r.
Formy działań kwalifikowanych w ramach współpracy:
1. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań. Stosuje się do typu/ów projektów nr 1,2.
2. Prowadzenie badań i analiz. Stosuje się do typu/ów
projektów nr 1,2.
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4.

6.

Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów. Stosuje się do typu/ów
projektów nr 1,2.
Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym
kraju. Stosuje się do typu/ów projektów nr 1,2.
Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty
studyjne. Stosuje się do typu/ów projektów nr 1,2.
Wypracowanie nowych rozwiązań. Stosuje się do
typu/ów projektów nr 1,2.

Każdy projektodawca składający wniosek w ramach
konkursu powinien spełnić następujące kryteria dostępu:
1. Okres realizacji projektu jest nie dłuższy niż
do 30.06.2015 r. Typ operacji 1-2.
2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię,
delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną
formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa podlaskiego z możliwością
udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego
projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu
możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
Typ operacji 1-2.
3. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa podlaskiego (w przypadku
osób fizycznych - zamieszkują one na obszarze
województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych
podmiotów - posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa podlaskiego).
Typ operacji 1-2.
4. Projekt zakłada realizację współpracy ponadnarodowej w oparciu o co najmniej 2 formy działań
kwalifikowanych w ramach współpracy. Typ operacji 1-2.
Ponadto możliwe są do przyznania dodatkowe punkty
za spełnienie następującego kryterium strategicznego
(spełnienie kryterium strategicznego nie jest obowiązkowe):
1. Projekt przewiduje w ramach współpracy ponadnarodowej adaptowanie rozwiązań wypracowanych
w innym kraju i/lub wypracowanie nowych rozwiązań.
(20 pkt).
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