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Szanowni Państwo!
Z satysfakcją przekazuję kolejny numer kwartalnika „Podlaski Przegląd
Społeczny” wydawany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Białymstoku. W bieżącym numerze znajdziecie Państwo artykuły naszych
doradców Pani Anny Tomulewicz i Pani Małgorzaty Lawda, informacje
dotyczące projektu pilotażowego „Schematom STOP! Wspólne działania
instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy” realizowanego przez
PCPR w Sejnach, artykuł „Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego
w Gminie Jeleniewo” oraz artykuł Agnieszki Sobolewskiej nt. „Ekonomia
społeczna w naszym regionie – stan obecny oraz perspektywa dalszego rozwoju”.
Ponadto przedstawiamy Państwu działania zrealizowane w ramach projektu systemowego Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz
specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” w IV kwartale 2014 roku.
Nadszedł też czas podsumowania całego projektu realizowanego przez Biuro Projektu ROPS
w Białymstoku w latach 2008-2015. To był naprawdę piękny czas, pozwalający na budowę trwałych
relacji i życzliwej atmosfery. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację projektu za pomoc
i wsparcie. Zapraszam do udziału w 2015 roku oraz do działań kontynuowanych przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu wielu radosnych chwil spędzonych w rodzinnym
gronie oraz wszystkiego, co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku!
Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku

Elżbieta Rajewska-Nikonowicz

Spis treści
„Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” . . . . . 2
„Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji
pomocy społecznej” – PODSUMOWANIE PROJEKTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Doradztwo dla gmin w ramach projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy
– szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Aktywna integracja na terenie gminy Wiżajny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Pilotaż projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy” . . . . 26
Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jeleniewo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ekonomia społeczna w naszym regionie – stan obecny oraz perspektywa dalszego rozwoju .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Materiały dotyczące opracowania bądź aktualizacji strategii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Podlaski Przegląd Społeczny

PROJEKT SYSTEMOWY ROPS

2

„Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz
specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji
pomocy społecznej”
Elżbieta Rajewska-Nikonowicz
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
W ostatnim kwartale 2014 roku zorganizowaliśmy 14 szkoleń, w tym 3 szkolenia jednodniowe,
7 – dwudniowych i 4 - trzydniowe oraz 7 kursów specjalistycznych. Działania prowadzone były przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów. SzkoTermin działania

lenia i kursy organizowane były w Hotelu 3Trio przy
ul. Hurtowej 3 w Białymstoku i Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku („Pracownik Socjalny I stopnia”).

Temat działania

Trener / prelegent

Szkolenia 1-dniowe
06.10.2014;03.11.2014

Szkolenie: „Ustawa o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej”

Małgorzata Pol-Drzewowska

17.11.2014

Szkolenie: „Zawieranie kontraktów socjalnych i wywiad środowiskowy”

Igor Mertyn

12-13.11.2014

Szkolenie: „Seksualność osób niepełnosprawnych"

Dorota Mączka

13-14.11.2014

Szkolenie: „Stres, wypalenie zawodowe
i asertywność"

Mariola Król

01-02.12.2014

Szkolenie: „Analiza przypadku bezrobotnego klienta pomocy społecznej"

Igor Mertyn

08-09.12.2014

Szkolenie: „Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną"

Agnieszka Sekunda

10-11.12.2014

Szkolenie: „Stres, wypalenie zawodowe
i asertywność"

Mariola Król

15-16.12.2014

Szkolenie: „Opracowanie i realizacja wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych zmierzających do zaprzestania
przemocy w rodzinie"

Tomasz Majewski

15-16.12.2014

Szkolenie: „Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną"

Agnieszka Sekunda

14-16.10.2014

Szkolenie: „Arteterapia"

Agnieszka Jackowska-Mazur

05-07.11.2014

Szkolenie: „Standardy pracy socjalnej z osobami bezdomnymi"

Marcin Kowalewski

18-20.11.2014

Szkolenie: „Sposoby negocjacji i radzenia
sobie z psychomanipulacją"

Mariola Król

26-28.11.2014

Szkolenie: „Standardy pracy socjalnej z osobami bezdomnymi"

Marcin Kowalewski

Szkolenia 2-dniowe

Szkolenia 3-dniowe
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Kursy specjalistyczne
29.09-01.10.2014

Kurs specjalistyczny: „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II stopnia”

Artur Lewiński

01-03.10.2014

Kurs specjalistyczny: „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II stopnia”

Jacek Szczepkowski

06-07.10.2014

Kurs specjalistyczny: „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie”

Roman Szmyd

06-07.10.2014

Kurs specjalistyczny: „Dialog motywacyjny”

Beata Kita

07-09.10.2014

Kurs specjalistyczny: „Asystent rodziny”

Magdalena Piotrkowska

11-12.10.2014

Kurs specjalistyczny: „Pracownik socjalny
I stopnia"

kadra dydaktyczna WSFiZ

23-24.10.2014

Kurs specjalistyczny: „Dialog motywacyjny"

Połeć Magdalena

25-26.10.2014

Kurs specjalistyczny: „Pracownik socjalny
I stopnia"

kadra dydaktyczna WSFiZ

27-29.10.2014

Kurs specjalistyczny: „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II stopnia "

Artur Lewiński

27-29.10.2014

Kurs specjalistyczny: „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II stopnia "

Jacek Szczepkowski

04-07.11.2014

Kurs specjalistyczny: „Mediacje rodzinne"

Mariola Król

05-07.11.2014

Kurs specjalistyczny: „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie"

Roman Szmyd

13-14.11.2014

Kurs specjalistyczny: „Dialog motywacyjny"

Anna Bui Ngoc

15-16.11.2014

Kurs specjalistyczny: „Pracownik socjalny
I stopnia"

kadra dydaktyczna WSFiZ

25-26.11.2014

Kurs specjalistyczny: „Dialog motywacyjny"

Anna Bui Ngoc

29-30.11.2014

Kurs specjalistyczny: „Pracownik socjalny
I stopnia"

kadra dydaktyczna WSFiZ

01-04.12.2014

Kurs specjalistyczny: „Mediacje rodzinne"

Mariola Król

11-12.12.2014

Kurs specjalistyczny: „Dialog motywacyjny"

Jadwiga Jaraczewska, Beata Kita

13-14.12.2014

Kurs specjalistyczny: „Pracownik socjalny
I stopnia"

kadra dydaktyczna WSFiZ

15-17.12.2014

Kurs specjalistyczny: „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II stopnia "

Jacek Szczepkowski, Artur Lewiński

Kurs specjalistyczny Pracownik socjalny I stopnia
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Kurs specjalistyczny Pracownik socjalny I stopnia
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W grudniu 2014 roku zakończono realizację
5 kursów specjalistycznych: „Asystent rodziny”, „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II stopnia”,
„Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie”, „Dialog
motywacyjny” oraz „Mediacje rodzinne”. W trakcie realizacji są jeszcze następujące kursy specjalistyczne:
„Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II stopnia”
(druga edycja) i „Pracownik socjalny I stopnia”.

Kurs specjalistyczny „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie”

Kurs specjalistyczny „Terapia skoncentrowana
na rozwiązaniach II stopnia”

godziny dydaktyczne i jedno spotkanie 3-dniowe - 24
godziny dydaktyczne). Kurs skierowany był do członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj.: pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorów
sądowych, organizacji pozarządowych działających
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem kursu było pogłębienie wiedzy i umiejętności
członków zespołów interdyscyplinarnych w zakresie
pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie.
Zjazdy w ramach kursu odbywały się w terminach: 11-12 września 2014 r., 06-07 października
2014 r. i 05-07 listopada 2014 r.

Kurs specjalistyczny „Terapia skoncentrowana
na rozwiązaniach II stopnia”

Kurs specjalistyczny „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie”

Kurs specjalistyczny „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie”

W okresie 11.09.2014r. – 07.11.2014r. przeprowadzony został kurs specjalistyczny „Praca z osobą
stosującą przemoc w rodzinie”. Kurs obejmował 56
godzin dydaktycznych dla jednej grupy szkoleniowej,
w cyklu trzech spotkań (dwa spotkania 2-dniowe - 32

Zagadnienia poruszone na zjazdach to m. in.:
• charakterystyka osoby stosującej przemoc w rodzinie (emocje, zachowania, myśli, potrzeby),
• przeprowadzenie rozmowy z osobą, co do której
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istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie
– budowanie kontaktu, relacji współpracy, wypełnienie formularza „Niebieska Karta – D”,
• motywowanie osób stosujących przemoc w rodzinie do podjęcia leczenia lub terapii i udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
• techniki pracy z osobami stosującymi przemoc
(klient dobrowolny i niedobrowolny),
• charakterystyka działań podejmowanych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie przez
różne instytucje i służby,
• analiza przypadków przemocy w rodzinie z doborem skutecznej strategii działań pomocnych.
Kurs prowadzony był przez Pana Romana Szmyd.
Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymali certyfikaty zawierające informacje o temacie kursu oraz wymiarze godzin.
Kurs specjalistyczny „Asystent rodziny”
Celem kursu było przygotowanie osób do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny. Kurs obejmował w łącznym wymiarze 230 godzin dydaktycznych
- 200 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych (8
spotkań trzydniowych po 22 godziny dydaktyczne
i 1 spotkanie trzydniowe obejmujące 24 godziny dydaktyczne) oraz 30 godzin dydaktycznych praktyk
w instytucji prowadzącej pracę z rodziną, które każdy
uczestnik zobowiązany był zrealizować. Uczestnicy
po ukończeniu praktyki otrzymali zaświadczenie potwierdzające zaliczenie zajęć praktycznych, niezbędnych do ukończenia kursu.
Zakres kursu był zgodny z programem, o którym
mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.
U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) obejmującym zagadnienia
określone w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, poz.
1608).
Zjazdy w ramach kursu odbywały się w terminach: 31 marca - 02 kwietnia 2014 r., 28-30 kwietnia
2014 r., 13-15 maja 2014 r., 27-29 maja 2014 r., 16-18
czerwca 2014 r., 07-09 lipca 2014 r., 20-22 sierpnia
2014 r., 09-11 września 2014 r., 07-09 października
2014 r.
Kurs prowadzony był przez trenerów Ośrodka Terapii Psychodynamicznej z Lublina: Agnieszkę Nowak,
Magdalenę Piotrowską i Beatę Hawryłko-Zygmunt.
Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymali certyfikaty zawierające informacje o temacie kursu oraz wymiarze godzin.
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Szkolenie „Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej”
6 października 2014 r. oraz 3 listopada 2014 r.
odbyły się dwie edycje jednodniowego szkolenia
nt.: „Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej”. Szkolenie adresowane było do pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych
centrów pomocy rodzinie oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Celem szkolenia było zdobycie lub
pogłębienie wiedzy na temat ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Główne zagadnienia szkolenia to: zasady ogólne
ustawy (cele i założenia), zadania jednostek samorządowych, nowe zadania i organizacja funkcjonowania
gminy w systemie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinna piecza zastępcza i instytucjonalna piecza zastępcza oraz zmiany
w obowiązujących przepisach, współpraca instytucji
powołanych do pomocy rodzinie.
Trenerem szkolenia była Pani Małgorzata Pol-Drzewowska z Psychologicznego Centrum Szkoleniowo- Terapeutycznego Acceptus w Lublinie.
Szkolenie „Arteterapia”
W dniach 14-16 października 2014 r. odbyło się
szkolenie z zakresu Artreterapii. Szkolenie kierowane
było do pracowników domów pomocy społecznej,
środowiskowych domów samopomocy i warsztatów
terapii zajęciowej województwa podlaskiego.
Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy w zakresie arteterapii. Główne zagadnienia szkolenia to:
definicja, cele i zadania arteterapii, rodzaje arteterapii, zasady budowania sesji arteterapeutycznej, rola
terapeuty, rodzaje niepełnosprawności a arteterapia,
budowanie scenariuszy zajęć, plastykoterapia, muzykoterapia, choreoterapia, dramatoterapia - warsztaty
praktyczne, (instruktaż wraz z ćwiczeniami).
Trenerem szkolenia była Pani Agnieszka Jackowska-Mazur z Ośrodka Terapii Psychodynamicznej
w Lublinie.
Szkolenie „Standardy pracy socjalnej z osobami
bezdomnymi”
W daniach 5-7 listopada 2014 r. oraz 26-28 listopada 2014 r. odbyły się dwie edycje 3-dniowego
szkolenia „Standardy pracy socjalnej z osobami bezdomnymi”, którego głównym celem było dogłębne omówienie standardów pracy socjalnej w pracy
z osobami bezdomnymi. Szkolenie było kierowane do
pracowników pomocy społecznej.
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Szkolenie „Standardy pracy socjalnej z osobami bezdomnymi”

