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Drodzy czytelnicy,
W niniejszym numerze mamy zaszczyt przedstawić Państwu
kolejny cykl interesujących artykułów poglądowych poświęconych najbardziej aktualnym zagadnieniom z zakresu polityki społecznej.
W bieżącym numerze kwartalnika opisujemy działania realizowane w ramach naszego projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź
Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”, jak także to co dzieje się w Waszych środowiskach.
Dzięki Państwa zaangażowaniu z każdym dniem przybywa efektów realizacji projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Białymstoku. Dziękujemy za aktywny udział w naszych
działaniach i zapraszamy do dalszej współpracy.
Zachęcamy do lektury wszystkich naszych publikacji! Naprawdę
jest co poczytać!
Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku

Elżbieta Rajew
Rajewska
-Nikonowicz
wsskka-Nik
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Realizacja działań projektu systemowego „Bądź
Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz
specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji
pomocy społecznej”
Elżbieta Rajewska-Nikonowicz
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Białymstoku w 2011 roku organizuje specjalistyczny
kurs „Mediacje rodzinne”. Głównym założeniem realizowanego kursu jest przygotowanie uczestników do
podejmowania działań na rzecz rozwoju i upowszechniania form aktywnej integracji poprzez zastosowanie
nowoczesnych narzędzi w pracy socjalnej. W zamkniętym
cyklu wsparcia obejmującym dwa spotkania 4-dniowe
dla dwóch grup uczestniczy po 26 pracowników DPS,
PCPR, OPS, ROPS z woj. podlaskiego. Kurs zakłada 160
godzin dydaktycznych – 16 dni szkoleniowych (80 godzin
dydaktycznych dla każdej grupy). Wszystkie spotkania
odbywają się w Hotelu Trio w Białymstoku. Kurs prowadzony jest przez doświadczonych trenerów Centrum
Edukacji Mentor w Mońkach. Program kursu „Mediacje
rodzinne” jest zgodny ze Standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady do Spraw Alternatywnych Metod
Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze
Sprawiedliwości. Na zakończenie kursu każdy uczestnik
otrzyma certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji
mediatora rodzinnego, zawierający informacje o kursie,
temacie kursu oraz wymiarze godzin.
W ramach upowszechnienia współpracy i dobrych
praktyk instytucjonalnych Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Białymstoku organizuje wraz z Katedrą
Polityki Społecznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu w Białymstoku seminarium naukowe
na temat: „Ewaluacja w pracy socjalnej – znaczenie
dla rozwoju badań, kształcenia, praktyki”, któremu
towarzyszyć będzie XXI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia
Szkół Pracy Socjalnej.
Seminarium ma służyć dyskusji, upowszechnianiu
dobrych praktyk, jak także wymianie doświadczeń na
temat wielowymiarowości pracy socjalnej, formułowanych i wypracowanych w jej obszarze założeń, celów,
form, powiązań z oczekiwaniami zawodowej praktyki,
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jak również czynników sprzyjających i utrudniających
skuteczne zaspokajanie potrzeb beneficjentów. Tematyka
seminarium towarzyszącego XXI Zjazdowi koncentrować
się będzie wokół następujących zagadnień:
 Ewaluacja jako proces wspierający rozwój praktyki
oraz nowych kierunków badawczych w obszarze
pracy socjalnej.
 Ewaluacja w kształceniu do pracy socjalnej –
dylematy i wyzwania.
 Ewaluacja metod, form pracy, rozwiązań prawnych
jako aktywność warunkująca skuteczność działań
podejmowanych na rzecz jednostki, rodziny,
społeczności – implikacje dla praktyki.
 Ewaluacja przestrzeni działania i współpracy profesjonalnych i nieprofesjonalnych służb społecznych –
ocena dokonań i kierunków przemian.
W 2011 roku przeprowadzane są badania i analizy.
Wyniki badań zostaną przedstawione w formie publikacji, które będą upowszechnione wśród jednostek
pomocy i integracji społecznej. Badania przeprowadzane
są w trzech obszarach:
1. „Stan zastany ekonomii społecznej na obszarze
województwa podlaskiego”
Celem głównym badania jest dokonanie diagnozy
stanu zastanego w obszarze ekonomii społecznej na
terenie województwa podlaskiego. Diagnoza sytuacji
ekonomii społecznej w regionie będzie obejmować
wiedzę o stanie podmiotów do których należą
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o pożytku publicznym i wolontariacie (spółki non-profit,
spółdzielnie socjalne, podmioty kościelne), zakłady
aktywności zawodowej, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie pracy oraz podmioty o charak-

Warsztaty strategiczne – Brańsk
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Zawieranie kontraktów socjalnych

terze integracyjnym tj. centra integracji społecznej, kluby
integracji społecznej warsztaty terapii zajęciowej.
Diagnoza skupiać się będzie na tych podmiotach,
które prowadzą działalność gospodarczą oraz odpłatną
i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, w tym
które zatrudniają pracowników. Ponadto uwaga
powinna będzie zwrócona na bariery, problemy funkcjonowania instytucji sektora ekonomii społecznej. Badanie
będzie wskazywać potrzeby i kierunki rozwoju otoczenia
ekonomii społecznej w regionie. Wyniki przeprowadzonej analizy posłużą opracowaniu regionalnego planu
działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii
społecznej i jej otoczenia w regionie.
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Badaniem zostaną objęte podmioty ekonomii
społecznej w tym wszystkie spółdzielnie socjalne,
spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie
pracy zakłady aktywności zawodowej, centra integracji
społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty
terapii zajęciowej z terenu województwa podlaskiego
oraz reprezentatywna grupa organizacji pozarządowych prowadzących odpłatną działalność pożytku
publicznego i/lub działalność gospodarczą, jak również
organizacje infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej,
ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, centra ekonomii
społecznej, właściwe do obsługi regionu podlaskiego.
2. „Sytuacja osób starszych i ich rola społeczna na
terenach wiejskich województwa podlaskiego”
Głównym celem badania jest określenie warunków
życia, oczekiwań oraz stopnia dostępu do usług i zaspokojenia podstawowych potrzeb osób starszych na
terenach wiejskich, będące punktem wyjścia dla dalszych
prac i usprawnień podejmowanych działań na rzecz osób
starszych.
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Cele szczegółowe badania:
 określenie sytuacji bytowej, zdrowotnej i sprawności fizycznej osób starszych na terenach wiejskich,
 identyfikacja problemów społecznych osób
starszych na terenach wiejskich
 wskazanie sposobów świadczenia usług nakierowanych na opiekę, pomoc w podstawowych
czynnościach życiowych osób starszych na terenach
wiejskich,
 zdiagnozowanie katalogu usług, które nie są,
a powinny być świadczone na rzecz osób starszych,
w tym określenie przyczyn takiego stanu i ewentualnych barier, które do niego prowadzą,
 wskazanie na formy aktywizacji życia starszego
pokolenia oraz na sposoby wykorzystania potencjału oraz doświadczenia osób starszych w życiu
społeczności,
 uzyskanie informacji o integracji społecznej (jakie
działania kulturowe, integracyjne, towarzyskie
podejmowane są na rzecz seniorów) i integracji
międzypokoleniowej osób starszych na terenach
wiejskich.
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3. „Stan zastany funkcjonowania LZI obejmujący
okres od września 2010 r. do lutego 2011 r. oraz
od marca 2011 r. do października 2011 r.”
Celem głównym badania jest dokonanie diagnozy
stanu zastanego w obszarze tworzenia i funkcjonowania
zespołów interdyscyplinarnych w gminach województwa
podlaskiego. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na:
 ustalenie elementów wspierających i stanowiących
przeszkody w tworzeniu i funkcjonowaniu Lokalnych
Zespołów Interdyscyplinarnych, leżących po stronie
poszczególnych instytucji wchodzących w skład
zespołów tj. jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej, gminnych komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych, kuratorów sądowych,
Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji
pozarządowych, innych podmiotów działających
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Badanie ma wskazać najbardziej pożądane sposoby
wsparcia gmin woj. podlaskiego w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania gminnego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 określenie efektywności realizacji cyklu dla
Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych jako
elementu wspierającego merytorycznie i organizacyjnie gminy województwa podlaskiego w procesie
tworzenia zespołów w okresach wrzesień 2010 r. luty 2011 r. oraz marzec 2011 r. - październik 2011r

Przeprowadzone badanie ma zrealizować następujące cele:
1) uzyskanie informacji na temat utworzonych
Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych
w gminach województwa podlaskiego (liczba LZI,
system funkcjonowania, koordynowanie pracami
zespołu);
2) ocena stanu funkcjonowania LZI przez poszczególne instytucje, wchodzące w skład zespołów
interdyscyplinarnych;
3) wpływ przeprowadzonych edycji cyklu dla LZI na
tworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych;
4) identyfikacja problemów i kluczowych barier,
utrudniających tworzenie zespołów interdyscyplinarnych, leżących po stronie poszczególnych instytucji wchodzących w skład zespołów interdyscyplinarnych;
5) identyfikacja potrzeb i metod wsparcia gmin
województwa podlaskiego w zakresie tworzenia
i funkcjonowania LZI;
6) identyfikacja potrzeb i metod wsparcia instytucji
wchodzących w skład LZI wyżej wymienione cele
winny dotyczyć wskazanych okresów wrzesień
2010 r. - luty 2011 r. oraz marzec 2011 r. - październik
2011r., celem opracowania w raporcie końcowym
analizy porównawczej.

Wyniki przeprowadzonej analizy posłużą ustaleniu
i wypracowaniu działań na rzecz wdrożenia adekwatnych
form wsparcia gmin i w/w instytucji oraz eliminacji barier
w tworzeniu i funkcjonowaniu LZI.

W ramach projektu systemowego realizowane jest
doradztwo specjalistyczne dla ośrodków pomocy
społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie.
Doradztwo to wspomaga jednostki organizacyjne
pomocy społecznej w różnych obszarach. Bardzo ważną
sprawą dla gmin, powiatów jest opracowanie strategii
rozwiązywania problemów społecznych. Mając zatem
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ności lokalnej oraz wszystkich instytucji działających we
współpartnerstwie w obszarze polityki społecznej.