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia, to m.in.:
• zagadnienia prawne związane z bezdomnością (definicja osoby bezdomnej – ustawa o Pomocy Społecznej, Ethos, właściwość miejscowa, ubezpieczenie zdrowotne, odpłatność i refundacje udzielanej
pomocy, inne kwestie),
• diagnozowanie problemu bezdomności,
• profilaktyka bezdomności,
• instrumenty aktywnej integracji w pracy z osobami
bezdomnymi – CIS, KIS, prace społecznie użyteczne.
Trenerem szkolenia był Pan Marcin Kowalewski z Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności.
Szkolenie „Zawieranie kontraktów socjalnych i wywiad środowiskowy”
17 listopada 2014 r. odbyło się 1-dniowe szkolenie „Zawieranie kontraktów socjalnych i wywiad
środowiskowy”. Celem szkolenia było pogłębienie
wiedzy i doskonalenie umiejętności dotyczących
praktycznego zastosowania kontraktu socjalnego
oraz prawidłowego przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.
Główne problemy omówione podczas szkolenia to:
• kontrakt socjalny jako narzędzie w pracy socjalnej,
• określenie zasad wdrożenia kontraktu socjalnego
w OPS,
• procedura prowadzenia kontraktu,
• wyznaczanie celów i określanie efektów działań
w kontakcie socjalnym,
• określanie działań dla osiągnięcia wyznaczonych
celów,
• wywiad środowiskowy w świetle Rozporządzenia
MPiPS z dnia 8 czerwca 2012 r.
Trenerem szkolenia był Pan Igor Mertyn z firmy
BOIE.
Na kolejną edycję szkolenia zapraszamy 16 lutego 2015 r.
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Szkolenie „Zawieranie
środowiskowy”

kontraktów

socjalnych

i

wywiad

Szkolenie „Analiza przypadku bezrobotnego klienta pomocy społecznej”
W dniach 1-2 grudnia 2014 r. odbyło się 2-dniowe szkolenie „Analiza przypadku bezrobotnego klienta pomocy społecznej”, które było skierowane do
pracowników WUP, PUP, OPS i PCPR. Celem szkolenia
było wypracowanie wspólnych działań na rzecz budowy i poprawy mechanizmów współpracy instytucji
rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie wspierania osób pozostających bez zatrudnienia i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Główne problemy poruszane podczas szkolenia
to:
• zagadnienia i podstawy prawne oraz możliwe do
zastosowania instytucjonalne formy wsparcia osób
bezrobotnych,
• zasady współpracy w zakresie upowszechniania
ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach
poradnictwa zawodowego i szkoleniach,
• zakres aktywizowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez instytucje rynku pracy i pomocy społecznej; możliwość wzajemnego uzupełniania i kompleksowość działań podejmowanych
przez te instytucje na rzecz osób bezrobotnych,
• wymiana informacji o klientach i realizowanych
działaniach/projektach,
• przykłady współpracy OPS i PUP w zakresie aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych,
• wspólne wypracowanie planu działania w celu rozwiązania trudnej sytuacji klienta.
Trenerem szkolenia był Pan Igor Mertyn z firmy
BOIE.

Szkolenie „Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej
rodziną”
W dniach 8-9 grudnia 2014 r. i 15-16 grudnia
2014 r. odbyły się dwie edycje szkolenia „Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną”, którego celem
było pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności
w tym zakresie. Szkolenie było skierowane do pracowników OPS.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia, to m.in.:
• norma a zaburzenie psychiczne,
• zapoznanie z zasadami pracy z osobą dotkniętą
chorobą psychiczną,
• klasyfikacja zaburzeń psychicznych,
• aspekty prawne pomocy osobom z zaburzeniami
psychicznymi,
• psychiatria środowiskowa.
Trenerem szkolenia była Pani Agnieszka Sekunda
z Psychologicznego Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznego Acceptus.
Szkolenie „Opracowanie i realizacja wobec
osób stosujących przemoc w rodzinie programów
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych zmierzających do zaprzestania przemocy w rodzinie”

dyjna do województwa podkarpackiego. W wizycie
uczestniczyli pracownicy ośrodków pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych
domów samopomocy z woj. podlaskiego, łącznie 26
osób. Celem wizyty było poznanie dobrych praktyk
w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej.
Wizytę rozpoczęto w Rzeszowskim Towarzystwie
Pomocy im. Św. Brata Alberta. Prezes Towarzystwa
przedstawił jego działalność, historię oraz cele. Następnie wyświetlono film o działalności placówek
należących do Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta, tj. Schroniska dla bezdomnych
mężczyzn w Rzeszowie, Schroniska dla bezdomnych
kobiet w Racławówce i Schroniska dla bezdomnych
mężczyzn w Jaśle. Ponadto przedstawiona została
działalność Centrum Integracji Społecznej przy Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta, m.in. omówiono projekty realizowane ze środków
unijnych oraz historię rzeszowskiego CISu. Uczestnicy osobiście zapoznali się z działalnością kuchni dla
ubogich, odwiedzili Schronisko dla mężczyzn w Rzeszowie i Schronisko dla bezdomnych kobiet w Racławówce koło Rzeszowa.

W dniach 15-16 grudnia 2014 r. odbyło się 16
godzinne szkolenie „Opracowanie i realizacja wobec
osób stosujących przemoc w rodzinie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych zmierzających
do zaprzestania przemocy w rodzinie”, skierowane do
pracowników PCPR. Celem szkolenia było omówienie
programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
zmierzających do zaprzestania przemocy w rodzinie
dla osób stosujących przemoc.
Trenerem szkolenia była Pan Tomasz Majewski ze
Stowarzyszenia „Niebieska Linia”.
Na zakończenie szkoleń każdy z uczestników
otrzymał zaświadczenie potwierdzające jego udział,
zawierające informację o tematyce oraz wymiarze
godzin.

Wizyta studyjna „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie
aktywizacji zawodowej i społecznej” woj. podkarpackie

ZADANIE: PLATFORMA WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
W ramach Platformy Wymiany Doświadczeń
zorganizowaliśmy dwie wizyty studyjne: do województwa podkarpackiego oraz lubuskiego.
Wizyta studyjna „Prezentacja dobrych praktyk
w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej”
w województwie podkarpackim
W dniach 14-17 października 2014 r. w ramach Platformy Wymiany Doświadczeń odbyła się wizyta stu-
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Wizyta studyjna „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie
aktywizacji zawodowej i społecznej” woj. podkarpackie

PROJEKT SYSTEMOWY ROPS

7

PROJEKT SYSTEMOWY ROPS

8

Wizyta studyjna „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie
aktywizacji zawodowej i społecznej” woj. podkarpackie

Następnego dnia wizyty uczestnicy odwiedzili
Urząd Gminy Lubaczów, w którym odbyło się spotkanie z prezesem i wiceprezesem Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Złote Runo” w Dąbkowie. Spółdzielnia realizuje zadania związane z przyłączami wodno
– kanalizacyjnymi oraz z pielęgnacją terenów cmentarzy. Burmistrz Miasta i Gminy Lubaczów przedstawił
proces powstawania kilku spółdzielni znajdujących
się na terenie gminy Lubaczów. Następnie uczestnicy
przejechali do siedziby Spółdzielni Socjalnej „Magiczny Zakątek”, zapoznając się z działalnością tej placówki. Ostatnim odwiedzanym ośrodkiem było Centrum
Integracji Społecznej w Dąbrowie, które zajmuje się
prowadzeniem warsztatów usług opiekuńczych, leśnych, ogrodniczo – gastronomicznych i rękodzielniczo – rzemieślniczych.
Wizyta studyjna „Prezentacja dobrych praktyk
w zakresie realizacji projektów finansowanych ze
środków zewnętrznych, w tym UE” w województwie
lubuskim
W dniach 18-21 listopada 2014 r. odbyła się wizyta studyjna do woj. lubuskiego. Była to ostatnia wizyta w ramach projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne
doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”,
uczestniczyli w niej pracownicy ośrodków pomocy
społecznej, domów pomocy społecznej, warsztatów
terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku, łącznie 25 osób. Celem wizyty było
poznanie dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
w tym UE.
Pierwszą odwiedzaną placówką było PCPR
w Krośnie Odrzańskim, gdzie uczestnicy wizyty spot-
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kali się z Panią dyrektor i zostali oprowadzeni po
Centrum. Następnie uczestnicy udali się do Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Integracja”, gdzie odbyła
się prezentacja projektu realizowanego przez PCPR
w partnerstwie z Fundacją „Nasz Dom” pn. „Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR
w Krośnie Odrzańskim”. W dalszej kolejności animator lokalny przedstawił działalność Odrzańskiej
Spółdzielni Socjalnej oraz Stowarzyszenia „Przystań”.
Uczestnicy mieli okazję odwiedzić pokoje, w których
przebywali podopieczni, w tym pokój ciszy i rehabilitacyjny. Kolejnego dnia uczestnicy wizyty spotkali się
z pracownikami Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim w świetlicy we wsi Kotowice. Grupę przywitał zastępca burmistrza oraz kierownik MGOPS. Koordynator projektu
przedstawiła projekt realizowany przez MGOPS pn.
„Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych
w Nowogrodzie Bobrzańskim w 2014 roku”. Następnie
animator lokalny zapoznał uczestników z Programem
Aktywności Lokalnej wsi Kotowice. Po spotkaniu
uczestnicy wizyty wspólnie z koordynatorem projektu odwiedzili plac zabaw niedaleko miejscowości Jasień, który został utworzony w ramach projektu.
Tego samego dnia uczestnicy spotkali się również z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzebielu. Wizytę w tym ośrodku zainaugurowało przemówienie Wójta Gminy Trzebiel. Następnie
uczestnicy przejechali do miejscowości Niwica, by
tam obejrzeć zmodernizowany plac zabaw oraz spotkać się z obecnymi uczestnikami projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy
Trzebiel”. W ramach tej wizyty uczestnicy mieli okazję
wejść na wieżę widokową przy Trasie Geoturystycznej „Dawna Kopalnia Babina” Łuk Mużakowa w Przewoźnikach, wybudowanej w ramach projektu pn.
„Wspólna Marka GEOPARK ŁUK MUŻAKOWA drogą do
UNESCO” współfinansowanego ze środków UE w ra-

Wizyta studyjna „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie realizacji
projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym UE”
w województwie lubuskim

mach FRR. Następnie uczestnicy przejechali do wsi
Bronowice na spotkanie z Panią kierownik OPS w Trzebielu, która opowiedziała o Programie Aktywności Lokalnej w Marcinowie i Przewoźnikach realizowanym
w ramach projektu „Program aktywizacji społeczno –
zawodowej bezrobotnych w Gminie Trzebiel” w 2012
r. Natomiast sołtys wsi Mieszków zaprezentowała PAL
w Mieszkowie, który był realizowany w ramach tego
samego projektu w roku 2011.
Wszystkie odwiedzane podczas w/w wizyt placówki cieszyły się dużym zainteresowaniem, nastąpiła integracja grupy, a część uczestników deklarowała chęć wdrożenia niektórych rozwiązań w swoim
ośrodku.