Metody pracy z mieszkańcami DPS i ich aktywizacja

powyższe na uwadze, doradcy projektu między innymi
wspierają ośrodki pomocy społecznej w zakresie:
 analizy potrzeb gminy w tworzeniu strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 analizy potencjalnych problemów i zagrożeń
dotyczących realizacji i wdrażania strategii,
 powołania i moderowania pracy gminnych
zespołów roboczych ds. opracowywania i aktualizowania strategii,
 pomocy w opracowywaniu projektów i tworzeniu
harmonogramu realizacji strategii,
 analizy programów i projektów już istniejących na
terenie gmin oraz dostosowaniu ich do aktualnych
potrzeb gmin,
 interpretacji przepisów dotyczących strategii.
Te działania są podejmowane z uwagi na fakt,
iż gminne (powiatowe) strategie rozwiązywania
problemów społecznych – wyznaczają długofalowe kierunki i cele rozwoju samorządu lokalnego
oraz wskazują narzędzia realizacji polityki społecznej
odpowiednio – gminy lub powiatu. Opracowanie i realizacja strategii jest wymogiem ustawowym. Strategia
powinna w szczególności uwzględniać programy
pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i innych, których celem jest
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
jest wyrazem solidarności społecznej, spełnia role„drogowskazu” w procesie pozyskiwania przez samorząd lokalny
funduszy zewnętrznych na politykę społeczną. Opracowanie i realizacja tej strategii pozwala skoordynować
i skoncentrować działania różnych instytucji działających
na polu polityki społecznej w gminie czy powiecie, wokół
głównych potrzeb w tej sferze. Strategia ta nie powinna
ograniczać się w swych zapisach do zadań realizowanych
bezpośrednio przez instytucje pomocy społecznej gminy
(MOPS, GOPS) czy powiatu (PCPR), ale powinna określać
cele i zadania, które stanowią wyzwania dla całej społecz-
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Opracowanie tej strategii jako dokumentu
otwartego, wymaga:
 diagnozy stanu istniejącego w poszczególnych
sferach społecznych;
 określenia problemów kluczowych i ich źródeł
w poszczególnych sferach społecznych;
 przeprowadzenia warsztatów strategicznych (lub
innej formy konsultacji społecznych);
 wyodrębnienia zadań głównych i priorytetów szczegółowych na zasadzie konsensusu;
 sformułowania celów i mierników oraz ich oceny;
 budowy harmonogramu działań;
 redakcji dokumentu strategii i konsultacji społecznej
jej ostatecznej wersji;
 monitoringu, ewaluacji osiągania celów i gotowości
do korekt.
W związku z tym ta tematyka cieszy się dużym
zainteresowaniem ze strony ośrodków pomocy
społecznej chętnie korzystają z naszej pomocy.
W roku 2011 do pomocy doradczej w opracowaniu lub aktualizacji dokumentu strategicznego
zgłosiły udział 64 ośrodki pomocy społecznej z terenu
województwa oraz 5 powiatowych centrów pomocy
rodzinie. Tak ogromne potrzeby znalazły rozwiązania
nie tylko w dyżurach doradców w Biurze Projektu ROPS
(wtorki, środy), spotkaniach indywidualnych i warsztatowych w terenie i Biurze, ale również w pracy internetowej, telefonicznej, pomocy w korektach dokumentów,
zarządzeń i uchwał. Doradcy ustalają bieżące potrzeby
i kolejność wsparcia, czasami potrzeba wymaga natychmiastowej wizyty.
Ilość godzin poświęconych gminie jest różna od 2
do 30. Najwięcej przy całkowitym opracowaniu strategii,
dotyczy to w roku 2011 aż 10 gmin.
Często przy okazji współpracy z doradcą dokonywane
są również poprawki w Programach lokalnych, czy
wspólne opracowania projektów na potrzeby pracowników (programy aktywności lokalnej, profilaktyki, opieki
nad rodziną).
Wśród gmin 16 kontynuuje wsparcie z 2010 roku.
Co oznacza, że rozpoczęte pod koniec roku warsztaty
i spotkania w gminach uwieńczą dokumenty tegoroczne.
Często zaproszonym gościem podczas uchwalania
strategii/programu na Radzie Gminy jest też doradca
ROPS. Stara się wówczas uświadomić radnych o determinacji prac nad dokumentem oraz jego celu, pokazać rolę
samorządu i Wójta w kolejnym etapie – wdrażaniu.

Najcieplejsze słowa jednak płyną do ROPS
od pracowników socjalnych, istotna jest bowiem
świadomość pomocy oraz możliwość skorzystania z niej.
Najważniejsze dla pracowników socjalnych z terenu jest
to, że „nie są sami”, że problemy społeczne zyskują dzięki
pracom zespołu inną rangę. Nie są jedynie kołem u wozu,
ale ważnym elementem rozwoju społecznego. Cieszą
się, kiedy koordynatorami zostają sekretarze gminy,
przewodniczący Rady, bo wiedzą, że następuje partycypacja w ich społeczności lokalnej.

DATA

Informacje na temat naszych działań w 2011 roku
dostępne są na podstronie internetowej projektu:
www.projekt.rops-bialystok.pl
Pracownicy Biura Projektu Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pragną
serdecznie podziękować Państwu za aktywny udział
w szkoleniach i innych formach wsparcia. Poniżej
przedstawiamy harmonogram działań do końca
2011 roku:

DZIAŁANIA

Miejsce

3-4.10.2011 Szkolenie: „Praca z osobą zaburzona psychicznie i jej rodziną”

Hotel Trio Białystok

3-6.10.2011 Specjalistyczne szkolenie „Mediacje rodzinne”

Hotel Trio Białystok

5-6.10.2011 Szkolenie: „Seksualność osób z niepełnosprawnością”

Hotel Trio Białystok

5-7.10.2011 Wizyta studyjna Temat: Rozwiązania z zakresu systemu pomocy
osobom starszym i niepełnosprawnym intelektualnie

Woj. mazowieckie - Płock

11-12.10.2011 Szkolenie „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność”

Hotel Trio Białystok

11-14.10.2011 Specjalistyczne szkolenie „Mediacje rodzinne”

Hotel Trio Białystok

12-14.10.2011 Szkolenie dla kadry kierowniczej

Hotel Warszawa Augustów

17.10.2011 Seminarium „Udział i rola pracowników ochrony zdrowia
w funkcjonowaniu LZI”

Hotel Trio Białystok

18.10.2011 Seminarium „Udział i rola oświaty w funkcjonowaniu LZI”

Hotel Trio Białystok

17-18.10.2011 Szkolenie: „Seksualność osób z niepełnosprawnością”

Hotel Trio Białystok

19-20.10.2011 Szkolenie: „Seksualność osób z niepełnosprawnością”

Hotel Trio Białystok

25-26.10.2011 Seminarium „Ewaluacja w pracy socjalnej. Znaczenie dla rozwoju
badań – kształcenia – praktyki”
25-28.10.2011 Specjalistyczne szkolenie „Mediacje rodzinne”
27-28.10.2011 Wizyta studyjna: Rozwiązania z zakresu opieki nad dzieckiem
i rodziną w województwie podlaskim

Hotel Warszawa Augustów
Hotel Trio Białystok
Woj. podlaskie

3-4.11.2011 Szkolenie „Profesjonalna obsługa klienta”

Hotel Warszawa Augustów

3-4.11.2011 Szkolenie „Profesjonalna obsługa klienta”

Hotel Warszawa Augustów

3-4.11.2011 Szkolenie „Praca z rodziną metodą genogramu”

Hotel Warszawa Augustów

7-10.11.2011 Wizyta studyjna Temat: ekonomia społeczna – możliwości jej rozwoju

Woj. małopolskie i śląskie

7-10.11.2011 Specjalistyczny kurs „Trening Zastępowania Agresji”

Hotel Warszawa Augustów

14-15.11.2011 Szkolenie: „Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny”

Hotel Trio Białystok

16-17.11.2011 Szkolenie: „Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny”

Hotel Trio Białystok

16.11.2011 Seminarium „Udział i rola pracowników ochrony zdrowia
w funkcjonowaniu LZI”

Łomża

17.11.2011 Seminarium „Udział i rola oświaty w funkcjonowaniu LZI”

Łomża

21-22.11.2011 Szkolenie „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność”

Hotel Trio Białystok

21-22.11.2011 Szkolenie „Praca z rodziną metodą genogramu”

Hotel Warszawa Augustów

23-25.11.2011 Seminarium „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych”

Hotel Warszawa Augustów

30.11-2.12.2011 Szkolenie dla kadry kierowniczej
16.12.2011 Seminarium PWD

Podlaski Przegląd Społeczny

Hotel Warszawa Augustów
Hotel Trio Białystok
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Seminarium w zakresie współpracy partnerskiej
– 25.07.2011 r.
Ewelina Nowik
Asystent ds. Promocji

W dniu 25 lipca 2011 r. w Hotelu Trio w Białymstoku
odbyło się Seminarium w zakresie współpracy partnerskiej. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu systemowego „Bądź Aktywny Bądź Najlepszy - szkolenia oraz
specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy
społecznej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja
integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
Seminarium poświęcone było zagadnieniom ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która
nakłada nowe zadania na gminy, powiaty, samorząd
województwa.

Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Pani Emilii
Januszyk - asystenta Kierownika Projektu. W dalszej
części spotkania zadania samorządu województwa,
gminy i powiatu w projekcie ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem omówiła
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku - Pani Elżbieta Rajewska-Nikonowicz.
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zasady funkcjonowania, metody pracy, formy rodzinnej
pieczy zastępczej na przykładzie zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej. Pani Ewa Mojsak Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Białymstoku
oraz Pani Ewa Biernacka - opiekun w Rodzinnym Domu
Dziecka Świętej Rodziny z Nazaretu, przedstawiły ww.
zagadnienia na przykładzie rodzinnego domu dziecka.

Następnie Pani Ewelina Nowik - asystent ds. promocji,
przedstawiła zaplanowane działania w projekcie systemowym Biura Projektu ROPS na okres sierpień – grudzień
2011 r. W dalszej kolejności głos zabrała przedstawicielka
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – Pani Katarzyna
Liedke-Charkiewicz, która omówiła obecny system
funkcjonowania opieki nad dziećmi w placówkach na
terenie województwa podlaskiego. Dobre praktyki
z zakresu zadań realizowanych przez asystenta
rodzinnego przedstawiła Pani Barbara Czarniecka –
przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Białymstoku oraz Pani Anna Tomulewicz – Dyrektor
Środowiskowego Domu Rodzinnego „Nasz Dom”
w Białymstoku.
Następnie Pani Aneta Kruszczyńska – Jurek zaprezentowała „Dobre praktyki” współpracy partnerskiej oraz
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W końcowej części seminarium Wicemarszałek
Województwa Podlaskiego - Mieczysław Kazimierz
Baszko podziękował pracownikom Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku za organizację seminarium oraz prelegentom spotkania za
omówienie podczas seminarium zagadnień dotyczących
wspierania rodziny i sprawowania pieczy zastępczej.
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Wizyta studyjna w województwie
kujawsko-pomorskim
05-08.07.2011 r.
Anna Pietruczuk
Kamila Dybacka

W dniach 5-8 lipca 2011 r. odbyła się wizyta
studyjna Platformy Wymiany Doświadczeń na terenie
województwa kujawsko -pomorskiego. Uczestniczyło w niej 26 Dyrektorów/Kierowników Ośrodków
Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy
Rodzinie z terenu województwa podlaskiego. Celem
wizyty studyjnej było poznanie działalności organizacji
pozarządowych, realizujących zadania z zakresu pomocy
społecznej, odwiedzenie szeregu podmiotów ekonomii
społecznej oraz poznanie specyfiki ich działań i form
współpracy z instytucjami pomocy społecznej. Wyjazd
studyjny był również doskonałą okazją do wymiany
doświadczeń oraz nawiązania współpracy.
Pierwszego dnia uczestnicy zostali wprowadzeni
w tematykę wizyty studyjnej oraz poznali jej główne cele
i założenia. Przeprowadzony został również panel dyskusyjny na temat znaczenia rozwoju ekonomii społecznej.
Drugi dzień wyjazdu studyjnego rozpoczął się
od zwiedzenia Zakładu Aktywności Zawodowej
„Poligrafia” w Bydgoszczy. Uczestnicy poznali
strukturę jednostki, zasady funkcjonowania oraz ofertę
usług świadczonych przez ZAZ. Następnie udali się do
Fundacji „Wiatrak” w Bydgoszczy, która prowadzi
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Płużnica, gdzie spotkali się z przedstawicielami stowarzyszenia oraz wójtem gminy. Gmina Płużnica stanowi
doskonały przykład środowiska sprzyjającego powstawaniu oddolnych inicjatyw oraz rozwojowi ekonomii
społecznej. Podczas pobytu w Towarzystwie uczestnicy
wizyty zapoznali się z dobrymi praktykami w obszarze
aktywizacji środowiska wiejskiego oraz działań na rzecz
rozwoju lokalnego.
Ostatni dzień wizyty poświęcony został zapoznaniu
się z działalnością Centrum Integracji Społecznej
CISTOR w Toruniu, prowadzonym przez Stowarzyszenie
Partnerstwo Społeczne. Celem działalności Stowarzyszenia
jest aktywizacja zawodowa i społeczna długotrwale bezrobotnych i tym samym przeciwdziałanie ich wykluczeniu
społecznemu. Stowarzyszenie realizuje liczne projekty
oraz współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej, m.in.
poprzez realizację projektów partnerskich.
Na zakończenie wizyty wśród uczestników przeprowadzone zostały liczne dyskusje oraz wypełniono ankiety
ewaluacyjne z których wynikło, iż wizyta studyjna była
przydatna i spełniła oczekiwania.