Wizyta studyjna „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie realizacji
projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym UE”
w województwie lubuskim

Pracownicy Biura Projektu Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pragną
serdecznie podziękować wszystkim odwiedzanym
instytucjom za zaangażowanie i pomoc w realizacji
wizyt studyjnych.
ZADANIE: BADANIA I ANALIZY
W ramach zadania przeprowadzone zostało badanie z zakresu polityki społecznej pn.: „Diagnoza
sytuacji życiowej odbiorców pomocy społecznej
w województwie podlaskim”. Badanie zrealizowane
zostało przez Firmę General Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Zakole 2 w okresie lipiec - sierpień
2014. Badanie dostarczyło wyczerpujących i wiarygodnych informacji na temat sytuacji życiowej odbiorców pomocy społecznej województwa podlaskiego.

Wizyta studyjna „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie realizacji
projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym UE”
w województwie lubuskim

Wizyta studyjna „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie realizacji
projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym UE”
w województwie lubuskim
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Główne cele badania zostały osiągnięte poprzez
zastosowanie metod, technik i analiz badawczych,
takich jak: analiza danych wtórnych (desk research),
bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe PAPI
wśród gospodarstw domowych, które otrzymują pomoc społeczną [N=602] oraz panel ekspercki z przedstawicielami instytucji udzielających pomocy społecznej.
Analiza danych zastanych wskazuje, że Podlasie
jest jednym z województw w Polsce o najwyższym
wskaźniku osób korzystających z pomocy społecznej na 10 tys. ludności, a także jednym z najbiedniejszych. Największym problemem wśród beneficjentów pomocy społecznej województwa podlaskiego
jest ubóstwo i/lub niski dochód, które są głównymi
przyczynami udzielania pomocy. Inne częste przyczyny korzystania z pomocy społecznej to: bezrobocie,
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba,
wielodzietność oraz przemoc w rodzinie i uzależnienia, które często towarzyszą innym czynnikom.
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Raport z badania został wydany w formie publikacji
oraz jest dostępny na podstronie internetowej projektu www.projekt.rops-bialystok.pl
Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania
się z niniejszą publikacją, stanowiącą cenne źródło informacji na temat sytuacji życiowej odbiorców pomocy społecznej na terenie województwa podlaskiego.
ZADANIE: AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA
W ramach zadania Aktywizacja społeczno-ekonomiczna zorganizowaliśmy jednodniowe seminarium nt. „Idea Ekonomii Społecznej jako element polityki społecznej”. Seminarium odbyło się 5 grudnia
2014 r. w Hotelu 3 Trio w Białymstoku.

Seminarium „Idea Ekonomii Społecznej jako element
polityki społecznej” 05.12.2014 r.

Seminarium „Idea Ekonomii Społecznej jako element
polityki społecznej” 05.12.2014 r.

Spotkanie otworzyła Pani Elżbieta Rajewska-Nikonowicz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, witając zgromadzonych
uczestników. Następnie Pan Tomasz Mika z Fundacji
im. Królowej Polski św. Jadwigi i równocześnie Członek Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie
Ekonomii Społecznej wygłosił wystąpienia nt.:
• „Osoby niepełnosprawne w Spółdzielniach Socjalnych z uwzględnieniach WTZ i ZAZ”,
• „Jak czytać i rozumieć Krajowy Program Rozwoju
Ekonomii Społecznej”.
Po krótkiej przerwie odbyła się uroczystość wręczenia znaków promocyjnych – certyfikatów „Zakup
Prospołeczny”. Wyróżnione zostały podmioty ekonomii społecznej, które oferują produkty lub usługi
wysokiej jakości. Wyboru dokonała Podlaska Kapituła
Znaku Promocyjnego „Zakup Prospołeczny”, w skład
której wchodzą: Edyta Marzena Mozyrska – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Wiesław Jagielak – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Łomży,
Dorota Szczęsna – przedstawiciel Urzędu Miejskiego
w Suwałkach, Eugeniusz Jakubowski – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Bielsku Podlaskim, Małgorzata Kukor-Kołodko – przedstawiciel Departamentu
Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Dorota
Iwanowska-Klekotko – przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz Aneta Filipowicz
i Marcin Czerwiński – przedstawiciele ROPS w Białymstoku.
Na zakończenie swą działalność zaprezentowały
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działające na
terenie województwa podlaskiego – OWES Białystok,
Łomża i Suwałki.
ZADANIE: UPOWSZECHNIENIE WSPÓŁPRACY I DOBRYCH PRAKTYK INSTYTUCJONALNYCH

Seminarium „Idea Ekonomii Społecznej jako element
polityki społecznej” 05.12.2014 r.
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W ramach zadania Upowszechnienie współpracy
i dobrych praktyk instytucjonalnych zorganizowali-
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śmy wizytę studyjną na temat „Dobre praktyki w obszarze współpracy instytucjonalnej w województwie
pomorskim” oraz jednodniowe seminarium upowszechniające dobre praktyki w pracy socjalnej.
Wizyta studyjna „Dobre praktyki w obszarze
współpracy instytucjonalnej w województwie pomorskim”

Wizyta studyjna „Dobre praktyki w obszarze współpracy
instytucjonalnej w województwie pomorskim”
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Wizyta studyjna „Dobre praktyki w obszarze współpracy
instytucjonalnej w województwie pomorskim”

Wizyta odbyła się w dniach 21-24 października 2014 roku. W działaniu udział wzięli pracownicy
ośrodków pomocy społecznej oraz wojewódzkiego
i powiatowych urzędów pracy z woj. podlaskiego,
łącznie 27 osób. Celem wizyty było poznanie dobrych
praktyk w obszarze współpracy pomiędzy instytucjami pomocy społecznej a służbami zatrudnienia.
Wizyta rozpoczęła się od spotkania w PCPR
w Kartuzach. Uczestników powitała Starosta Powiatu Kartuskiego, dyrektor PCPR w Kartuzach oraz PUP
w Kartuzach. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele GOPS w Kartuzach i Chmielnie oraz
CIS w Garczu i Ostrzycach. Podczas spotkania zaprezentowano projekty współpracy sektora pomocy integracji społecznej i rynku pracy oraz przedstawiono
wybrane podmioty ekonomii społecznej w powiecie
kartuskim – Spółdzielnie Socjalne „Tęcza”, „Pozytywka”, „Pasja”, „Słoneczne Wzgórze” oraz Centra Integracji Społecznej w Garczu i Ostrzycach. Następnie
uczestnicy wizyty udali się do zaprezentowanych
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CISów oraz Spółdzielni Socjalnej „Słoneczne Wzgórze”, gdzie mieli okazję obejrzeć zajmowane przez te
instytucje placówki i bliżej zapoznać się z ich działalnością. Uczestnicy wizyty byli żywo zainteresowani
rozwiązaniami zastosowanymi w powiecie kartuskim
i brali czynny udział w dyskusji.
Kolejny dzień wizyty uczestnicy rozpoczęli od
spotkania moderowanego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Dyrektor
MOPR w Gdańsku przedstawiła strukturę organizacyjną i działalność placówki. Przedstawiciele MOPR
i PUP w Gdańsku zaprezentowali wspólnie realizowane projekty, m.in.: „Bez przeszkód dla zatrudnienia”,
„Rejestracja bezrobotnych przez Internet”, „Edukacja
– Praca – Mieszkanie I i II”, „Nowa perspektywa współpracy pomiędzy MOPR w Gdańsku a PUP w Gdańsku”. Następnie Prezes Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej przedstawiła zadania i szeroki zakres działalności
gospodarczej Spółdzielni oraz współpracę z MOPR
w Gdańsku. Spółdzielnia specjalizuje się w usługach
opiekuńczych, remontowych i szeroko rozumianych
usługach porządkowych.
Ostatnim punktem wizyty do województwa pomorskiego był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gdyni. Spotkanie odbyło się w Pomorskim Parku
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Naukowo-Technologicznym, gdzie przedstawicielki
ośrodka przedstawiły dobre praktyki we współpracy
MOPS i PUP w Gdyni – wspólnie realizowane projekty, prace społecznie użyteczne, plany na przyszłość,
a także ścieżkę aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na przykładzie doświadczeń Zespołu
ds. Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych. Na zakończenie uczestnicy wizyty odwiedzili
Laboratorium Innowacji Społecznych PPNT.
Wszystkie odwiedzane placówki cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy zdobyli przydatną
w ich pracy wiedzę. Dowiedzieli się jak wygląda działalność instytucji pomocy społecznej i służb zatrudnienia, a także jak funkcjonują Spółdzielnie i Centra
Integracji Społecznej na terenie województwa pomorskiego. Uczestnicy zapoznali się również z działaniami dążącymi do zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, w tym osób niepełnosprawnych.

‚Seminarium upowszechniające dobre praktyki
w pracy socjalnej’ 24.11.2014 r.

„Seminarium upowszechniające dobre praktyki
w pracy socjalnej”
24 listopada 2014 r. w Hotelu 3 Trio w Białymstoku odbyło się „Seminarium upowszechniające dobre
praktyki w pracy socjalnej”, połączone z uroczystymi
obchodami Dnia Pracownika Socjalnego.

„Seminarium upowszechniające dobre praktyki
w pracy socjalnej” 24.11.2014 r.
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w pracy socjalnej” 24.11.2014 r.
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„Seminarium upowszechniające dobre praktyki
w pracy socjalnej” 24.11.2014 r.

Seminarium otworzyła Pani Elżbieta Rajewska-Nikonowicz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Białymstoku, witając zgromadzonych uczestników. Następnie przedstawiła
prezentację podsumowującą realizację projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji
pomocy społecznej”. Doradcy ROPS w Białymstoku –
Pani Małgorzata Lawda i Pani Anna Tomulewicz, dokonały podsumowania specjalistycznego doradztwa
na terenie woj. podlaskiego świadczonego w ramach
w/w projektu.
W dalszej części seminarium przedstawiono dobre praktyki w zakresie partnerstwa OPS, PCPR, PUP
prezentując:
– – projekt partnerski „Aktywizacja zawodowa szansą
dla osób korzystających z pomocy społecznej” realizowany przez PCPR i PUP w Wysokiem Mazowieckiem;
– – pilotaż projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku
pracy” realizowany przez PCPR i PUP w Sejnach.
Następnie Panie: Małgorzata Ostrowska kierownik MOPS Supraśl, Cecylia Zalewska kierownik MGOPS
Tykocin oraz Urszula Styczyńska dyrektor DPS Świerkowa Białystok zaprezentowały dobre praktyki w pracy socjalnej płynące z doświadczeń zawodowych jako
uczestników projektu systemowego „Bądź Aktywny,

Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”.
Podczas uroczystej części spotkania Pan Maciej
Żywno – Wojewoda Podlaski wręczył wyróżnienia jednostkom pomocy społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego:
–– za całokształt pracy – MOPS Augustów, GOPS Juchnowiec Kościelny, OPS Rutki, GOPS Wyszki, MOPS
Kolno, GOPS Grajewo, MOPS Supraśl, MOPS Zambrów, PDPS Siemiatycze, DPS Białystok ul. Baranowicka, DPS dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie, ŚDS
Białystok, ŚDS Suwałki, POW Kownaty;
–– za tworzenie i realizację systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie – GOPS Jeleniewo, GOPS Raczki, OPS Nowe Piekuty.
Wyróżnienie za całokształt pracy otrzymał również Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, które z rąk Wojewody Podlaskiego odebrała
Dyrektor ROPS w Białymstoku.