Klub Integracji Społecznej. Dzięki wizycie w placówce
przekonali się jak ogromne znaczenie ma współpraca
instytucji pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz samorządem lokalnym w celu realizacji
wspólnych zadań z zakresu pomocy osobom potrzebującym wsparcia. KIS jest wynikiem porozumienia
zawartego pomiędzy Fundacją Wiatrak, Frodońską
Spółdzielnię Mieszkaniową, Powiatowym Urzędem
Pracy oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Kolejnego dnia wizyty uczestnicy zapoznali
się z działalnością Brodnickiego Centrum Caritas
w Brodnicy, tam m. in. zwiedzili nowoczesny Ośrodek
Wsparcia dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych
Bezdomnością oraz zapoznali się z projektem „Szansa
na lepsze jutro”. Projekt ten jest w głównej mierze
skierowany do młodzieży opuszczającej placówki
opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz
do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
Następnie udali się do Towarzystwa Rozwoju Gminy
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Pracownicy Biura Projektu Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
pragną serdecznie podziękować kadrze kierowniczej i pracownikom odwiedzanych instytucji oraz
władzom lokalnym za zaangażowanie i pomoc
w realizacji wizyty studyjnej.
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Wizyta studyjna: „Ekonomia społeczna
w wymiarze lokalnym w województwie podlaskim”
13-15.07.2011 r.
Agnieszka Sobolewska
Asystent ds. Platformy Wymiany Doświadczeń

W dniach 13-15.07.2011 r. odbył się kolejny w tym
roku wyjazd studyjny, organizowany w ramach projektu
„Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz
specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy
społecznej”. W wizycie wzięło udział 24 pracowników
ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centów
pomocy rodzinie z terenu województwa podlaskiego.
Wizyta przebiegła pod hasłem „Ekonomia społeczna
w wymiarze lokalnym”. Jej głównym celem było poznanie
działań podejmowanych na rzecz rozwoju lokalnego,
aktywizacji i integracji społeczności lokalnej oraz poznanie
idei tworzenia wsi tematycznych. Uczestnicy mieli również
okazję odwiedzić szereg podmiotów ekonomii społecznej,
działających na terenie województwa podlaskiego.
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Pierwszego dnia uczestnicy wizyty gościli
w placówkach działających w ramach Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno -Gospodarczych im.
Króla Zygmunta Augusta w Augustowie: Ośrodku
Rehabilitacyjno -Szkoleniowym im. Św. Ojca Pio
w Kuriance, w ramach którego działa Akademia Rozwoju
Lokalnego, Przedsiębiorstwie Społecznym „Galeria
Smaku” oraz w siedzibie Stowarzyszenia w Augustowie.
Podczas spotkania uczestnicy m.in. mieli okazje poznać
główne cele i misje stowarzyszenia oraz zapoznać się
z modelem Centrum Ekonomii Społecznej, na który
składa się szereg instrumentów służących włączeniu
społecznemu osób zagrożonych wykluczeniem.
Drugi dzień poświęcony został wizycie w Stowarzyszeniu „Macierzanka” Producenci Sera Podpuszczkowego Wiżajny i Rutka Tartak oraz zapoznaniu
się z ofertą wioski tematycznej „Biegun Zimna i Sera”.
Na początku uczestnicy wizyty poznali tradycje produkcji
sera na terenie dwóch gmin oraz drogę do utworzenia
stowarzyszenia, które nie tylko zrzesza producentów
sera ale realizuje również liczne projekty społeczno
– kulturalne, ukierunkowane na aktywizację społeczności lokalnej, jak również projekty o tematyce szkoleniowej. Następnie uczestnicy dowiedzieli się, co to jest
wioska tematyczna, jaka jest idea jej tworzenia oraz
w jaki sposób może doprowadzić do ożywienia lokalnej
gospodarki. W trakcie wizyty uczestnicy mieli okazję
zapoznać się z ofertą wioski „Biegun zimna i sera” poprzez
aktywne uczestnictwo w programie wioski tematycznej.
Na wstępie rozpoczął się żmudny proces bicia masła
w masłobojce. Podczas snucia „mlecznych opowieści”
trwał proces wyrobu sera podpuszczkowego. Uczestnicy
własnoręcznie dodawali do świeżego mleka krowiego
naturalną podpuszczkę badając jej zapach i smak, cięli,
odsączali i formowali kształt serów. Następnie zgodnie
ze zwyczajem „czym chata bogata” uczestnicy kosztowali
lokalnych produktów: twarogu, sera, masła, miodu oraz
konfitur. Ostatnią z atrakcji była przejażdżka wozem
wzdłuż jeziora, podczas której towarzyszył śpiew oraz
podziwianie krajobrazów Północnej Suwalszczyzny.
Ostatniego dnia wizyty uczestnicy zapoznali
się z działalnością Centrum Integracji Społecznej
oraz Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii
Uzależnień „Metanoia”. Obie placówki prowadzone
są przez Caritas Archidiecezji Białostockiej. Uczestnicy
wizyty mieli również okazje porozmawiania z Dyrektorem Caritas ks. Grzegorzem Kłoczko oraz pracownikami obu placówek.
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Pracownicy Biura Projektu Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Białymstoku pragną serdecznie
podziękować wszystkim odwiedzanym instytucjom
za zaangażowanie i pomoc w realizacji wizyty
studyjnej.
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Funkcjonowanie Lokalnych Zespołów
Interdyscyplinarnych
Bożena Sury
Opiekun procesu LZI

Rok 2011 w gminach woj. podlaskiego jest, obok realizacji szeregu innych zadań, okresem tworzenia zespołów
interdyscyplinarnych, zgodnie z zapisem art. 6 ust. 2 pkt
4 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842). Monitorowanie
tego procesu wskazuje, iż jest on rozciągnięty w czasie
i poszczególne gminy są na różnym etapie realizacji tego
zadania.
W ramach procedury formalnej najwięcej gmin
posiada podjętą przez Radę Gminy uchwałę w sprawie
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania oraz zawarte porozumienia między wójtem, burmistrzem oraz prezydentem
miasta a podmiotami wchodzącymi w skład zespołu.
Spośród 78 gmin, które przesłały informację nt.
etapu prac nad tworzeniem zespołu (stan na dzień
15.07.2011 r.) w 75 gminach podjęto uchwałę a w 60
podpisano porozumienia. W niektórych gminach
wystąpiły problemy z podpisaniem porozumień,
polegające na odmowie podpisania porozumienia przez
podmioty wchodzące w skład zespołu, odmowie wyznaczenia przedstawiciela do prac zespołu i najczęściej –
długi okres oczekiwania, zarówno na podpisanie porozumienia jak i wyznaczenie przedstawiciela. Sytuacja taka
miała miejsce aż w 33 przypadkach. Najczęściej dotyczyło
to przedstawicieli ochrony zdrowia – w 16 przypadkach
i kuratorów sądowych w 9 przypadkach. W tym miejscu
należy wskazać, że kuratorzy sądowi wchodzą w skład
zespołu interdyscyplinarnego na zasadzie wyznaczenia
przez prezesa zgodnego z właściwością terytorialną
Sądu Rejonowego.
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Wśród przedstawicieli, którzy zostali wymieniani
w ustawie jako podmioty porozumienia nie wskazano
kuratorów sądowych, jednakże ich udział w składzie
zespołu jest obligatoryjny i następuje poprzez wytypowanie kuratora sądowego na podstawie pisma wójta,
burmistrza czy prezydenta miasta skierowanego do
prezesa sądu.
W 52 gminach powołano skład zespołu interdyscyplinarnego zarządzeniem wójta, burmistrza, prezydenta
miasta. Analiza przesłanych przez gminy zarządzeń
wskazuje, że w niektórych gminach w składzie zespołu
brak jest kuratora sądowego, przedstawiciela ochrony
zdrowia lub komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Skład takiego zespołu należy uzupełnić
o podmioty zobligowane do udziału w pracach zespołu
interdyscyplinarnego, poprzez ustalenie przedstawiciela podmiotu i ujęcie go w zmianie zarządzenia. Duża
liczba gmin pracuje już metodą zespołów interdyscyplinarnych, a także grup roboczych. Na terenie woj. podlaskiego odbyło się łącznie 67 posiedzeń zespołów interdyscyplinarnych i powołano 44 grupy robocze (w ww. 78
gminach). Na tym etapie pojawia się potrzeba doskonalenia członków zespołu z zagadnień dotyczących
przemocy w rodzinie, zadań zespołu i grup roboczych,
procedury „Niebieskie Karty” oraz kompetencji poszczególnych podmiotów wchodzących w skład zespołu.
Należy podkreślić, iż członkowie zespołu posiadają
w tym obszarze bardzo różny zakres informacji. Ważne
jest ustalenie potrzeb szkoleniowych i wzajemnie
dzielenie się posiadana wiedzą i doświadczeniem. Członkowie zespołu winni być też zapoznani z gminnym
programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie
i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, gdyż zespół jest
m.in. podmiotem realizującym zadania w nim określone.