Termin działania

Rodzaj działania

W dalszej części wręczono wyróżnienia za
najdłuższy czas pracy na stanowisku pracownika socjalnego.
Seminarium zakończyło się występem zespołu
wokalno-tanecznego „SOL BAND” ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku pod kierunkiem Pani Anny Sokołowskiej.
PROMOCJA PROJEKTU
W ramach promocji projektu wydaliśmy materiały promocyjne – teczki, długopisy i notatniki, które
przekazujemy uczestnikom działań wraz z materiałami szkoleniowymi. Promocję projektu prowadzimy na
bieżąco. Na podstronie internetowej projektu www.
projekt.rops-bialystok.pl zamieszczamy informacje
dotyczące planowanych działań, relacje z działań,
zdjęcia, wysyłamy informacje o projekcie do instytucji. Projekt oznaczamy zgodnie z Wytycznymi MRR.
Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa
zgłoszenia w 2015 roku!
Trener działania

12-15.01.2015

kurs specjalistyczny

„Mediacje rodzinne"

17-18.01.2015

kurs specjalistyczny

„Pracownik socjalny I stopnia"

19-21.01.2015

kurs specjalistyczny

„Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
II stopnia"

26-27.01.2014

szkolenie

„Komunikacja OPS - PUP, Klient – OPS i Klient
– PUP, w tym profesjonalna obsługa klienta”

31.01-01.02.2015

kurs specjalistyczny

„Pracownik socjalny I stopnia"

02-03.02.2015

szkolenie

„Seksualność osób niepełnosprawnych"

02-05.02.2015

kurs specjalistyczny

"Mediacje rodzinne"

10-13.02.2015

kurs specjalistyczny

„Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
I stopnia"

16-02-2015

szkolenie

„Zawieranie kontraktów socjalnych i wywiad
środowiskowy"

16-18.02.2015

kurs specjalistyczny

„Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
II stopnia"

16-18.02.2015

szkolenie

„Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją"

02-05.03.2015

kurs specjalistyczny

„Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
I stopnia"
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Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz
specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji
pomocy społecznej – PODSUMOWANIE PROJEKTU
Elżbieta Rajewska-Nikonowicz
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku od 1 stycznia 2008 roku realizuje projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz
specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy
społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
Wartość projektu w latach 2008-2015 roku wyniosła 13 803 076,93 zł.
Celem głównym projektu jest podniesienie i rozwijanie potencjału merytorycznego pracowników
socjalnych ops i pcpr oraz podniesienie jakości funkcjonowania służb społecznych na terenie województwa podlaskiego. Poprzez realizację Projektu na przestrzeni siedmiu lat zapewniliśmy bezpłatne wsparcie
merytoryczne pracowników służb pomocy społecznej
w zdiagnozowanych obszarach potrzeb szkoleniowych.
Cele szczegółowe projektu to:
• podwyższenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności niezbędnych w pracy służb społecznych,
• podwyższenie wiedzy i umiejętności wśród członków
Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
• wzmocnienie współpracy między pracownikami służb
zatrudnienia i instytucji pomocy społecznej,
• rozwój i podniesienie świadomości i informacji odnośnie ekonomii społecznej, współpraca na płaszczyźnie samorządów, powiatów i podmiotów ekonomii społecznej.
Odbiorcami projektu przede wszystkim są pracownicy socjalni ops/pcpr. Grupą docelową są także inni
pracownicy ops i pcpr, dps, pow oraz innych jednostek
organizacji społecznych i podmiotów integracji społecznej, pracownicy samorządu terytorialnego, pracownicy ROPS w Białymstoku. Wśród przedstawicieli innych
służb społecznych odbiorcami projektu są między innymi członkowie zespołów interdyscyplinarnych: policjanci, pedagodzy, kuratorzy sądowi, pracownicy ochrony
zdrowia, którzy potrzebują wsparcia merytorycznego
w celu świadczenia profesjonalnej pomocy osobom
uwikłanym w przemoc w rodzinie. Wsparciem projek-
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towym objęliśmy również pracowników i wolontariuszy
organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, pracowników publicznych służb zatrudnienia.
Ogólna liczba osób, które wzięły udział w projekcie
od stycznia 2008 roku to 3314, w tym 2854 kobiet i 460
mężczyzn (stan na 30.11.2014 r.).
Badania przeprowadzone przez ROPS w Białymstoku dotyczące analizy sytuacji kobiet i mężczyzn w instytucjach pomocy społecznej województwa podlaskiego:
ops, pcpr, dps, pow wskazują, że zatrudnionych jest
ogółem 4036 osoby: 3513 kobiet i 523 mężczyzn (stan
na 30.09.2013 r.). Zatem stosunek zatrudnienia kobiet
do mężczyzn wynosi 87% do 13%. W celu zachowania
zasady równości szans płci w trakcie realizacji projektu
dążono, aby udział kobiet i mężczyzn był taki jak ww.
rozkład procentowy oraz by w równym stopniu rozwijać
umiejętności obu płci.
Zakresy działania projektu to: kursy specjalistyczne certyfikowane, szkolenia, warsztaty, wizyty
studyjne, superwizje, seminaria i konferencje, badania
i analizy, działania w ramach cyklu LZI, specjalistyczne
doradztwo, Platforma Wymiany Doświadczeń i Rada
PWD, Dobre Praktyki, Ekonomia Społeczna, Rekrutacja,
Promocja.
W ramach szkolenia kadr jednostek pomocy
i integracji społecznej przeprowadzonych zostało od
stycznia 2008 roku 2949 godzin dydaktycznych kursów
specjalistycznych certyfikowanych oraz 5593 godzin
dydaktycznych szkoleń (stan na 30.11.2014 r.).
Tematyka organizowanych działań jest dostosowana do potrzeb szkoleniowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.
•
•
•
•
•
•
•
•

Przeprowadzone kursy specjalistyczne:
Mediacje rodzinne
Trening Zastępowania Agresji
Trening Interpersonalny
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach I stopnia
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach II stopnia
Asystent osoby niepełnosprawnej
Język migowy
Asystent rodziny
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Dialog motywacyjny
Pracownik socjalny I stopnia
Praca z rodziną z problemem przemocy
Praca z dzieckiem doznającym przemocy w rodzinie
Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie

Przykładowa tematyka szkoleń:
• Stres, wypalenie zawodowe i asertywność
• Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją
• Socjoterapia
• Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
• Zawieranie kontraktów socjalnych
• Praca z dzieckiem i osobą agresywną
• Seksualność osób niepełnosprawnych
• Z obszaru projektów systemowych (przygotowanie
dokumentów projektowych, obowiązujące systemy
finansowania, koszty kwalifikowalne, rozliczanie projektów systemowych POKL)
• Praktyczne zastosowanie przepisów ustawy o pomocy społecznej
• Sposoby postępowania z trudnym klientem pomocy
społecznej
• Metody pracy z mieszkańcami dps i ich aktywizacja
• Komunikacja z osobą zaburzoną psychicznie, jego
rodziną i otoczeniem
• Superwizje dla pracowników socjalnych ops i pcpr
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•
•
•
•
•

Wizyta studyjna „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie realizacji
projektów finansowanych ze środków zewnętrznych” woj. lubuskie

ne odbywały się jedynie w ramach PWD - w 2009 roku
trzy wyjazdy, w 2010 również trzy wizyty, natomiast
w roku 2011 w ramach PWD odbyło się dziewięć wyjazdów. Od 2012 wizyty studyjne organizowane były
również w ramach Ekonomii Społecznej oraz Dobrych
Praktyk. W roku tym zrealizowano dziewięć wizyt w ramach PWD, trzy w ramach Ekonomii Społecznej oraz
dwie z Dobrych Praktyk. W 2013 roku z PWD odbyło się
osiem wizyt oraz po dwie z ES i DP. W roku 2014 w ra-

W roku 2010 odbywały się zajęcia superwizyjne
dla pracowników ops i pcpr – cztery spotkania 3-dniowe dla trzech grup, łącznie 44 osoby. Natomiast w roku
2012 superwizje przeznaczone były dla: pracowników
ops i pcpr – trzy spotkania 2-dniowe dla grupy 15 osób,
pracowników dps - trzy spotkania 2-dniowe dla grupy
15 osób oraz dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych – dziesięć spotkań 1-dniowych dla
grupy 15 osób.
Zorganizowaliśmy 53 wizyty studyjne, łącznie
159 dni. W ramach PWD – 38 wizyt, Ekonomii Społecznej - 9 i Dobrych Praktyk - 6. Początkowo wizyty studyj-

Wizyta studyjna „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie realizacji
projektów finansowanych ze środków zewnętrznych” woj. lubuskie
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Seminarium Idea Ekonomii Społecznej jako element polityki społecznej 05.12.2014r.

Seminarium PWD 11.04.2014 r
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mach PWD odbyło się sześć wyjazdów, cztery z Ekonomii Społecznej oraz dwa z Dobrych Praktyk. Odwiedziliśmy województwa: pomorskie, podkarpackie,
małopolskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie,
dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie.
W latach 2008-2014 zorganizowaliśmy 37 seminariów i konferencji. W ramach Rekrutacji i Promocji
- pięć, LZI - dziewięć, PWD - dziesięć, Dobrych Praktyk osiem, natomiast w ramach Ekonomii Społecznej pięć.
Ostatnie seminarium odbyło się 5 grudnia 2014 r. pn.
„Idea Ekonomii Społecznej jako element polityki społecznej”.
W ramach zadania badania i analizy przeprowadzonych zostało siedem badań:
Rok 2011:
• Stan zastany ekonomii społecznej na obszarze województwa podlaskiego,
• Stan zastany funkcjonowania LZI,
• Sytuacja osób starszych i ich rola społeczna na terenach wiejskich województwa podlaskiego.
Rok 2012:
• Programy Aktywności Lokalnej – skala ich wdrażania
na terenie woj. podlaskiego,
• Aktywna integracja jako narzędzie w pomocy społecznej.
Rok 2013:
• Diagnoza systemu pieczy zastępczej w województwie podlaskim.
Rok 2014:
• Diagnoza sytuacji życiowej odbiorców pomocy społecznej w województwie podlaskim.
Działania w ramach cyklu LZI odbywały się w latach 2010-2013.
Rok 2010:
• Warsztaty – 2 spotkania 1-dniowe;
• Szkolenie „Przemoc – diagnoza, interwencja, pomoc”
– szkolenie 3-dniowe dla pracowników PCPR;
• 200 godzin doradztwa specjalistycznego.
Rok 2011:
• Warsztaty „Praca z przypadkiem” – 6 spotkań 1-dniowych;
• Seminaria dla kuratorów, pedagogów i pracowników
ochrony zdrowia na temat LZI w Białymstoku, Łomży
i Suwałkach
• 200 godzin doradztwa specjalistycznego (prawne
i psychologiczne).
Rok 2012:
• Seminarium informacyjne dla przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych;
• Spotkania robocze w subregionach – 6 spotkań po 2
spotkania na subregion,
• Warsztaty „Praca z przypadkiem” – 10 spotkań 1-dniowych,
• Warsztaty „Podstawy pracy z osobą doznającą przemocy w rodzinie w ramach procedury NK” – dwa
2-dniowe;
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• Warsztaty „Podstawy pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie w ramach procedury NK” – dwa
2-dniowe.
• 200 godzin doradztwa specjalistycznego (prawne
i psychologiczne).
Rok 2013:
• Seminarium dla przedstawicieli LZI;
• Szkolenia dla członków LZI – 96 godzin dydaktycznych;
• Warsztaty – 5 spotkań 1-dniowych – łącznie 40 godzin dydaktycznych;
• Spotkania robocze w subregionach – łącznie 6 spotkań;
• 200 godzin doradztwa specjalistycznego (prawne
i psychologiczne).
Na przestrzeni wszystkich lat realizacji projektu trwała jego systematyczna ewaluacja prowadzona
przez firmę zewnętrzną: Instytut Badań i Analiz Vivade Sp. z o.o. Głównym zadaniem ewaluacji była ocena,
w jakim stopniu cele projektu zostały osiągnięte dzięki
realizacji zaplanowanych działań, a także czy cele projektu odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom grupy
docelowej.
W oparciu o przeprowadzone badania i analizy
sformułowano wnioski i rekomendacje, z których wynika, że projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie i harmonogramem realizacji. Beneficjenci ostateczni bardzo wysoko lub wysoko oceniają
merytoryczną organizację szkoleń, zakres tematyczny
oraz pracę trenerów/wykładowców i doradców. Wskazują również na dużą przydatność w pracy zawodowej
wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkoleń oraz
na ich duże znaczenie w integracji z innymi uczestnikami projektu pracującymi w instytucjach pomocy społecznej.
Wyniki i wnioski z badań są zawarte w raporcie końcowym (grudzień 2014 r.) podsumowującym
wszystkie działania zrealizowane w projekcie.
W latach 2008-2014 pracownicy instytucji pomocy społecznej woj. podlaskiego otrzymywali wsparcie
doradcze specjalistów i ekspertów. Całkowita liczba
godzin z zakresu specjalistycznego doradztwa wyniosła 5678 godzin. W roku 2008 doradztwo było prowadzone z zakresu: Opracowywanie systemów aktywnej
integracji oraz Pozyskiwanie i rozliczanie środków EFS.
W roku 2009: Opracowywanie zakresów aktywnej integracji oraz Pisanie, realizowanie i rozliczanie projektów systemowych finansowanych z EFS. W 2010 roku:
Opracowywanie i aktualizacja strategii rozwiązywania
problemów społecznych; Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny; Zakres doradztwa wynikający
z bieżących potrzeb instytucji; Doradztwo w zakresie
funkcjonowania Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych (prawne i psychologiczne). W 2011 roku: Tworzenie, modyfikowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych; Świadczenia rodzinne i fundusz
alimentacyjny oraz LZI. W roku 2012: Zadania realizo-