Istotne jest również, aby członkowie zespołu zapoznali
się z diagnozą zjawiska przemocy w rodzinie na terenie
gminy oraz z zasobami gminy (instytucjonalnymi
i kadrowymi) w zakresie wsparcia i pomocy ofiarom
przemocy w rodzinie. Są to również elementy, które
winien zawierać wskazany program.
Pomocne w obszarze doskonalącym jest doradztwo
specjalistyczne realizowane w ramach cyklu dla ”LZI”
z ramienia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku. Doradztwo realizowane jest telefonicznie,
podczas dyżurów w Biurze Projektu ROPS w Białymstoku
oraz w gminach, podczas posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego. Dotychczas doradcy uczestniczyli w posiedzeniach zespołu w 11 gminach. Ponadto w ramach
realizacji cyklu dla „LZI” na przełomie maja i czerwca
br. przeprowadzonych zostało 10 jednodniowych
warsztatów pt. „Praca z przypadkiem”, w których udział
wzięło 144 członków zespołów interdyscyplinarnych 50
gmin woj. podlaskiego. Uczestnicy szkolenia reprezentowali wszystkie podmioty wchodzące w skład zespołów
interdyscyplinarnych, w tym: 56 przedstawicieli
jednostek pomocy społecznej, 16 – komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 22 - Policji, 35 - oświaty,
14 - ochrony zdrowia, 2 - kuratorów sądowych i 2 organizacji pozarządowych. Uczestnicy szkolenia zapoznali się
przede wszystkim z zasadami i korzyściami płynącymi
z pracy metodą zespołów interdyscyplinarnych.
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Ważne jest aby zasady pracy zespołowej znalazły
swoje odzwierciedlenie w przyjętym przez członków
zespołu interdyscyplinarnego regulaminie prac zespołu.
Istotne jest wskazanie na takie elementy jak: aktywny
udział w posiedzeniach zespołu, zaangażowanie,
terminowa realizacja zadań, wzajemna dyscyplina.
W sytuacji, kiedy na przewodniczącego zespołu
zostaje wybrany przedstawiciel podmiotu spoza
pomocy społecznej, zasadne jest przekazanie mu informacji dotyczących wsparcia procesu funkcjonowania
zespołu w gminie przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Białymstoku, szczególnie poprzez przekazanie kontaktu z doradcami. Korespondencja i wymiana
informacji w tym zakresie przekazywana jest i będzie
za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej, taki
jest też adres korespondencyjny zespołu interdyscyplinarnego. Warto też zwrócić uwagę, że rola przewodniczącego może wydawać się dla wybranych osób bardzo
trudna i frustrująca bez zapewnienia wsparcia ze strony
pozostałych członków zespołu.
Z chwilą rozpoczęcia prac zespołu najistotniejsze
znaczenie w skuteczności prac tego zespołu, wzajemnych
wymiernych korzyści oraz budującej wsparcie, zrozumienie i pomoc atmosfery ma czynnik ludzki. Żadne
uregulowania prawne nie zastąpią chęci, zaangażowania
i wiary, że to co robimy ma sens i pomoże tym, dla których
jako zespół interdyscyplinarny zostaliśmy powołani.
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Rozmowa z Mieczysławem Kazimierzem Baszko,
Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego

Co sądzi Pan na temat sytuacji społecznej
w województwie podlaskim?
Województwo podlaskie należy do regionów słabiej
rozwiniętych gospodarczo, co oznacza również, że mieszkańcy Podlasia zarabiają mniej niż w kraju. Odzwierciedla
się to w niższym poziomie życia jego mieszkańców.
Wpływa również na rozwój rodzin oraz ich poczucie
bezpieczeństwa. Problemy na rynku pracy, objawiające
się niedoborem miejsc pracy, powodują obniżenie
warunków życia ludności, a długotrwałe pozostawanie
bez pracy zmniejsza szanse na zatrudnienie. Przyczynia
się do postępującego procesu ubożenia ludności,
a nawet prowadzi do wykluczenia społecznego dużych
grup społeczeństwa. Wykluczenie społeczne jest jednym
z wielu problemów występujących w regionie.
Coraz bardziej widoczne są negatywne trendy
demograficzne. Z każdym rokiem przybywa ludzi starszych,
np. w powiatach bielskim, hajnowskim, siemiatyckim
osoby starsze stanowią ponad 20% ogółu mieszkańców.
Następuje izolacja społeczna osób starszych, szczególnie
na obszarach wiejskich. Osoby starsze doświadczają
wielu problemów, do których można zaliczyć: samotność,
chorobę, inwalidztwo, życie w ubóstwie, poczucie nieprzydatności. Wszystkie te problemy wskazują na istniejącą
marginalizację osób starszych, czego przykładem może
być stopniowe eliminowanie ich z aktywnego życia
zawodowego i społecznego w momencie przekraczania
granicy wieku emerytalnego.
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Jakie inne problemy społeczne w województwie
podlaskim może Pan wskazać?
Problemy społeczne dotyczą grup najuboższych,
wykluczonych społecznie. Do grup tych należą w szczególności osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne,
osoby uzależnione. W szczególnie trudnych sytuacjach
znajdują się również rodziny niepełne, wielodzietne,
dotknięte chorobą (niepełnosprawnością), patologiczne. W dobie cywilizacji i postępu technicznego
pojawiają się współczesne problemy takie jak: uzależnienia od internetu, pracy, leków, które przynoszą wiele
negatywnych skutków w życiu rodzinnym.
Jakie możliwości w rozwiązywaniu problemów
społecznych dają środki finansowe Unii
Europejskiej, w szczególności z Europejskiego
Funduszu Społecznego?
Sektor szeroko rozumianej polityki społecznej
kojarzony zazwyczaj i ograniczany do funkcji pomocy
społecznej dzięki funduszom unijnym odzyskuje swoje
znaczenie. Dziś wiemy, że w obszarze polityki społecznej
znajdują się przede wszystkim działania na rzecz integracji
i spójności społecznej. Wsparcie w ramach środków
unijnych kierowane jest między innymi do najsłabszych
grup społecznych, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, osób uzależnionych, młodzieży zagrożonej
wykluczeniem.
Dzięki środkom unijnym zachodzą zmiany w środowiskach lokalnych. Środki finansowe z Unii Europejskiej
stwarzają możliwości dla rozwoju pomocy społecznej
i nowych usług socjalnych. Polityka społeczna idzie
w kierunku aktywizacji, za sprawą chodziażby projektów
systemowych, które realizują ośrodki pomocy społecznej
i powiatowe centra pomocy rodzinie. Mamy do czynienia
z procesami mobilizowania ludzi społecznie wykluczonych w kierunku wyjścia z trudnej sytuacji, integracji
społecznej a w konsekwencji również z rynkiem pracy
i zatrudnieniem.

Mówiąc o projektach systemowych nie sposób
pominąć projektu, którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Tytuł
projektu „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz
specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy
społecznej” zakłada, że jego realizacja przyczyni się do
podniesienia kwalifikacji, wzrostu kompetencji i potencjału pracowników służb społecznych a także poprawi
skuteczność oraz jakość funkcjonowania instytucji
pomocy społecznej w województwie podlaskim. To
dzięki działaniom w nim zawartych, pracownicy instytucji
pomocy i integracji społecznej z województwa podlaskiego podnoszą kwalifikacje, rozwijają swoje kompetencje, widzę i umiejętności, uczestnicząc w wszelkiego
rodzaju kursach, szkoleniach, seminariach w zakresie
współpracy partnerskiej w różnych obszarach problemowych, korzystają ze specjalistycznego doradztwa.
Pracownicy socjalni muszą rozwiązywać wiele
dylematów a siłę do działania mogą czerpać tylko
z własnego profesjonalizmu i dlatego powinno go się
wzmacniać. Pracownik socjalny jest zawodem wyjątkowym, to nie tylko urzędnik ale często przyjaciel
rodziny którą się opiekuje. Nie można wykonywać
tego zawodu przez przypadek. Do tego potrzebne
jest powołanie. To zawód, który powinien być jednym
z najbardziej szanowanych.
Jaka według Pana jest przyszłość polityki
społecznej?
Przyszłość polityki społecznej należeć będzie do
rozwiniętych usług społecznych, które będą odpowiadały
na potrzeby ludzi. Podlaska polityka społeczna, mając
na względzie tendencje grup wiekowych, urodzeń
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i migracji miejskiej musi zdecydowanie planować
kierunki działania w obszarze kompensowania potrzeb
osób starszych, rodzin oraz tworzenia korzystnych
warunków rozwoju gospodarczego, związanych z potencjałem regionu. Wyznaczając kierunki działań w zakresie
polityki społecznej należy pamiętać o tym, że priorytetem tego obszaru jest działanie na rzecz człowieka.
Rzetelne i profesjonalne działanie w obszarze polityki
społecznej, odpowiadające wymaganiom stawianym
przez współczesne otoczenie wymaga współpracy
samorządów wszystkich szczebli, dobrze wykształconej
i przygotowanej kadry jednostek pomocy społecznej
oraz aktywnego środowiska społecznego.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmowę przeprowadziła Pani Bożena Tomaszewska
p.o. Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Białymstoku
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„Twój czas – Twoje miejsce” – projekt systemowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie
Dorota Barbara Salik
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie
z dniem 1 czerwca 2009 roku rozpoczął realizację projektu
systemowego „Twój czas – Twoje miejsce” w ramach
realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez Ośrodki Pomocy Społecznej, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W roku 2009 projekt realizowano od 1.06.2009
do 30.09.2009, tj. 4 miesiące. Skierowany on był do
osób długotrwale bezrobotnych. Udział w nim wzięło
dziewięć kobiet.
Celem głównym projektu było, zastosowanie
zestawu instrumentów o charakterze aktywizacyjnym
wobec dziewięciu osób długotrwale bezrobotnych,
mieszkańców gminy Sztabin, mających doprowadzić
do przywrócenia im zdolności do zatrudnienia i ich
integracji ze społeczeństwem.
Poza tym, realizacja projektu miała na celu:
1. Dostarczenie umiejętności umożliwiających uczestnikom projektu powrót do aktywnego życia
w społeczności lokalnej, wynikające z ich uczestnictwa w działaniach z zakresu reintegracji społecznej.
2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu poprzez ich udział w szkoleniu
zawodowym.
3. Podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości
każdego z uczestników projektu.
4. Nabycie lub wzmocnienie umiejętności ogólnospołecznych uczestników projektu, w toku ich uczestnictwa w realizacji kontraktów socjalnych i narzędzi
z zakresu aktywnej integracji.
5. Nabycie umiejętności interpersonalnych umożliwiających podejmowanie aktywnych działań w obrębie
społeczności lokalnej oraz rynku pracy.
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Projekt zakładał realizację pięciu zadań. Jednym
z nich była aktywna integracja w ramach której zrealizowano następujące działania:
1. Poradnictwo specjalistyczne z psychologiem –
2 godz./os.
2. Poradnictwo specjalistyczne z doradcą zawodowym
– 2 godz./os.
3. Trening kompetencji i umiejętności społecznych –
30 godz.
4. Szkolenie „Pracownik terenów zielonych” – 40 godz.
Każdy uczestnik w ramach projektu został objęty co
najmniej 3 formami wsparcia i ubezpieczeniem NNW na
czas realizacji projektu.
Uczestnikom projektu biorącym udział w szkoleniach,
przekazano szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną,
co w następstwie zaowocowało tym, że jedna z uczestniczek założyła własną działalność gospodarczą.

Uczestnicy projektu z koordynatorem – 2009 r.

Drugą edycję realizacji projektu „Twój czas – Twoje
miejsce” rozpoczęto 1 kwietnia 2010 r. i trwała ona
sześć miesięcy - do 30 września 2010.
Grupę docelową podobnie jak w roku poprzednim
stanowili długotrwale bezrobotni – kobiety i mężczyźni.
Nowością było wprowadzenie po raz pierwszy do realizacji projektu równości szans kobiet i mężczyzn.
W projekcie udział wzięło 14 uczestników:
10 kobiet i 4 mężczyzn, w tym dwie osoby niepełnosprawne. Brali oni udział w: warsztacie „Terapia psychospołeczna”-26 godz., poradnictwie specjalistycznym
z doradcą zawodowym – 2 godz./os., szkoleniu: „Sprzedawca z podstawami obsługi kasy fiskalnej” – 90 godz.
oraz kursie prawa jazdy kat. B – 60 godz.
Dzięki sumiennemu udziałowi beneficjentów
ostatecznych przy realizacji zadań z zakresu aktywnej
integracji, osiągnięte zostały zakładane cele. Realizowane
w projekcie cele ogólne i szczegółowe przyczyniły się
do kształtowania pomocy społecznej jako sprawnego
i skutecznego systemu wsparcia na rzecz mieszkańców
gminy Sztabin. Wzmocniło to, system aktywizacji i zapobiegania marginalizacji grup społecznych oraz system
przeciwdziałania i zapobiegania skutkom długotrwałego
bezrobocia wśród świadczeniobiorców GOPS w Sztabinie.