wane przez instytucje pomocy społecznej wynikające z ustaw dotyczących pomocy społecznej; Aktywna
integracja oraz opracowanie i uaktualnienie strategii
rozwiązywania problemów społecznych i innych programów; dla pracowników ROPS; LZI. W roku 2013:
Aktywna integracja każdemu OPS/PCPR, który nie realizował bądź przerwał realizację projektu w roku 2012;
Opracowanie i aktualizowanie strategii rozwiązywania
problemów społecznych i innych programów; Zadania wynikające z ustawy dot. pomocy społecznej; Doradztwo dla ROPS wspierającego realizację zadań statutowych i zadań związanych z realizacją programów
województwa i strategii województwa; LZI. Natomiast
lata 2014-2015 to doradztwo z zakresu: Aktywna integracja każdemu OPS/PCPR, który nie realizował bądź
przerwał realizację projektu w roku 2013; Opracowanie i aktualizowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów; Doradztwo dla
ROPS wspierającego realizację zadań statutowych i zadań związanych z realizacją programów województwa
i strategii województwa. Usługa doradcza realizowana
była osobiście u Beneficjenta, w biurze projektu lub
innym wyznaczonym w tym celu miejscu, w terenie,
telefonicznie oraz elektronicznie.
Platforma Wymiany Doświadczeń to sieć przedstawicieli instytucji pomocy społecznej współpracujących ze sobą na rzecz tworzenia nowej jakości pracy
w środowisku lokalnym. Celami PWD są: wspólne poszukiwanie rozwiązań dla pojawiających się dylematów prawnych i organizacyjnych w pracy instytucji,
współpraca z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką pomocy społecznej, kreowanie nowych rozwiązań i identyfikowanie dobrych
praktyk, integrowanie sektora pomocy społecznej,
rzecznictwo interesów i potrzeb sektora, wymiana doświadczeń. W roku 2008 odbyło się 5 spotkań szkoleniowo-seminaryjnych, w 2009 - 5 spotkań PWD, jedno
spotkanie Rady PWD, 3 wizyty studyjne oraz 3 konferencje. W 2010 roku miały miejsce 2 seminaria, spotkania Rady PWD oraz 3 wizyty studyjne. W roku 2011 odbyły się 2 seminaria oraz spotkania Rady PWD. W 2012
roku kontynuowano działania poprzez organizację
2 seminariów i 9 wizyt studyjnych, natomiast w 2013 jednego seminarium, 4 spotkań Rady PWD oraz 8 wizyt
studyjnych. W roku 2014 odbyło się jedno seminarium
oraz 6 wizyt studyjnych.
Rada PWD działała w latach 2008-2013 i była
przedstawicielstwem Platformy Wymiany Doświadczeń. W skład Rady wchodziło do 10 osób wybranych
przez członków PWD w demokratycznych jawnych
wyborach. Członkiem mogła zostać osoba zatrudniona na stanowisku kierowniczym w instytucji pomocy
i integracji społecznej. Natomiast zadaniem rady był
monitoring funkcjonowania Platformy Wymiany Doświadczeń, określanie zakresu tematycznego spotkań
oraz przedstawianie potrzeb szkoleniowych instytucji.
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Głównym celem zadania Upowszechnienie
współpracy i dobrych praktyk instytucjonalnych jest
wymiana doświadczeń oraz rozwijanie współpracy na
rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Działania w ramach tego zadania odbywały się w latach 20102014 i będą kontynuowane w 2015 roku. W ramach
zadania organizowane były spotkania w powiatach nt.
„Wzmocnienie współpracy i rozwijanie partnerstwa na
rzecz rozwiązywania problemów społecznych w powiatach województwa podlaskiego”. Odbyło się również 6 wizyt studyjnych oraz 8 seminariów upowszechniających Dobre Praktyki. Prowadziliśmy wydawnictwo
kwartalnika „Podlaski Przegląd Społeczny”, w którym
opisywaliśmy i publikowaliśmy m.in. dobre praktyki realizowanych projektów, jak także innych działań
wdrażanych w województwie podlaskim, mających na
celu rozwiązywanie problemów społecznych. Ponadto
na przełomie 2014/2015 roku realizowane są szkolenia
dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz powiatowych urzędów pracy nt. „Analiza
przypadku bezrobotnego klienta pomocy społecznej”
i „Komunikacja ops - pup, klient – ops i klient – pup,
w tym profesjonalna obsługa klienta”.
Działania w ramach zadania Aktywizacja społeczno-ekonomiczna organizowane były od roku 2011,
w którym odbyły się 2 seminaria oraz trwały prace nad
Wieloletnim Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej. WPRES w woj. podlaskim na lata 2013-2020 powstał w 2012 roku. W tymże roku miały również miejsce 4 warsztaty, 3 wizyty studyjne oraz seminarium.
W 2013 roku zorganizowane były 2 wizyty studyjne,
2 szkolenia 2-dniowe w zakresie nawiązywania partnerstw oraz seminarium skierowane do przedstawicieli
jednostek samorządowych, pomocy społecznej i NGO.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego WPPRES 22.09.2014r.

W telewizji regionalnej emitowany był spot reklamowy,
natomiast w radio spot dotyczący portalu www.podlaskaekonomiaspołeczna.pl. W 2014 roku kontynuowana była kampania informacyjno-promocyjna ekonomii społecznej, w ramach której emitowane były spoty
w radio. W maju 2014 roku współzorganizowane zostały
Targi Ekonomii Społecznej. Przygotowaliśmy 4 wizy-
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ty studyjne mające na celu poznanie dobrych praktyk
i wzmocnienie współpracy między podmiotami ekonomii społecznej, NGO, jednostkami pomocy i integracji
społecznej oraz administracji publicznej. Kontynuowanie były również prace Zespołu ds. Wdrażania Ekonomii
Społecznej w regionie oraz Komitet Monitorujący Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Zapraszamy do odwiedzania naszego regionalnego portalu dotyczącego ekonomii społecznej www.
podlaskaekonomiaspoleczna.pl, który prowadzimy
w ramach projektu. Znajdziecie tam Państwo podstawowe informacje dotyczące ekonomii społecznej,
ustawy szczególnie ważne dla sektora ekonomii spo-

Szkolenie „Seksualność oób niepełnosprawnych”

Szkolenie „Opracowanie i realizacja wobec osób stosujących
przemoc w rodzinie programów...”

łecznej, kontynuowanie Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, dobre praktyki przedsiębiorczości społecznej oraz bazę danych podmiotów
ekonomii społecznej działających w regionie.
Zachęcamy Państwa również do zapisania się do
newslettera Podlaska Ekonomia Społeczna. Newsletter jest elektroniczną formą biuletynu wysyłanego na
skrzynkę mailową, przy pomocy którego otrzymają
Państwo informację o aktualnościach i działaniach
prowadzonych w obszarze ekonomii społecznej w naszym regionie. Aby zapisać się do newslettera, prosimy
o wpisanie adresu e-mail poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.podlaskaekonomiaspoleczna.pl.
Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych prowadzona jest systematycznie zgodnie z harmonogramem
działań. Kampania rekrutacyjna prowadzona jest na
podstronie internetowej projektu, a zaproszenia i karty zgłoszeniowe wysyłane są na bieżąco do instytucji
pocztą tradycyjną, elektroniczną bądź faksem. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o regulamin rekrutacji
i zgodnie z nim jest prowadzony nabór, wg następujących kryteriów pierwszeństwa:
–– zatrudnieni w instytucji,
–– pracownicy socjalni ops i pcpr, którzy nie brali udziału w projekcie,
–– pozostali pracownicy socjalni,
–– inni pracownicy, którzy nie brali udziału w projekcie,
–– równość płci (87% K, 13% M),
–– kolejność zgłoszeń.
Promocja projektu systemowego realizowana
była przez cały okres trwania projektu. Miała miejsce
akcja medialna w radiu i prasie. Firmom zewnętrznym
zlecane było wykonywanie materiałów promocyjnych,
które na bieżąco przekazywane były uczestnikom działań. Oznaczenia ww. materiałów były zgodne z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Na bieżąco
aktualizowano podstronę internetową projektu, a informacje o projekcie zamieszczano również na innych
witrynach internetowych.
Podsumowując realizację projektu systemowego
„Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy
społecznej” Kierownictwo i pracownicy Biura Projektu
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pragną serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym osobom i jednostkom za udział i pomoc
w realizacji Projektu, a przede wszystkim za okazaną
życzliwość i przyjazną atmosferę naszych kontaktów
zawodowych.

Materiały promocyjne
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Doradztwo dla gmin w ramach projektu
systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy –
szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr
instytucji pomocy społecznej”
Anna Tomulewicz, Małgorzata Lawda
Doradcy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
Wśród działań projektu systemowego ROPS w Białymstoku, bardzo ważnym elementem było doradztwo,
realizowane w odpowiedzi na potrzeby pracowników
instytucji pomocy społecznej z terenu województwa
podlaskiego.
Wsparcie doradców w gminach i powiatach dotyczyło :
a. w latach 2008-2009 przygotowania do opracowywania i wdrażania projektów systemowych
w priorytecie VII PO KL,
b. w latach 2010-2011 pomocy w opracowaniu i aktualizowaniu strategii i programów społecznych,
c. od 2012 roku doradztwa, zarówno przy dokumentach strategicznych, jak i edukacji w obszarze aktywnej integracji .
Tabela 1 Liczba gmin i powiatów zgłoszonych do doradztwa
Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*Dane na
30.10.2014

Aktywna
integracja
68
51
75
74

Strategia/
programy
46
43
34
25

40

30

*Źródło: Opracowanie własne.