Szkolenie: Sprzedawca z podstawami obsługi kasy fiskalnej – 2010 r.

Kurs prawa jazdy kat. B – 2010 r.
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Warsztat: Terapia psychospołeczna – 2010 r.

Dużym osiągnięciem było podjęcie (tuż po zakończeniu realizacji tego projektu) zatrudnienia przez dwoje
uczestników, którzy zdobyli odpowiednie kwalifikacje
zawodowe dzięki uczestniczeniu w przeprowadzonych
szkoleniach.
Trzecia edycja projektu rozpoczęła się 1 marca
2011 r. i będzie realizowana do 30 listopada 2011 r.,
tj. przez okres 9 miesięcy kalendarzowych.
Projektem objęto, wzorem lat poprzednich, grupę
14 osób bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych, w tym 3 osoby
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Działania są realizowane w obrębie 5 zadań: zarządzanie projektem, promocja projektu, praca socjalna,
zasiłki i pomoc w naturze oraz aktywna integracja,
w ramach której są realizowane następujące działania:
1. Poradnictwo specjalistyczne z doradcą zawodowym
- 2 godz./os.
2. Warsztat „Terapia psychospołeczna” – 24 godz.
+ 2 godz. BHP
3. Szkolenie „Barman-kelner” – 100 godz.
4. Kurs: „Kierowca wózków jezdniowych z napędem
silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli
gazowych” – 67 godz.

Kurs: Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz
z bezpieczną wymianą butli gazowych – 2011 r.
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Do chwili obecnej zrealizowano już trzy z wyżej wymienionych działań, a do realizacji na październik br. pozostało
poradnictwo specjalistyczne z doradcą zawodowym.
Ogólna analiza sytuacji mieszkańców gminy
Sztabin, pozostających klientami GOPS, wskazuje na to,
że uzasadniona jest realizacja założonych na początku
projektu celów. W związku z tym, nasze działania ukierunkowane są na pobudzenie w uczestnikach projektu
chęci do podejmowania, niejednokrotnie pierwszych od
lat, samodzielnych działań w kierunku zmiany własnej
sytuacji życiowej.
Warsztat: Terapia psychospołeczna – 2011 r.

Szkolenie: Barman – kelner (część teoretyczna) – 2011 r.
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Warsztat: Terapia psychospołeczna (rozdanie certyfikatów) – 2011 r.

„BĄDŹ AKTYWNY DZIŚ I JUTRO”
– projekt systemowy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach
Agnieszka Piątek
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

Projekt „BĄDŹ AKTYWNY DZIŚ I JUTRO” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe
centra pomocy rodzinie, a współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
W powiecie siemiatyckim od wielu lat rozwija się
w znaczącej wielkości jedna forma opieki zastępczej-rodzina spokrewniona. Nasi rodzice zastępczy wychowujący dzieci to zazwyczaj dziadkowie, posiadający
świadczenia emerytalne i niskie wykształcenie. Dzieci
wychowane przez dziadków są dobrze zabezpieczone
finansowo, często posiadają oszczędności, jednak
start tych wychowanków w dorosłe życie jest trudny.
Dlaczego? Co stanowi problem? Osobom tym często
brakuje wsparcia, autorytetów, motywacji do szukania
własnych dróg. Ponadto niosą za sobą bagaż dramatycznych doświadczeń rodzinnych spowodowanych
śmiercią rodziców, ich nałogami czy też porzuceniem.
Nie posiadają wzorca rodziny pracującej, aktywnej
zawodowo, która poprzez pracę zabezpiecza wszystkie
potrzeby życiowe. Wyniesiony obraz rodziny, która jest
niepełna, nie aktywna zawodowo, pomimo pozostałych
wielu pozytywnych walorów takiego wychowania:
miłości, ciepła, pełnej dyspozycji rodzica dla dziecka,
sprawia nieaktywność młodych ludzi ich samotność,
niską samoocenę oraz brak sił do kreowania własnego
losu, co jest głównym problemem tej grupy ludzi. Uczestnictwo tej grupy klientów centrum w projekcie daje nam
pracownikom możliwość lepszego poznania tych osób,
a przez to doboru odpowiedniego brakującego wsparcia.
Głównym problemem wychowanków rodzin zastępczych jak i placówek są symptomy motywacji i wytrwałości w kreowaniu swojej przyszłości, braki edukacyjne
w szkole, porzucanie szkoły, przypadkowe wybory szkół
oraz bezmyślne wybory życiowe, przekreślające szanse
na lepsze życie.
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Projekt „BĄDŹ AKTYWNY DZIŚ I JUTRO” jest
odpowiedzią na te problemy, podejmowane działania
mają ułatwić, przygotować młodzież wychowywaną
w różnych formach opieki zastępczej do wejścia
w samodzielne dorosłe życie. To jest główny cel tegoż
projektu.
Osoby niepełnosprawne to druga i najliczniejsza
grupa klientów Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w powiecie siemiatyckim. Główny problem
osób niepełnosprawnych to niskie wykształcenie lub
posiadany zawód, którego nie mogą z racji niepełno-

Grupowe warsztaty wyjazdowe z doradcą zawodowym
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sprawności wykonywać, także poczucie osamotnienia.
Ponadto mieszkanie na wsi daleko od zakładów pracy,
przychodni specjalistycznych ze słabo rozwiniętym
transportem publicznym w przypadku osób niepełnosprawnych ruchowo jest ogromnym utrudnieniem,
a czasem uniemożliwieniem pełnienia ról społecznych
i zawodowych. O ile zlikwidujemy bariery architektoniczne w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej przy
udziale środków PFRON, to osoba pozostaje nadal we
własnym środowisku, bez wsparcia psychologa, doradcy
zawodowego i możliwości podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Osoby niepełnosprawne nie uczestniczą w życiu społecznym, nie rozwijają własnych zainteresowań.
Projekt „BĄDŹ AKTYWNY DZIŚ I JUTRO” jest
odpowiedzią na te problemy, podejmowane
działania mają znieść bariery osób niepełnosprawnych w porozumiewaniu się z innymi w grupie,
ukierunkować ponownie po wystąpieniu niepełnosprawności do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. To jest
drugi główny cel naszego projektu.
Działania środowiskowe – grupa wychowanków rodzin zastępczych









A cele szczegółowe projektu, to:
podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz
zdolności do zatrudnienia,
usprawnienie psychoruchowe osób niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w zajęciach
rehabilitacyjnych,
podnoszenie kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających
aktywizację zawodową,
podnoszenie kompetencji życiowych, umiejętności społecznych i poprawa funkcjonowania osoby
w środowisku,
integracja środowisk podlegających wykluczeniu
społecznemu poprzez zwiększenie dostępu do
edukacji, kultury, rekreacji.

2008 rok to pierwszy rok realizacji projektu systemowego „Bądź aktywny dziś i jutro”, pięć miesięcy od
lipca do listopada. Projekt skierowany był do trzynastu
pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, którym udział w projekcie miał ułatwić wejście w dorosłe życie, a szczególnie
na rynek pracy. To w tym roku powstaje nazwa projektu z plakatem promującym, to w tym roku zbierane
są pierwsze doświadczenia pracowników Powiatowego
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Centrum Pomocy Rodzinie przy realizacji projektu. Działania skierowane do uczestników projektu, to:
 aktywizacja zawodowa:
grupowe wyjazdowe
wsparcie doradcy zawodowego,
 aktywizacja edukacyjna: kursy i szkolenia; kurs
prawa jazdy kategorii B i C,
 aktywizacja społeczna: grupowe wyjazdowe
warsztaty z pedagogiem, psychologiem
2009 rok to już drugi rok realizacji projektu systemowego „Bądź aktywny dziś i jutro”, pięć miesięcy od
sierpnia do grudnia. Projekt skierowany był znowu do
dziesięciu pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych i dwudziestu osób niepełnosprawnych ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Działania
skierowane do uczestników projektu, to:
 aktywizacja zawodowa: grupowe wyjazdowe
wsparcie doradcy zawodowego i szkolnego,
 aktywizacja edukacyjna: kursy i szkolenia zawodowe,
takie jak; kurs prawa jazdy kat. B, C, C+E oraz D, kurs
grafiki komputerowej z tworzeniem stron WWW,
kurs komputerowy,









Grupowe warsztaty wyjazdowe z doradcą zawodowym





aktywizacja społeczna: grupowe wyjazdowe
warsztaty z pedagogiem, psychologiem lub innym
specjalistą w formie treningów kompetencji
i umiejętności społecznych, treningów asertywności, motywacji, radzenia sobie ze stresem,
aktywizacja zdrowotna: zajęcia rehabilitacyjne
dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby
niepełnosprawnej i badania specjalistyczne,

2010 rok to kolejny trzeci rok realizacji projektu
systemowego „Bądź aktywny dziś i jutro”, realizowany był przez dwanaście miesięcy. Projekt skierowany
był znowu do szesnastu pełnoletnich wychowanków
opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze
i rodziny zastępcze, do piętnastu osób niepełnosprawnych ze znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem
niepełnosprawności i po raz pierwszy do siedemnastu nastolatków w wieku 15-17 lat wychowujących się
w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Działania skierowane do uczestników
projektu, to:
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aktywizacja zawodowa: grupowe wyjazdowe
wsparcie przez doradcę zawodowego i szkolnego,
aktywizacja edukacyjna: kursy i szkolenia zawodowe,
takie jak; kurs prawa jazdy kat. B, C, C+E oraz D, kurs
„ABC przedsiębiorczości”, kurs fryzjerski, kurs grafiki
komputerowej z tworzeniem stron WWW, kurs
barista, kurs językowy,
aktywizacja społeczna: grupowe wyjazdowe
warsztaty z pedagogiem, psychologiem lub innym
specjalistą w formie treningów kompetencji
i umiejętności społecznych, treningów asertywności, motywacji, radzenia sobie ze stresem,
aktywizacja zdrowotna: badania specjalistyczne,
działania o charakterze środowiskowym: zajęcia
z zakresu sportu, rekreacji, kultury.

2011 rok to czwarty rok realizacji projektu systemowego „Bądź aktywny dziś i jutro”, realizowany jest od
stycznia do grudnia. Projekt skierowany jest standardowo do 26 pełnoletnich wychowanków opuszczających
i nastolatków w wieku 15-17 lat wychowywanych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach
zastępczych oraz 34 osób niepełnosprawnych z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Uczestnicy
projektu będą mogli skorzystać różnych form wsparcia:
 wsparcie doradcy zawodowego (edukacyjnego)
w formie wyjazdowych zajęć grupowych lub
spotkań indywidualnych,
 kursy i szkolenia, mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczestników (kursy prawa jazdy, językowe,
zajęcia doszkalające - korepetycje, kurs florysty, kurs
wózka widłowego, stylizacja i wydłużanie paznokci,
obozy edukacyjne …),
 warsztaty – treningi kompetencji i umiejętności społecznych w formie wyjazdowych zajęć
grupowych lub indywidualnych, służące podniesieniu kompetencji życiowych i umiejętności
społeczno-zawodowych,
 zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych,
 zajęcia i imprezy integracyjne także w formie
wyjazdów o charakterze edukacyjnym, kulturalnym,
sportowym, ekologicznym, czy turystycznym.
Realizując projekt „Bądź aktywny dziś i jutro”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, „urosło” w trzech nowozatrudnionych pracowników: koordynator projektu – który realizuje aktywną
integrację uczestników projektu, w zakresie organiza-
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cyjnym, merytorycznym, rozliczeniowym, oraz rekrutuje
uczestników, pracownik socjalny – który realizuje
i zawiera kontrakty socjalne z uczestnikami projektu,
oraz specjalista ds. organizacji szkoleń - który współpracuje z wykładowcami, przygotowuje harmonogramy
i materiały szkoleniowe, organizuje szkolenia dla uczestników projektu. Biuro projektu znajduje się w pomieszczeniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siemiatyczach, wyposażone jest w meble biurowe

i sprzęt biurowy niezbędny do pracy, a zakupiony
w ramach projektu „Bądź aktywny dziś i jutro”.
Projekt „Bądź aktywny dziś i jutro” będzie żył
aktualnymi potrzebami naszych klientów tych dobrze
nam znanych, jak wychowankowie rodzin zastępczych
i nastolatkowie wychowywani jeszcze w rodzinach
zastępczych i osoby niepełnosprawne, jak i nowi klienci,
którzy będą potrzebowali pomocy, wsparcia, porad
w pokonywaniu swoich życiowych barier.