Świadomość pomocy oraz możliwość skorzystania z doradztwa podczas opracowywania/aktualizacji dokumentów lub budowania aktywnej integracji
jest ważna - podkreślają ośrodki. Wartością wsparcia
doradczego jest fakt, że pracownicy w terenie „nie są
sami”, a codzienne rozwiązywane przez nich problemy społeczne mogą zyskać, dzięki wizycie doradcy,
inną rangę. Obowiązki zawodowe, często bardzo różnorodne, realizowane przez pracowników socjalnych
wpływają na znaczne obciążenie i niemożność objęcia
profesjonalnymi działania każdej sfery zawodowej: śle-
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dzenia wszystkich zmian prawnych, dobrych praktyk,
konsultacji społecznych, czy pomysłów aktywizowania
lokalnej społeczności. Specjalista doradca miał zapewniać takie wsparcie.
Pomoc w opracowaniu dokumentu strategicznego lub programów społecznych dotyczyła:
a. aktualizacji części dokumentu (harmonogramu,
sposobu wdrażania lub ewaluacji) dla 72, czyli
40% spośród wykazanych w tabeli instytucji,
b. opracowania całości strategii dokonano dla 54
gmin/powiatów, czyli 30% odbiorców doradztwa,
c. opracowania innych programów społecznych, jak
np. wspierania rodziny, przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 35 placówek,
d. 10%, czyli około 20 zespołów pracowników socjalnych skorzystało ze wsparcia doradczego w zakresie dostosowania dokumentów do zaleceń pokontrolnych, wypracowania zarządzeń, czy pomocy
prawnej.
Praca nad programami i dokumentami gminnymi/
powiatowymi odbywała się nie tylko podczas dyżurów doradców w Biurze Projektu ROPS (środa, piątek), ale przede wszystkim na spotkaniach indywidualnych i warsztatowych w miejscowościach gminnych
i powiatowych. Doradcy świadczyli również wsparcie
poprzez pracę internetową, telefoniczną, dokonywali korekty dokumentów, zarządzeń i uchwał, udzielali
poradnictwa koordynatorom.
Ilość czasu poświęconego gminie lub dla powiatu była różna i wynosiła od 2 do 30 godzin. Najwięcej
godzin wsparcia świadczono przy opracowaniu/aktualizowaniu strategii metodą partycypacyjną.
Często przy okazji współpracy z doradcą dokonywane były również poprawki w programach lokalnych,
czy wspólne opracowania projektów na potrzeby pracowników (programy aktywności lokalnej, profilaktyki,
wspierania rodziny). Zdarzało się również, że zaproszonym gościem podczas uchwalania strategii/programu
na Radzie Gminy był też doradca ROPS. Starał się on
wówczas, wspólnie z pracownikami socjalnymi ośrodków uświadomić radnych o determinacji prac nad do-
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kumentem oraz jego celem, pokazać rolę samorządu
w kolejnym etapie - wdrażaniu.
Wśród zadań projektu „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy” ROPS w Białymstoku doradcy mieli również za
zadanie wspólnie z pracownikami ośrodków pomocy
społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie
przyjrzeć się jak funkcjonuje na ich terenie aktywna
integracja. W środowiskach dyskutowaliśmy o tym,
co się udaje instytucjom, grupom i organizacjom, jakie usługi i aktywności są, a jakich brakuje. Doradcy
przekazywali też pomysły i dobre praktyki realizowane w innych miejscach na Podlasiu. Szansą na zmianę
położenia osób, rodzin i grup wykluczonych, a tym samym zmniejszenie kosztów pomocy społecznej w każdej społeczności, jest bowiem aktywna integracja.
Zaplanowana w dokumentach strategicznych i programowych oraz systemowo realizowana przez współpracujące instytucje publiczne, kościelne, prywatne lub
pozarządowe zapewnia włączenie i pobudzenie do
udziału w życiu społecznym, publicznym czy zawodowym.
Aktywna integracja w odpowiedzi na kluczowe
obszary wsparcia zdiagnozowanych lokalnie grup wykluczonych zakładać powinna:
a. szereg różnorodnych i nieszablonowych działań,
b. indywidualizację wsparcia,
c. włączenie osób i grup w aktywność, którą określa
się pojęciem empowerment, czyli uczestnictwo
i upodmiotowienie.
Zwiększenie działań profilaktycznych i aktywizacyjnych w stosunku do interwencyjnych, przekłada się
na skuteczność i efektywność polityki społecznej, a za
tym zmniejszenie skali osób wykluczonych lokalnie.
Koszty zaniechania są definiowane jako koszty alternatywne, jakie muszą zostać poniesione w przyszłości na
skutek braku działań aktywnej integracji w teraźniejszości.1
Działania w obszarze aktywnej integracji do 2008
roku były realizowane przez samorządy gminne lub organizacje pozarządowe w sposób incydentalny i zdeterminowany przez posiadane środki budżetowe2. W roku
2007 gminy w województwie podlaskim wskazały jedynie 4 projekty dotyczące włączenia społecznego.
Dzięki finansowemu wsparciu ze źródeł zewnętrznych Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013, Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w latach
2007-2010, czy Europejskiego Funduszu Społecznego
1 Kalkulator Kosztów Zanie chania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-wpierających, MCPS, Warszawa 2014.
2 Raport : Aktywna integracja jako narzędzie pomocy społecznej,
ROPS, Białystok 2012.
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w latach 2008-2013, programów rządowych (skierowanych na asystenturę rodzinną, ekonomię społeczną,
wolontariat, czy osoby z zaburzeniami psychicznymi)
kontynuowano oraz rozpoczęto szereg inicjatyw skierowanych na rozwiązywanie problemów społecznych
w formie projektów systemowych ośrodków pomocy
społecznej oraz projektów konkursowych realizowanych przez niepubliczne instytucje pomocowe i integracji społecznej.
Dodatkowo programy celowe krajowe (przykład:
Program ASOS – skierowany do osób starszych), zagraniczne (przykład: programy szwajcarskie, czy norweskie
– rozwój partycypacji, czy grup społecznych), fundacji
i stowarzyszeń (Kronnenberga, Akademii Rozwoju Filantropii - rozwój społeczności lokalnych, młodzieży)
rozpoczęły promowanie działań integracyjnych i aktywizacyjnych.
W województwie podlaskim prowadzone są różnorodne formy włączenia społecznego osób wykluczonych. Jak wskazuje liczba odbiorców działań w priorytecie VII PO KL Promocja Integracji Społecznej skorzystało
z nich ponad 33 000 osób na przestrzeni lat 2008-2014.
Tabela 2 Realizacja działań w priorytecie VII PO KL
województwie podlaskim w latach 2008-VI.2014
Rodzaj badanego wskaźnika
aktywnej integracji przez DeLp.
partment Wdrażania EFS Urzędu Liczba osób
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli
12 494
udział w projektach dotyczących
1
aktywnej integracji
w tym osoby z terenów wiejskich
5 666
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontrak2
14 006
tami socjalnymi w ramach realizowanych projektów
Liczba osób zagrożonych wy3
kluczeniem społecznym, które
7 057
zakończyły udział w Priorytecie
Liczba osób niepełnosprawnych,
które zakończyły udział w pro116
4
jektach realizowanych w ramach
Działania
Liczba projektów wspierających
rozwój inicjatyw na rzecz akty5
122
wizacji i integracji społeczności
lokalnych*
Źródło: Sprawozdanie DW EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego , VI. 2014

W oparciu o uzyskane informacje, oszacować
można, iż na terenie województwa podlaskiego dzia-

łaniami z zakresu aktywnej integracji objętych zostało,
co najmniej 5000 osób rocznie. Porównując tę liczbę
do osób korzystających z pomocy społecznej (np. rok
2012 to 83 275 osób w województwie) średnia liczba
objętych formami aktywnej integracji w całym województwie wynosi 6%-10%.3
Dzięki uczestnictwu w projektach aktywnej integracji sytuacja osób objętych wsparciem uległa poprawie. Wśród działań, które miały na to największy wpływ
wymienia się: doradztwo zawodowe, poradnictwo
psychologiczne oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i umożliwiające przekwalifikowanie się,
które pozwoliły uczestnikom o zdezaktualizowanych
kompetencjach zawodowych, dopasować się do wymogów lokalnego rynku pracy.
Jeśli chodzi o adekwatność poszczególnych form
wsparcia podkreślane są przede wszystkim rola wsparcia psychologa i doradcy zawodowego oraz różnego
rodzaju warsztatów integracyjnych, które pomagają
osobom wykluczonym otworzyć się na innych ludzi,
przełamać izolację, zwiększyć wiarę w siebie.4 Aktywna integracja, powinna rozwijać się przede wszystkim
w kierunku nadania działaniom bardziej długofalowego charakteru. Taka zmiana postrzegana jest jako warunek zwiększenia skuteczności i efektywności działań
integrujących.5
Z przeprowadzonego doradztwa specjalistycznego wynika, iż realizatorzy działań z obszaru aktywnej
integracji, w tym poprzez projekty systemowe ciągle
jeszcze napotykają przeszkody. Wśród negatywnych
doświadczeń związanych z realizacją projektów większość ośrodków pomocy społecznej wymieniała nadmiernie rozbudowaną dokumentację związaną z realizacją i zbyt skomplikowaną sprawozdawczość oraz
roszczeniowość podopiecznych.
Podsumowując pracę doradczą w ramach Programu „Bądź Aktywny Bądź Najlepszy” można zauważyć,
że pomoc w formie doradztwa zapewniała:
a. wsparcie emocjonalne, polegające na przekazywaniu emocji podtrzymujących, wyrażających
troskę, zapewniając przeciwdziałanie wypaleniu
zawodowemu, rzecznictwo w radzie gminy, czy
u osób zarządzających,
b. wsparcie informacyjno-edukacyjne, w tym przypadku dotyczące programów, projektów, zasad
ich konstruowania, aktualizowania czy monitorowania, czy dzielenie się doświadczeniami z pomysłów na aktywną integrację,
c. wsparcie instrumentalne, na temat konkretnych
sposobów postępowania (np. budowania zespołów partycypacyjnych, sposobów konsultacji,
wzorów harmonogramów, zarządzeń, czy pism).

3 Raport: Aktywna integracja….
4 Ocena skuteczności działań …., Białystok 2011.
5 Raport: Aktywna Integracja jako narzędzie pomocy społecznej,
ROPS 2012.
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Praca z gminnymi społecznościami w terenie
miała wiele barw i stron współpracy. Choć w konsekwencji naszej pracy doradczej powstały dokumenty
- PROGRAMY I STRATEGIE to jest to jednak, w naszym
odczuciu, nie tak ważne jak spotkania ludzi wokół
problemów gminy, rozmowy o tym, co boli i wspólne planowanie zmian. Doświadczenia doradcze przez
pięć lat pracy w terenie przy realizacji projektu „Bądź
Aktywny, Bądź Najlepszy” ROPS Białystok pokazują, że
następują zmiany w gminach wiejskich i miejskich. Nie
zależą one od wielkości gminy, a raczej od możliwości
samorządu i determinacji pracowników socjalnych.