Kurs baristy

Kurs florysty – uczestnicy z zaświadczeniami
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Ewa Agnieszka Bonarska
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku,
przy ul. Baranowickiej 203 mają możliwość brania
udziału w oficjalnym programie sportowo-rehabilitacyjnym Olimpiad Specjalnych - Program Treningu Aktywności Motorycznej (MATP). Jest to program dla osób, które
z różnych przyczyn nie mogą brać udziału w zawodach
w oficjalnych dyscyplinach sportu Olimpiad Specjalnych
z powodu:
 współistniejących z niepełnosprawnością intelektualną niepełnosprawności fizycznych, umożliwiających udział w oferowanych dyscyplinach sportu
w ramach Olimpiad Specjalnych,
 niemożności zrozumienia i przestrzegania zasad
współzawodnictwa i przepisów sportowych
Olimpiad Specjalnych np. z powodu niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim.
W programie nie ma współzawodnictwa pomiędzy
uczestnikami oraz ściśle przestrzeganych przepisów i zasad. Terapeuta dostosowuje przepisy MATP
do poziomu sprawności zawodników tak, aby mogli
oni zademonstrować swoje maksymalne możliwości.
Zawodnicy korzystają z fizycznej pomocy terapeuty oraz
z zaadaptowanego do ich potrzeb sprzętu.
Ostatecznym celem programu jest przygotowanie
zawodnika do uczestnictwa w zawodach w oficjalnych
dyscyplinach sportu Olimpiad Specjalnych. Zawodnik,
który gotowy jest do udziału w konkurencjach oficjalnych przechodzi do kolejnego etapu udziału w Olimpiadach Specjalnych i nie może uczestniczyć w programie
MATP. Przykładowe konkurencje w oficjalnych zawodach
Olimpiad Specjalnych dla osób o najniższej sprawności
to: w lekkiej atletyce – np. rzut piłeczką palantową, skok
w dal z miejsca, chód z asystą 25 m; w pływaniu – 10 m
z asystą; w piłce nożnej – próby sprawnościowe indywidualnego konkursu sprawności.
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Pokonywanie nierównego podłoża

Uczestnictwo w programie MATP przynosi korzyści osobom niepełnosprawnym, a w szczególności:
 motywuje, mobilizuje ćwiczącego i terapeutę do
uzyskiwania wszechstronnych efektów rehabilitacji
ruchowej osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
intelektualną i fizyczną,
 poprawia kondycję ruchową, zdolności poruszania
się oraz sprawność fizyczną uczestników programu,
 umożliwia osobom z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej lub ze sprzężoną niepełnosprawnością umysłową i fizyczną uczestnictwo
w ruchu Olimpiad Specjalnych w roli zawodników
w Dniu Treningowym,
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Czym jest Program Treningu Aktywności
Motorycznej (MATP)?
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przygotowuje do uczestnictwa w oficjalnych dyscyplinach sportu Olimpiad Specjalnych,
stwarza jego uczestnikom możliwość przeżywania
radości i poczucia dumy ze swoich osiągnięć i rozwijania potencjalnych możliwości,
pozwala na podsumowanie pracy terapeuty
i zawodnika,
zawodnikowi daje możliwość zademonstrowania
swoich osiągnięć rodzinom, kolegom oraz widzom.

Warunkiem uczestnictwa w Dniu Treningowym jest udział
w systematycznie prowadzonych zajęciach ruchowych
i ćwiczeniach fizycznych, których celem jest zapewnienie zawodnikowi wszechstronnego rozwoju i opanowanie wymaganych czynności w stopniu maksymalnym do
osiągnięcia na danym etapie usprawniania ruchowego.
Każdy uczestnik może brać udział w dowolnej lub określonej regulaminem, liczbie konkurencji. Jego osiągnięcia są zapisywane na specjalnej karcie uczestnictwa
w Dniu Treningowym. Pozwala to na porównywanie
osiągnięć uczestnika Dnia Treningowego na kolejnych
etapach rehabilitacji ruchowej.
Każdy zawodnik po zakończeniu wszystkich konkurencji Dnia Treningowego otrzymuje Medal Uczestnictwa
w Dniu Treningowym, może być dodatkowo nagrodzony dyplomem Olimpiad Specjalnych. Bardzo ważne
jest nagrodzenie zawodnika za jego wysiłek po każdej
wykonanej przez niego konkurencji, np.: plakietką,
znaczkiem itp. Wręczenie tej nagrody powinno nastąpić
bezpośrednio po zakończeniu konkurencji i powinno
mieć uroczystą oprawę.

Nakładanie kółek na stojak

Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej
stwarza możliwość zademonstrowania swoich możliwości przez uczestników programu.
Wszystkie konkurencje (czynności ruchowe) Dnia Treningowego MATP w Olimpiadach Specjalnych odbywają się
na trzech poziomach trudności:
 poziom I – na tym poziomie czynność ruchowa
może być wykonywana z pomocą terapeuty, z jego
słowną pomocą, przy wykorzystaniu dodatkowych
przyrządów, zaadoptowanego sprzętu,
 poziom II – na tym poziomie dopuszczalna jest
jedynie pomoc słowna prowadzącego,
 poziom III – na tym poziomie uczestnik całkowicie
samodzielnie prezentuje wykonanie czynności
ruchowych, może jedynie wykorzystywać dostosowany sprzęt.
Uczestnik Dnia Treningowego może wykonywać kolejne
próby na dowolnie wybranym poziomie trudności. Dobór
stopnia trudności powinien pozwolić zawodnikowi na
zademonstrowanie swoich maksymalnych możliwości.
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Rzucanie piłeczką do celu

Przykładowe Konkurencje Dnia Treningowego MATP:
 na sali gimnastycznej: unoszenie głowy (z pozycji
leżenia przodem – uniesienie i utrzymanie głowy),
podpór (z pozycji leżenia przodem – przejście do
podporu oburącz), przetoczenie (z pozycji leżenia
tyłem – wykonanie obrotu do leżenia przodem),
obroty, pełzanie/czołganie (pokonanie dystansu



w leżeniu przodem), pokonanie nierównego
podłoża, przechodzenie przez tunel z materiału
o długości ok. 2 m z wejściem i wyjściem podtrzymywanym przez obsługę, pokonanie ławeczki
gimnastycznej przez przesuwanie się po niej
w leżeniu przodem jedynie przy pomocy kończyn
górnych, przejście po ławeczce w pozycji stojącej,
rzut piłeczką palantową, zbieranie przedmiotów
(o różnym kształcie – piłeczki tenisowe, długopisy,
monety itp.), toczenie piłki, kręgle (toczenie piłki
dowolnym sposobem do kręgli, dla osób na wózkach
– kręgle na stole), przechodzenie do klęku, trafienie
kijem palantowym w powieszoną piłeczkę, nakładanie kółek na stojak, strzał w bramkę (kopnięcie
piłki nogą w kierunku bramki), przekopanie piłki
nad przeszkodą, dystans 5 m (pokonanie dystansu
5 m na wózku inwalidzkim lub przy pomocy innego
sprzętu/kule, balkonik), pokonanie przeszkód
(przejście bez dotknięcia nad trzema poprzecznymi
przeszkodami o wysokości do 10 cm, ustawionymi
na dystansie 2 m), skok, slalom na 5 m (pokonanie
dystansu 5 m pomiędzy 3 pachołkami na wózku
inwalidzkim lub przy pomocy innego sprzętu/kule),
w środowisku wodnym: pokonanie dystansu 5 m
(przejście po dnie pływalni z asekuracją opiekuna
lub/i ze sprzętem pneumatycznym), przepłynięcie
5 m (przepłynięcie odcinka 5 m w dowolny sposób
z asekuracją opiekuna lub ze sprzętem pneumatycznym), zanurzenie głowy (zanurzenie głowy pod
powierzchnię wody), leżenie tyłem (z pozycji stojącej
w wodzie przyjęcie pozycji leżenia tyłem na wodzie).
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Pływanie z asekuracją opiekuna

MATP to program dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, dla tych, o których niektórzy zdrowi ludzie mówią, że nic już nie można z nimi
zrobić. Oni się mylą, albowiem dzięki olbrzymiej pracy
terapeutów osoby niepełnosprawne mogą pokazać
swoje umiejętności, a wszyscy w podziękowaniu otrzymamy największą nagrodę – radość i uśmiech.
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Samoocena kontroli zarządczej za pomocą ankiet
Małgorzata Lawda

Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
wprowadzono do porządku prawnego pojęcie
kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów
publicznych. Zgodnie z wyżej cyt. aktem jednym
z warunków zapewnienia adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli zarządczej jest monitorowanie
i ocena jej funkcjonowania. Dokonana może być
m.in. w drodze samooceny kontroli zarządczej
zalecanej w „Standardach kontroli zarządczej dla
sektora finansów publicznych” (Komunikat Ministra
Finansów Nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. Dz. Urz. Min.
Fin. Nr 84, poz. 15) zwanych dalej Standardami.
Jedną z metod przeprowadzania samooceny
kontroli zarządczej jest wykorzystanie do tego celu
ankiet (kwestionariuszy).
Samoocena kontroli zarządczej, zwana dalej
samooceną, to bardzo ważny proces, w którym
dokonywana jest ocena funkcjonowania kontroli
zarządczej przez pracowników i kierownictwo
jednostki. Jest narzędziem, które w stosunkowo krótkim
czasie może dać ogólny obraz funkcjonowania kontroli
zarządczej. Samoocena może mieć szczególne znaczenie
w przypadku tych jednostek, które nie dysponują innymi
narzędziami oceny kontroli zarządczej, np. audytem
wewnętrznym, lub w których zasoby audytorskie można
uznać za niewystarczające. Dzięki bowiem samoocenie
można uzyskać informacje o funkcjonowaniu kontroli
zarządczej w szczególności w tych obszarach, w których
nie było żadnych działań audytorskich czy kontrolnych.
Wyniki samooceny mogą być jednym ze źródeł wiedzy
o funkcjonowaniu kontroli zarządczej będących podstawą
do podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
Do tego celu można wykorzystać ankiety.
Samoocena kontroli zarządczej jest dokonywana
wówczas poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania
sformułowane w ankietach. Wykorzystanie ankiet może
być także dobrym rozwiązaniem jeżeli kierownictwo
chce zminimalizować czas i koszty gromadzenia informacji dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej.
Przeprowadzenie samooceny za pomocą ankiet może

Podlaski Przegląd Społeczny

być dobrym rozwiązaniem dla jednostek, które nie
przeprowadzały do tej pory samooceny w żadnej formie.
Należy pamiętać, iż samoocena nie może być
uznawana za substytut innych narzędzi oceny kontroli
zarządczej np. audytu wewnętrznego, a raczej powinna
być uważana jako jedno z narzędzi stosowanych
w ramach monitoringu kontroli zarządczej.
Audyt wewnętrzny może brać udział w procesie
samooceny w ramach wykonywania czynności doradczych.
Rola audytu wewnętrznego w procesie samooceny
może być bardzo różna i powinna zostać pisemnie
uzgodniona pomiędzy audytem wewnętrznym, kierownikiem jednostki oraz osobą odpowiedzialną za koordynację samooceny oraz być przestrzegana przez wszystkie
te osoby w praktyce.
Audytorzy wewnętrzni również powinni korzystać
z wyników samooceny, jako istotnego źródła informacji o ryzykach i mechanizmach kontroli. Wykorzystywanie wyników samooceny może wzmocnić współpracę z kierownictwem i pracownikami oraz pomóc
w bardziej efektywnym wykorzystywaniu zasobów
audytu wewnętrznego.
Poprzez udział w procesie samooceny pracownicy
jednostki są bezpośrednio angażowani w ocenę ryzyka
i mechanizmów kontroli, co może przyczyniać się do
stałego doskonalenia systemu kontroli zarządczej, w tym
zarządzania ryzykiem. Samoocena może przyczynić się
do poprawy komunikacji pomiędzy pracownikami
a kierownictwem oraz może wzmacniać świadomość
odpowiedzialności kierownictwa i pracowników za
funkcjonowanie kontroli zarządczej.
Proces samooceny jest ze swej istoty obarczony
ryzykiem otrzymania niewiarygodnych wyników, gdyż
w założeniu opiera się na subiektywnej ocenie uczestników samooceny.
Kierownik jednostki wyznacza osobę lub zespół
odpowiedzialny za koordynację samooceny: (przygotowanie, przeprowadzenie oraz opracowanie jej wyników.
Jeżeli w jednostce został wyznaczony koordynator ds.
kontroli zarządczej lub zarządzania ryzykiem, zaleca się,
aby osoba taka koordynowała także działania związane

z przeprowadzeniem samooceny. Jeżeli w jednostce nie
ma takiej osoby, do czasu wypracowania innego rozwiązania, zadania te może wykonywać przejściowo audytor
wewnętrzny. W każdym przypadku należy dołożyć starań,
aby była to osoba posiadająca jak największą wiedzę
z zakresu kontroli zarządczej oraz działalności jednostki.
Pracownicy jednostki powinni zostać poinformowani
przez kierownika jednostki o planowanym przeprowadzeniu samooceny oraz wyznaczeniu osoby koordynującej ten proces, jej zadaniach i uprawnieniach. Kluczowe
dla powodzenia samooceny jest widoczne wsparcie tego
przedsięwzięcia ze strony kierownika jednostki oraz kadry
zarządzającej wysokiego szczebla przez cały czas trwania
samooceny. Kierownik jednostki powinien w wyraźny
sposób zakomunikować pracownikom, iż zależy mu na
rzeczywistej opinii pracowników o ocenianych obszarach
działalności jednostki, a pracownicy nie będą ponosić
żadnych negatywnych konsekwencji związanych z przedstawioną przez nich opinią. Wybór anonimowych ankiet
jako narzędzia do przeprowadzenia samooceny powinien
sprzyjać uzyskaniu szczerych odpowiedzi i opinii
w procesie samooceny.
Samoocena może objąć swoim zakresem całą
jednostkę, wybrane obszary jej działalności lub też
wybrane zagadnienia kontroli zarządczej (np. zabezpieczenia systemów informatycznych, efektywność komunikacji wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem). Należy przyjąć,
iż samoocena powinna obejmować przynajmniej te
obszary działalności, które służą realizacji kluczowych dla
jednostki celów i zadań. Jeżeli wyniki samooceny mają
stanowić jedno ze źródeł informacji o funkcjonowaniu
kontroli zarządczej na potrzeby złożenia oświadczenia
o stanie kontroli zarządczej, należy dążyć do objęcia
samooceną wszystkich elementów kontroli zarządczej
w całej jednostce.
Ankiety mogą być zredagowane w różny sposób:
pytania w ankiecie mogą mieć charakter otwarty lub
zamknięty, w ankiecie mogą byś też stawiane tezy,
z którymi osoba wypełniająca ankietę będzie się zgadzać
albo nie.
Przygotowując ankietę należy rozważyć czy ankiety
będą jednolite dla wszystkich respondentów, czy też
zestaw pytań będzie zróżnicowany dla różnych grup
respondentów, np. kierowników komórek organizacyjnych i pozostałych pracowników. Ponadto, należy
również rozważyć możliwość rozszerzenia ankiet kierowanych do osób zajmujących się sprawami finansowymi
i informatycznymi o bardziej szczegółowe pytania
z zakresu mechanizmów kontroli w operacjach finansowych i systemach informatycznych.
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Przygotowując ankiety należy dołożyć szczególnych
starań, aby sformułowane pytania były zrozumiałe dla
osób, które będą wypełniana nie odpowiadać, a które na
co dzień nie posługują się zazwyczaj fachowym słownictwem z zakresu kontroli zarządczej. Należy zatem unikać
technicznych sformułowań jak: środowisko kontroli,
mechanizm kontroli, komunikacja pozioma, pionowa itp.
Istotnym elementem przygotowania samooceny
jest przeszkolenie osób, które będą uczestniczyć w tym
procesie, aby posiadały one przynajmniej podstawową
wiedzę o kontroli zarządczej, rozumiały cele samooceny
oraz zapoznały się ze sposobem jej przeprowadzenia.
Takie szkolenie przełoży się na bardziej wiarygodne
rezultaty procesu. Można też wziąć pod uwagę zapewnienie uczestnikom samooceny doraźnej pomocy, np.
poprzez wyznaczenie osoby do bieżącego kontaktu.
Przygotowując samoocenę należy również
odpowiednio zaplanować czas niezbędny na jej przeprowadzenie: przygotowanie, dystrybucję, wypełnienie
i zebranie ankiet oraz analizę i udokumentowanie
wyników. Należy też uwzględnić ewentualną potrzebę
przeprowadzenia dodatkowych warsztatów lub dodatkowego wykorzystania bardziej szczegółowych ankiet
w tych obszarach działalności jednostki, w których zidentyfikowano poważne problemy, aby poznać przyczyny
ich wskazania przez uczestników samooceny.
Jeżeli wyniki samooceny będą wykorzystywane
przez kierownika jednostki do dokonania oceny
przed sporządzeniem oświadczenia o stanie kontroli
zarządczej wyniki samooceny powinny być opracowane
z odpowiednim wyprzedzeniem, aby oświadczenie
mogło zostać złożone we właściwym terminie.
Wyniki samooceny należy opracować w formie
pisemnej. Raport powinien zawierać przynajmniej następujące informacje:
 cel przeprowadzanej samooceny,
 zakres samooceny (zarówno przedmiotowy jak
i podmiotowy),
 wyniki samooceny:
- ogólna ocena stanu kontroli zarządczej (jeżeli
można taką wypracować),
- zidentyfikowane ryzyka, słabości kontroli
zarządczej,
- proponowane działania naprawcze.
Wzory ankiet wykorzystanych w procesie
samooceny mogą zostać załączone do raportu.
Przygotowany raport powinien zostać przekazany
kierownictwu wyższego szczebla oraz wspólnie
omówiony, a także przekazany audytowi wewnętrznemu
oraz komitetowi audytu.
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Asystent rodziny – zawód przyszłości?
Anna Tomulewicz

„Basia jest wychowanką domu dziecka, w wieku 19 lat
urodziła pierwsze, a potem jako 20-latka drugie dziecko.
Jej konkubent od zawsze przebywa w zakładzie karnym …
dzisiaj dzieci Basi mają 7 i 8 lat, chodzą do szkoły. Dotąd
Basia nie pracowała, chce coś zmienić, ale nie wie co i jak
ma to zrobić. Dzieci są zalęknione, mają fobię szkolną,
Basia mówi, że ona również nie lubiła szkoły…”
„Magda (29 lat) i Kamil (41 lat) mają 5 dzieci, samych
chłopaków, najstarszy ma 8 lat, najmłodsze pół roku temu
urodziło się z rozszczepem podniebienia. On próbuje
pracować, ona zajmować się domem i dziećmi. Raz
w tygodniu sąsiedzi zgłaszają do policji „głośne zachowania, krzyki i płacze w tej rodzinie”. Jest tam więc zaangażowana w sprawy rodziny policja, pracownik socjalny
i kurator sądowy, pedagog szkolny. Wszyscy mają pełne
ręce roboty, bo dzieci nie znają zasad, a jednym pokoju
z kuchnią, który zajmują jest wciąż bałagan i harmider”
„Żona pana Rafała zniknęła niedawno i zostawiła mu
pod opieką dwóch chłopców Jacka – 5 lat i Roberta – 3 lata.
Tylko ten drugi jest jego rodzonym synem. Musi pozyskać
prawo do opieki nad Jackiem i zorganizować sobie na nowo
samotne życie z dwójką dzieci. Muszę ich przygotować do
przedszkola i szkoły – nie wiem jak. Chłopcy są przerażeni”
Te i inne sytuacje znane nam, pracownikom pomocy
społecznej z codzienności, łączą trudności socjalne
z wychowawczymi. Rodziny te przeżywają kryzysy
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
Dzisiaj jednak widać światło dodatkowego wsparcia:
będą mogły one otrzymać pomoc od gminy w postaci
asystenta rodziny. Możliwość taka wynika z ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia
9 czerwca 2011 roku.
„Problemy rodzin oraz wynikające z nich ich
trudności dzieci są wielkim wyzwaniem społecznym,
koniecznym do rozwiązania. Jego ważnym aspektem
jest los dzieci wychowywanych w tych rodzinach. Rosną
one bez dostatecznego oparcia, z bardzo ubogim
dziedzictwem kulturowym, w atmosferze bezradności
i braku perspektyw. W ten sposób na naszych oczach
kształtuje się bardzo trudne do konstruktywnego zaktywizowania pokolenie wyuczonej bezradności. Pokolenie,
które nie wejdzie na rynek pracy, za to poszerzy rzesze
podopiecznych pomocy społecznej i placówek resocja-
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lizacyjnych” [Marek Liciński, Rodzina bez przyszłości…,
fragment z materiału konferencyjnego].
Działania w tym obszarze wymagały wnikliwego
rozeznania oraz wdrożenia wieloletnich, profesjonalnych
programów lub zmiany systemu w udzielaniu pomocy,
a nie jego elementów.
Wybrano, moim zdaniem słusznie „zmianę systemu”.
Czasami trzeba wszystko zweryfikować od
podstaw, by wyrosło z naszych działań coś efektywnego.
O efektywności w pracy socjalnej mówiło się od lat, teraz
będzie w końcu można ją zmierzyć. Pracownik socjalny
zyska nowego partnera swoich poczynań w środowisku
– asystenta rodzinnego.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej nałożyła na gminy obowiązek świadczenia
pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi poprzez
działania asystenta rodzinnego.
„Wesprze on rodziny w przezwyciężaniu trudności
związanych z opieką i wychowaniem małoletnich
dzieci. Ułatwi rodzicom wypełnianie ról społecznych,
aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza
rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli
dzieci znajdują się pod pieczę zastępczą, rolą asystenta
będą działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do
rodziny. ”
W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, kierownik ośrodka pomocy społecznej
zleci przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego
wywiadu środowiskowego. Jeżeli rodzinny wywiad
środowiskowy potwierdzi występowanie trudności,
przekaże kwestionariusz wywiadu asystentowi rodziny,
który podejmuje pracę z tą rodziną.
Przy zlecaniu asystentowi rodziny pracy z daną
rodziną, brany będzie pod uwagę głównie zakres
pomocy, jaki powinien zostać udzielony. Z ustawy
wynika, że asystent rodziny powinien swą pracę
prowadzić za zgodą i przy aktywnym udziale rodziny.
Praca z rodziną powinna być organizowana lub kontynuowana również w sytuacji czasowego umieszczenia
dziecka poza rodziną.
Asystent rodziny pracuje w miejscu zamieszkania
z całą rodziną, ponieważ jej problemy są zwykle ściśle