Podsumowanie doradztwa w trakcie seminarium upowszechniającego dobre praktyki w pracy socjalnej
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DOBRE PRAKTYKI

Aktywna integracja na terenie gminy Wiżajny
Małgorzata Lawda
Doradca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Wiżajny, chociaż są małą gminą, dzięki zaangażowaniu instytucji, przedsiębiorstw, stowarzyszeń i przede wszystkim otwartych na wspólne działania ludzi,
mogą pochwalić się wieloma wspaniałymi działaniami
i przedsięwzięciami. Coraz więcej mieszkańców gminy
uczestniczy w społecznych inicjatywach.
Czym mogą się pochwalić:
Z inicjatywy Gminnej Biblioteki w Wiżajnach we
współpracy ze Świetlicą Gminną oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiżajnach 17 maja 2014 r.
odbył się rodzinny rajd rowerowy połączony z ogólnopolską akcją „Odjazdowy Bibliotekarz”. Zwieńczeniem
imprezy było głośne czytanie fragmentów wybranych
książek oraz artykułów, rozgrywki sportowe oraz dyskusje i pieczenie kiełbasek przy ognisku. Piknik Rodzin
przy Szkole Podstawowej w Wiżajnach w dniu 26 maja
2014 r. był okazją do czynnego spędzenia czasu z rodziną oraz do integracji rodzin. W trakcie odbywały się
rozgrywki i konkursy z udziałem rodzin, rozstrzygnięto ogłoszony wcześniej konkurs plastyczny, zwycięzcom wręczono dyplomy i nagrody. Dla regeneracji sił
uczestnicy częstowani byli pieczonymi kiełbaskami,
zimnymi napojami oraz herbatą. Powiatowy Festiwal
Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja” (8 maja br.)
organizowany przez Świetlicę Gminną w Wiżajnach to
wspaniała okazja by posłuchać śpiewu przedszkolaków oraz wspólnych, rodzinnych występów muzycznych. Impreza jest cykliczna i cieszy się coraz większym
zainteresowaniem. Może to przyszłe gwiazdy estrady?
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Życzliwość i otwartość mieszkańców gminy Wiżajny była inspiracją do napisania projektu pn. „Wiżajny
przyjazne turystom”, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach projektu wydano przewodniki turystyczne
„Wiżajny i okolice” oraz ulotki promujące gminę. Zorganizowane zostały również warsztaty rękodzieła prowadzone przez miejscową twórczynię ludową, która potrafi stworzyć „coś” z niczego. Pierwsze dwa warsztaty
odbyły się w Świetlicy Gminnej w Wiżajnach. Warsztaty
filcowania wełny były okazją do zapoznania się z całym procesem filcowania wełny, aż do tworzenia z niej
wspaniałej i oryginalnej biżuterii. Kolejne warsztaty
- malowania na drewnie metodą łączenia faktury malarskiej z decoupage, rozpoczęły się od omówienia
techniki pracy tą metodą, następnie przez ok. 3 godziny uczestnicy puszczając wodze wyobraźni tworzyli
wspaniałe rękodzieła. Kolejne dwa warsztaty odbyły
się w trakcie festynu gminnego w dniu 20 lipca 2014 r.
na stadionie gminnym w Wiżajnach, gdzie cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem zarówno mieszkańców
gminy, jak i przybyłych turystów.
W ramach współpracy Świetlicy Gminnej w Wiżajnach z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiżajnach,
w dniu 19 czerwca 2014 r. zorganizowano „Piknik integracyjny z osobami niepełnosprawnymi z terenu gminy Wiżajny i Szypliszki”, które uczestniczyły w projekcie
,,Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z tere-

nów wiejskich i małomiasteczkowych”. Impreza odbyła
się przy Świetlicy Gminnej w Wiżajnach. Był grill, muzyka i świetna zabawa.
Zaś Biblioteka w Wiżajnach zaprasza do swoich
działań różne grupy mieszkańców, stara się również
pozyskać sprzymierzeńców w postaci wolontariuszy,
którzy pomagają przeprowadzać różnorodne formy
działań lub chociaż wspierają dobrym słowem. Biblioteka promuje otwartość, przyjazne środowisko, zaufanie społeczne, pobudza do samorozwoju, kibicuje
wszelkim inicjatywom na rzecz integracji i rozwoju.
Podsuwa co rusz nowe książki i materiały, włącza w tematykę działań multimedia dostępne w bibliotece.
Rok 2013 i 2014 zapisał się dość obficie w wydarzenia i nowe działania. Ponieważ biblioteka jest
instytucją jednoosobową, wszystkie podejmowane
działania zazwyczaj odbywają się w ramach współpracy i partnerstwa różnych instytucji, podmiotów lub
zaangażowanych mieszkańców. Najczęstsi partnerzy
działań to: Świetlica Gminna w Wiżajnach, Urząd Gminy w Wiżajnach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wiżajnach, Publiczne Gimnazjum im. KOP w Wiżajnach, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach wraz z oddziałem przedszkolnym,
Stowarzyszenie „Macierzanka”, Stowarzyszenie na
rzecz rozwoju gminy Wiżajny i okolic, wolontariusze,
mieszkańcy.
W 2013 r. przez pół roku prowadzony był program
Biblioteki Praktycznej, dzięki któremu biblioteka była
inicjatorem wydawania gazetki gminnej „Wiżańskie
Wieści”, której ukazały się trzy numery. Organizowała
imprezę plenerową zwaną Piknikiem Wiedzy Praktycznej, która była okazją do pokazania się, integracji, wymiany pomysłów i doświadczeń i promocją różnych
lokalnych instytucji, placówek, wolontariuszy. Organizowała spotkanie z młodym profesjonalistą popularyzującym nowe technologie „Link do przyszłości”.

Część działań jest kontynuowana, inne się zakończyły, niektóre zmieniły formę. W to miejsce powstaje
wiele nowych lub zmodyfikowanych inicjatyw, w które
wchodzi biblioteka – uczy się i obserwuje czy warto
działania prowadzić dalej i w jakim nakładzie środków
oraz pracy. Kilkuletnią tradycję mają działania typu:
–– „Odjazdowy bibliotekarz” – rajd rowerowy, promujący czytanie, rekreację, integrację (w tym Podlaskie
Dni Rodziny),
–– „Tydzień z internetem” – promujący dobre strony internetu,
–– „Spotkania z pasjami” – spotkania wirtualne dla seniorów na temat poszukiwania pasji i sensu w życiu,
–– Edukacja czytelniczo-zabawowa prowadzona co piątek dla dzieci pięcio i sześcioletnich.
Działania tegoroczne to np.:
–– „Biblioteki przyjazne sztabom WOŚP”,
–– „Sobotnie spotkania biblioteczne”,
–– warsztaty „Sieciaki na wakacjach” czy o „wielokulturowości”,
–– Tydzień Edukacji Globalnej,
–– Narodowe Czytanie,
–– Program Partnerstwa dla Bibliotek z założeniem planu na lata 2014-2016.
Część wydarzeń prowadzonych jest jednorazowo, ale
udział w nich przysparza cennych doświadczeń i otwiera na nowe pomysły. To np.: warsztaty animacyjne
dla dzieci z Fundacją Voifia, konkurs-projekt „Kierunek
Biblioteka” – dotyczący polepszenia informacji dotarcia do biblioteki w przestrzeni gminnej.
Taką wielozadaniowość i dodatkową aktywność
biblioteki wyzwolił ogólnopolski Program Rozwoju
Bibliotek prowadzony przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), której biblioteka Wiżajny jest uczestnikiem.
Publiczne Gimnazjum w Wiżajnach w tym roku we
współpracy z Lokalną Grupą Rybacką Pojezierze Suwalsko – Augustowskie sprzątało linię brzegową i teren przyległy do jeziora Wiżajny oraz we współpracy
z Suwalskim Parkiem Krajobrazowym uczniowie aktywnie uczestniczyli w Rowerowym Sprzątaniu Świata
na trasie przy jeziorze Hańcza.
Uczniowie gimnazjum w roku szkolnym 2013/14
odpowiedzieli na zaproszenie Fundacji Forum Dialogu
Między Narodami z Warszawy i przystąpili do realizacji programu edukacyjnego „Szkoła Dialogu”, którego
celem jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu
w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego
kraju, poprzez samodzielne odkrywanie i upamiętnianie historii przedwojennej społeczności żydowskiej we
własnej miejscowości. Do programu przystąpili uczniowie klasy pierwszej, pod opieką pani Adeli Rawinis
oraz trenerów Yulii Oreshina i Adama Gąseckiego. Po
zrealizowaniu dwóch warsztatów, uczniowie z zapa-
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łem przystąpili do pracy, zbierali różne materiały, wiadomości, przeprowadzali wywiady, aby jak najwięcej
dowiedzieć się o życiu w przedwojennych Wiżajnach.
Po zakończeniu kolejnych dwóch warsztatów uczniowie przeprowadzili wycieczkę po swojej miejscowości
prezentując miejsca i fakty związane z lokalną społecznością żydowską. Swoją pracę zatytułowali „Minęły
lata, ale pamięć pozostała”.
29 października 2014r. w gimnazjum odbyło się
podsumowanie kampanii Polskiej Akcji Humanitarnej
„Akcja Edukacja”. Uczniowie klasy drugiej na apelu
szkolnym przedstawili informacje, prezentację, filmy
obrazujące szkolną codzienność swoich kolegów i koleżanek w krajach Afryki i Azji. Przedstawili również
Prawa Człowieka dotyczące edukacji, jak wygląda dostęp do edukacji, bariery w dostępie w różnych krajach
i postawili pytanie: Jak Ty możesz się zaangażować?
Zdobywaj wiedzę o otaczającym świecie. Informuj
innych. Wspieraj PAH w działaniach prowadzonych za
granicą. Zebrana pomoc finansowa została wpłacona
na konto PAH i będzie skierowana do dzieci i młodzieży w Somalii i Sudanie Południowym.
Stowarzyszenie Macierzanka i Publiczne Gimnazjum im. KOP w Wiżajnach realizują wspólny projekt
„Mała szkoła dużych możliwości!”. Celem projektu
jest podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów
o utrudnionym dostępie do usług edukacyjnych,
zwiększenie wiedzy i umiejętności z przedmiotów społecznych i humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz z przedmiotów językowych. W ramach
projektu prowadzone są następujące rodzaje zajęć:
–– informatyczne „Porusz umysł”,
–– techniczne „Mały Inżynier”,
–– biologiczno – chemiczne „Eko – przyrodnicy”,
–– turystyczno – kulinarne „Nasz region od kuchni”,
–– krajoznawczo – historyczne „Mali odkrywcy”,
–– teatralne (muzyka i teatr) „Na scenie życia”,
–– matematyczno – logiczne „E = mc2”,
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–– dziennikarsko – reklamowe „Na tropie” i z języka angielskiego „Good morning”.
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach od lat kultywuje wartości patriotyczne, co ma odzwierciedlenie w corocznych obchodach Narodowego Święta Niepodległości, Święta
Szkoły, dbaniu o Miejsca Pamięci Narodowej, ścisłej
współpracy z Podlaskim Oddziałem Związku Piłsudczyków i Towarzystwem Pamięci Józefa Piłsudskiego. Jest to szkoła z tradycjami, przy której działa Koło
Związku zrzeszające nauczycieli i pracowników szkoły,
rodziców, przedstawicieli samorządowych. Przy szkole
funkcjonuje także Szkolne Koło Caritas.
Szkoła zapewnia uczniom pomoc psychologa
szkolnego, logopedy i pedagoga. Wieloletnie starania
dyrektora szkoły i nauczycieli, pozwoliły na pozyskanie
środków z Unii Europejskiej na realizację następujących projektów konkursowych i systemowych:
1. Utworzono Punkt Przedszkolny – projekt z działania 9.1.1 – „Jestem sobie przedszkolaczek” na kwotę 246.263,39 zł, w tym wkład własny: 36.939,51 zł
realizowany w latach 2012/2013, trwa kontynuacja projektu;
2. Projekt systemowy „Indywidualizacja drogą do
sukcesu”, Poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych kl. I-III, na kwotę
33.070,40 zł całość finansowana ze środków Unii
Europejskiej (realizacja rok szkolny 2012/2013);
3. Projekt systemowy „Radosny przedszkolak” – modernizacja oddziałów przedszkolnych , w ramach
Poddziałania 9.1.1 zmniejszenie nierówności
w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej na kwotę 174.540,00 zł, w całości finansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, realizowany w roku szkolnym 2013/2014.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami, m.in.
Policja, Strażą Graniczną, Ochotniczą Strażą Pożarną,
Suwalskim Parkiem Krajobrazowym…
Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach ogólnokrajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz zawodach sportowych:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Ogólnopolski Turniej wiedzy o bezpieczeństwie
Ruchu Drogowego – etap powiatowy;
Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego;
Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków
„Mama, Tata i ja”;
Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek – dla
5 gmin z Polski Północno-Wschodniej, którego
szkoła jest od trzynastu lat organizatorem;
XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki Poświęcony Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, organizowany przez Zarząd Główny Związek Piłsudczyków w Warszawie;
Konkurs „Jezioro Hańcza – Królowa głębin wśród
Polskich Jezior”;
„Bezpiecznie na wsi – powiedz stop upadkom” (II
miejsce konkurs wojewódzki i III miejsce w konkursie ogólnopolskim). Nagrodę wręczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
Świetlik;
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X Międzyszkolny Konkurs Piosenki pt. „Grunt to
zdrowie”;
Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej Wielkopostnej i Wielkanocnej;
Jesienne Mistrzostwa Zrzeszenia LZS szkół podstawowych;
Biegi sztafetowe młodzieży z powiatu suwalskiego;
Powiatowy Halowy Turniej Zrzeszenia LZS w piłce
nożnej dziewcząt szkół podstawowych;
Sztafetowe Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS;
Jesienne Mistrzostwa Zrzeszenia LZS szkół podstawowych.