powiązane. Każda rodzina jest inna i potrzebuje innego
postępowania, wobec tego asystent w porozumieniu
z pracownikiem socjalnym i beneficjentem przygotowuje indywidualny plan działania w zakresie: pomocy
w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych,
psychologicznych w rodzinie, wychowawczych z dziećmi,
wspierania aktywności społecznej, motywowania do
podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz poszukiwania, podejmowania i utrzymania pracy zarobkowej.
Obowiązki asystenta rodziny:
Zadaniami asystenta rodziny są:
 prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin
będących w trudnej sytuacji życiowej oraz udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej
przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe
i organizacje pozarządowe,
 udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich
sytuacji życiowej, w tym w znalezieniu pracy,
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia
gospodarstwa domowego,
 monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej
członkach,
 współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub
grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy
z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc
przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną,
 udzielanie pomocy rodzinom zastępczym spokrewnionym oraz pełnoletnim wychowankom opuszczającym te rodziny.
Na wniosek asystenta rodziny, kierownik ośrodka
pomocy społecznej powołuje zespół interdyscyplinarny,
działający na rzecz utrzymania integralności rodziny oraz
koordynacji instytucji i służb zobowiązanych do wspierania rodziny. Zespół wraz z asystentem diagnozuje
trudności występujące w rodzinie oraz dokonuje
okresowej oceny sytuacji rodziny.
Jak wdrożyć te zapisy i czy jest możliwe wykonanie
efektywnej pracy z rodziną wieloproblemową?
Poniżej opisuję 2 przykłady realizowanych działań
instytucji w obszarze wsparcia rodziny w charakterze
asystentów rodzinnych:
1. Projekt indywidualnej asysty rodzinnej realizowany od czerwca 2005 roku przez Towarzystwo
Psychoprofilaktyczne na terenie Powiśla.
2. Projekt „Asystent rodziny”, realizowany w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie od
2008 roku.
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Co łączy ze sobą oba projekty wpisujące się
w dzisiejszą rzeczywistość ustawy
a) Grupy adresatów
Działania asystentów skierowane są do tzw. starego
marginesu, czyli do środowisk, które od wielu pokoleń
„dziedziczą” skutki wszelkiego rodzaju niedostatków
i patologii społecznej. Wiele tych osób wychowało się
w domach dziecka i zakładach resocjalizacyjnych. Nadal
wielu z nich często przebywa w zakładach karnych
a większość ma dozór kuratorski. To ludzie biedni,
społecznie bierni, bezrobotni, bez wykształcenia i jakichkolwiek perspektyw. Mieszkają w zdewastowanych
mieszkaniach, nie pracują, nie płacą czynszu, żyją
z kradzieży, pokątnego handlu i zasiłków. Żyją skłóceni
ze sobą, często rozwiedzeni, w konflikcie z sąsiadami,
z administracją, zadłużeni, eksmitowani, uzależnieni,
schorowani. Mając wiele problemów wobec których
czują się bezradni, nie zajmują się wychowaniem swoich
dzieci. Dzieci te są zostawione same sobie, chowają się
na ulicy, wśród podobnych do siebie i radzą sobie jak
potrafią najlepiej. Mają głębokie problemy emocjonalne, znaczne deficyty rozwojowe, skrajnie ubogie
dziedzictwo kulturowe, cywilizacyjne, intelektualne
W pierwszej kolejności zostały wytypowane rodziny
gdzie dzieci zagrożone były umieszczeniem w rodzinach
zastępczych lub w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Pierwszy kontakt asystenta z rodziną nastąpił
w obecności pracownika socjalnego (zespół z Częstochowy).
b) Liczba rodzin
Asystent rodzinny ma pod swoją opieką równocześnie 8-10 rodzin w projekcie Towarzystwa i 5 w zespole
częstochowskim. W ustawie zapisanych jest max liczba
20 rodzin. Jednak żadna z szanujących się instytucji nie
„obdarzyła” asystenta więcej niż 10 rodzin.
c) Metoda pracy
Rodziny do projektu typuje pracownik socjalny,
który wspólnie z rodziną spisuje zakres czynności
asystenta. Każdy z nich dostosowany jest do specyficznych potrzeb konkretnej rodziny, jest tyle zakresów
czynności co rodzin.
Zwykle asystent zaczyna od pomocy w rozwiązaniu
najpilniejszych problemów socjalnych, które często
przygniatają rodzinę i uniemożliwiają jakiekolwiek
perspektywiczne działanie. Na tym etapie pomocy
asystent nie stawia żadnych szczególnych warunków
dbając tylko, by wspólnie rozwiązywać problemy
i rodziny nie wyręczać. Unika też arbitralności, oceniania
i pouczania, stara się zrozumieć ich sytuację„od ich strony”.
Gdy doraźne problemy rodziny zostaną rozwiązane, gdy
asystent uzyska dobry kontakt i zaufanie podopiecznych
możliwe jest określenie dalszych potrzeb i perspektyw
oraz zawarcie partnerskiego kontraktu na temat ich realizacji. Na pierwszy plan wychodzą problemy osobiste
i konflikty rodzinne. Bez ich satysfakcjonującego rozwią-
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zania trudno wyeliminować uzależnienia, przemoc czy
zaniedbywanie dzieci, nie mówiąc już o stałej pracy czy
uzupełnianiu wykształcenia.
Asystent spotka się najpierw z rodzicami, następnie
z dziećmi. Problem rodziny to problem poszczególnych
członków rodziny. Na początku następuje omawianie
problemów z dziećmi, ich zachowania, deficytów
i umiejętności. Stopniowo asystent przenosi uwagę
podopiecznego na relacje emocjonalne z dziećmi, czyli
wzajemne uczucia i oczekiwania. Ułatwia rodzicom
przyjęcie perspektywy dziecka, zrozumienie jego
potrzeb, problemów i zawiedzionych oczekiwań.
Umożliwia to im większą identyfikację z dziećmi, których
los i historia często przypominają ich własną.
Po ułożeniu i rozwiązaniu problemów we
wzajemnych stosunkach następuje względny spokój
i stabilizacja relacji emocjonalnych w rodzinie. Wtedy
dopiero pojawia się wiara we własne możliwości oraz
energia do uzupełniania wykształcenia, podnoszenia
kwalifikacji i wreszcie podjęcia i utrzymania stałej
pracy. Często towarzyszy temu gotowość do zdobywania wielu konkretnych umiejętności warunkujących
powodzenie tych planów oraz okres zwiększonej aktywności społecznej. Wymaga to sformułowania kolejnego
kontraktu dotyczącego zarówno zakresu i form pomocy
ze strony asystenta jak i gotowości do konkretnych
działań ze strony podopiecznych. Asystent pomaga
wtedy w znalezieniu możliwości podnoszenia kwalifikacji oraz miejsca pracy. Motywuje i przygotowuje
podopiecznego do poszukiwań, urealnia jego oczekiwania ale przede wszystkim wspiera go w pokonywaniu
trudności oraz podtrzymuje w kryzysach i wahaniach
wiary we własne siły.
Większość kontaktów asystenta ma miejsce
w domach podopiecznych, gdyż na swoim terenie czują
się pewniej. Spotkania odbywają się minimum 2-3 razy
w tygodniu i trwają 1-2 godziny.
Trudnością przewidywaną przeze mnie w pracy
może być funkcjonowanie zaplecza dla wsparcia działań
asystenta. Dobrze, gdy w gminie jest świetlica, realizuje
się program terapeutyczny, działa punkt dla osób uzależnionych, zespół ds. przeciwdziałaniu przemocy, warsztaty
umiejętności wychowawczych, grupa wsparcia. System
muszą tworzyć instytucje, nie samodzielny asystent.
d) Efekty i kończenie pracy
Osoby wykluczone społecznie wymagają długofalowej, intensywnej pomocy. Jeżeli rodzina uzna, że
zostały osiągnięte jej cele, a asystent uważa, że rodzice
prawidłowo wypełniają swoją rolę można zakończyć
regularną współpracę. Istnieje jednak możliwość utrzymywania kontaktu poprzez rozmowę telefoniczną,
bądź wejście w środowisko. Po kilku miesiącach reali-
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zacji programu można zaobserwować, że indywidualna
pomoc asystenta pozwoliła zmotywować klientów do
podjęcia działań do tej pory uważanych za niemożliwe,
zwiększyć ich poczucie wartości, wpływu na ich obecną
sytuację oraz wyłonić i pokazać tkwiące w nich zasoby
i możliwości. Trzeba minimum roku dla utrwalania
zmian, kolejnego dla ich wdrożenia i wpisania w rzeczywistość rodziny.
Wymagania zawodowe wobec asystenta rodziny
[Barbara Matysiuk; infor. pl]
Asystentem rodziny może zostać osoba, która
legitymuje się stosownym wykształceniem wynikającym
z ustawy (minimum średnim) oraz doświadczeniem.
Wymogi kwalifikacyjne dotyczą posiadania wykształcenia wyższego na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
lub wykształcenia wyższego na dowolnym kierunku,
uzupełnionego szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi
lub rodziną. Dodatkowo koniecznym warunkiem zatrudnienia jest udokumentowany co najmniej roczny staż
pracy z dziećmi lub rodziną.
Od osób z wykształceniem średnim, oczekuje
się odbycia szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub
rodziną i udokumentowania co najmniej 3-letniego
stażu pracy z dziećmi lub rodzin. Szczegółowy zakres
programowy szkoleń na stanowisku asystenta rodziny
w zakresie pracy z rodziną zostanie określony w akcie
wykonawczym do ustawy.
Konieczne będzie również superwizja lub konsultacja pracy asystenta, ciągłe konsultacje przewidziałające
wypaleniu zawodowemu oraz doszkalanie się w nowych
technikach i narzędziach pracy.
Zatrudnienie asystenta rodziny
Stosunek pracy z asystentem rodziny nawiązywany
jest przez kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
która organizuje pracę z rodziną lub podmiot, któremu
gmina zleciła prowadzenie pracy z rodziną.
Realizację obowiązków asystenta rodziny można
powierzyć w systemie zadaniowego czasu pracy
(stosownie do Kodeksu pracy) albo w ramach umowy
o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy
dotyczące zlecenia (stosownie do Kodeksu cywilnego).
Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Ponadto
asystent rodziny nie może być pracownikiem ośrodka
pomocy społecznej w gminie, w której wykonuje pracę
asystenta rodziny.
Podstawą prawną artykułu jest ustawa z dnia
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
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