Te wszystkie działania dowodzą, iż w ruchu kulturalnym na wsi chodzi przede wszystkim o aktywizację
jej mieszkańców oraz przyciągnięcie ich do Świetlic,
Gminnych Ośrodków Kultury, bibliotek, aby wspólnie
porozmawiać, przygotować program imprezy przyjemnej jak i pożytecznej dla wszystkich pokoleń, poczynając od dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, poprzez młodzież, aż po wiek dojrzały. Jest to
również kwestia zachowania bogactw ludowej tradycji, wykorzystania jej dorobku oraz włączenia go we
współczesność.
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Pilotaż projektu „Schematom STOP! Wspólne
działania instytucji pomocy społecznej i instytucji
rynku pracy”
Renata Gąglewska-Gniady
Konsultant – koordynator projektu, PCPR Sejny

W grudniu 2013 r. Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach rozpoczęło realizację pilotażowego projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania
instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy
- pilotaż”. Projekt jest finansowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie
i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej oraz ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pilotaż realizowany przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Sejnach jest częścią ogólnopolskiego projektu pod tą samą nazwą wdrażanego przez
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w 39 powiatach
w Polsce. PCPR Sejny jest jedyną instytucją na terenie
województwa podlaskiego, która podjęła się jego realizacji.
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Celem głównym projektu jest skoordynowanie systemu współpracy instytucji pomocy i integracji społecznej
oraz instytucji rynku pracy wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia oraz pozostawania w systemie świadczeń pomocy społecznej a także
opracowanie i wdrożenie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej, ukierunkowanych
na kompatybilność oddziaływania na ww. rodziny.
W ramach projektu zostały powołane dwa zespoły:
–– Mobilna Grupa Interdyscyplinarna (MGI): została
powołana do pracy z 10 zrekrutowanymi rodzinami,
beneficjentami projektu. Każdy członek MGI przyjmuje zadania opiekuna, który koordynuje działania
związane z rodziną, pracuje w środowisku, wypracowuje i wspiera w realizacji Kontraktów Rodzinnych.
–– Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę
(PZKW): opracowuje i pilotażowo wdraża Lokalny
Program Interdyscyplinarnej Współpracy, opiniuje

strzeni 2014 i 2015 roku. LPIW zawiera szereg wskaźników, wdrażanie których wpływa na poprawę współpracy
zarówno między instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu „Schematom STOP!...” jak również nowymi, zapraszanymi do tej współpracy, na rzecz rodzin
wielodzietnych powiatu sejneńskiego. Członkowie
PZKW spotykają się regularnie minimum raz w miesiącu omawiając działania projektu, pracując nad realizacją
zaplanowanych zadań. Przygotowując się do spotkań
członkowie PZKW angażują się w problemy poszczególnych uczestników, wspomagając tym samych członków
Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej.

rodzinne programy stworzone przez Mobilne Grupy
Interdyscyplinarne. Program integruje działania instytucji pomocy, integracji społecznej i rynku pracy,
ujednolica sposoby pracy z klientami w oparciu o dostępną infrastrukturę.
W ramach tworzenia skoordynowanego systemu
współpracy instytucji pomocy i integracji społecznej
oraz instytucji rynku pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach jako lider projektu podpisało
porozumienie o współpracy z następującymi instytucjami: Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sejnach, Sąd Rejonowy w Augustowie. Członkowie wymienionych instytucji wchodzą w skład Powiatowego Zespołu Koordynującego
Współpracę.
PZKW opracował Lokalny Program Interdyscyplinarnej Współpracy (LPIW), który integruje działania
instytucji pomocy, integracji społecznej i rynku pracy,
ujednolica sposoby pracy z klientami w oparciu o dostępną infrastrukturę. Program jest wdrażany na prze-
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Mobilna Grupa Interdyscyplinarna składa się z 10
osób: pracowników socjalnych (PCPR, MOPS, GOPS),
pracowników PUP oraz kuratora sądu rejonowego. MGI
została powołana do pracy z 10 zrekrutowanymi rodzinami, beneficjentami projektu. Ważnym zadaniem na
początku realizacji projektu było stworzenie Rodzinnego programu aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej. Program opiera się z jednej strony na
diagnozie problemów rodzin wielodzietnych powiatu
sejneńskiego, z drugiej natomiast na diagnozie instytucjonalnego wsparcia skierowanego do tych rodzin.
Zostały opracowane innowacyjne instrumenty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, które poprzez
kompatybilność oddziaływania, poprawiają sytuację
rodzin wielodzietnych. Rodzinny program podobnie
jak LPIW zawiera szereg działań przeznaczonych do
realizacji przez Mobilną Grupę Interdyscyplinarną, dotyczących pomocy rodzinom wielodzietnym w wyjściu
z długotrwałego bezrobocia i wieloletniego korzystania z systemu świadczeń społecznych.
Beneficjentami projektu jest 10 rodzin wielodzietnych (minimum 3 dzieci) zamieszkujących powiat sejneński spełniających następujące warunki:
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• Rodzina musi być wielodzietna, czyli posiadać przynajmniej troje dzieci. Pilotażem mogą być objęte
również rodziny wielodzietne niepełne (rodzic samotnie wychowujący minimum troje dzieci).
• Rodziny muszą być zarejestrowane w systemie pomocy społecznej (w rejestrach OPS-u) - potwierdzenie, że rodzina korzysta z pomocy społecznej między
innymi z tytułu bezrobocia.
• Przynajmniej jeden rodzic musi być zarejestrowany
w PUP-ie jako osoba bezrobotna lub długotrwale
bezrobotna.
Rodziny uczestniczące w projekcie do końca
2014 r. realizują działania określone w Kontraktach rodzinnych, skupione w czterech modułach:
Moduł zatrudnieniowy – planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz realizowanie szkoleń zawodowych. Celem modułu jest stworzenie warunków do
nabycia, doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych dorosłych członków rodzin uczestniczących w pilotażu. W ramach modułu prozatrudnieniowego możliwe będzie sfinansowanie ich udziału
w m.in. szkoleniach i kursach zawodowych dających
kwalifikacje zawodowe potwierdzone stosownym certyfikatem.
Moduł społeczny i integracyjny – kompleksowe
wsparcie, dzięki któremu bezrobotny może łatwiej odnaleźć się na rynku pracy. Realizacja działań mających
na celu zwiększenie motywacji do podjęcia pracy (lub
podtrzymanie takiej motywacji) oraz aktywności społecznej.
Moduł rodzinny – działania rozwijające konstruktywne umiejętności i postawy rodzicielskie, rozwiązywanie konfliktów, budowanie więzi rodzinnych, doskonalenie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych,
opracowanie i wdrożenie indywidualnych planów
pracy, udzielenie rodzinom wparcia psychologicznego
i prawnego, umożliwienie rodzinom dostępu do poradnictwa rodzinnego.
Moduł sport i kultura – realizacja integracyjnych
programów oświatowych, kulturalnych, rekreacyjnych
i sportowych, w tym między innymi: zajęcia w kołach
zainteresowań, zespoły wokalne, ogniska muzyczne,
zajęcia sportowe, zajęcia świetlicowe, organizacja ferii
zimowych i letnich.
Rodziny uczestniczące w projekcie, wspierane i motywowane przez opiekunów rodzin, korzystają ze specjalistycznego wsparcia tj. logopeda, psycholog, radca
prawny, terapia ADHD, terapia rodzin, pedagog. Oprócz
tego uczestniczą lub będą uczestniczyły w warsztatach:
warsztat kompetencji rodzicielskich i umiejętności wychowawczych,
–– warsztat budowania i podtrzymywania więzi rodzinnych,
–– warsztat autoprezentacji,
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–– warsztat radzenia sobie ze stresem,
–– warsztaty kreatywnego myślenia.
W ramach modułu sport i kultura rodziny uczestniczyły w rodzinnym wyjeździe wakacyjnym do miejscowości Mikoszewo oraz wycieczce do Gdańska. Oprócz
tego uczestnicy regularnie biorą udział w wyjazdach na
basen i do kina. Część dzieci ma możliwość trenowania
w drużynie piłkarskiej ze względu na opłacone w ramach projektu składki członkowskie.
Beneficjenci projektu mają możliwość podniesienia
swoich kompetencji zawodowych poprzez następujące
kursy zawarte w module prozatrudnieniowym: prawo
jazdy kat. B, C+E, kurs opieki osób starszych i niepełnosprawnych, kurs fryzjerski, kurs obsługi wózków jezdniowych, kurs obsługi komputera ECDL, kurs języka
obcego, kurs eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1KV, kurs remontowo-budowlany.
Uczestnicy projektu będą uczestniczyli w szkoleniu
z przedsiębiorczości, motywującym do podnoszenia
kwalifikacji z elementami ekonomii społecznej, które zostanie podsumowane wizytą studyjną do CIS-ów
i spółdzielni socjalnych. Dzieci uczestniczące w projekcie uczestniczą w korepetycjach z języka polskiego, angielskiego i matematyki.
Projekt „Schematom STOP!...” pozwolił na stworzenie neutralnego miejsca spotkań uczestników projektu
– Centrum dla Rodzin. Centrum zostało adaptowane
i wyposażone w najpotrzebniejsze sprzęty. Odbywają
się w nim wszystkie warsztaty i większość kursów. Dzieci chętnie uczęszczają do Centrum dla Rodzin spędzając
tam czas, bawiąc się, ucząc i odrabiając lekcje podczas
dyżurów pedagoga. Centrum dla Rodzin jest miejscem
stale rozwijającym się, do którego coraz częściej zaglądają również rodzice aby spotkać się z pedagogiem,
psychologiem, czy terapeutą. Oprócz codziennych korepetycji uczestnicy mają możliwość rozwijania się podczas zajęć z nauki gry na gitarze, czy też zajęć plastycznych.
Projekt „Schematom STOP!...” niesie wszechstronną,
skoordynowaną pomoc rodzinom powiatu sejneńskiego. Sytuacja, w której rodzina otrzymuje wsparcie w tak
dużym wymiarze, możliwa jest jedynie w projekcie
„Schematom STOP!...”. Powstaje tu możliwość wypróbowania wielu narzędzi w pracy z rodzinami wielodzietnymi i wieloproblemowymi. Z kolei uczestnicy projektu
mówią o poczuciu zaopiekowania i dużego wsparcia ze
strony instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku
pracy.
Mimo iż projekt wkrótce się kończy, narzędzia wypracowane w Lokalnym Programie Interdyscyplinarnej
Współpracy i Rodzinnym programie aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej, pozostają i będą
służyły w dalszej pracy z rodzinami wielodzietnymi.
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Magda Mazo – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Jeleniewo
Magdalena Wałejko – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniewie
Gmina Jeleniewo jest położona w powiecie suwalskim w odległości 12 km od Suwałk. Jest to gmina typowo rolnicza, licząca około 3200 mieszkańców. Na terenie
gminy funkcjonują 2 szkoły podstawowe, gimnazjum,
przedszkole oraz punkt przedszkolny. Gminna Komisja
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii w Jeleniewie prowadzi Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich
rodzin. W punkcie zatrudniony jest terapeuta uzależnień, który przyjmuje w drugi i czwarty czwartek miesiąca w godzinach od 15.30 do 18.00. Na terenie gminy
nie funkcjonują żadne organizacje pozarządowe, nie ma
również dostępu do psychologa.
Osoba zgłaszająca się do nas z problemem przemocy w rodzinie może skorzystać z pomocy psychologicznej, prawnej i doradcy rodzinnego w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Przy tej samej
instytucji mieści się najbliższy Ośrodek Wsparcia, który
również dysponuje miejscami hostelowymi dla dzieci
i dorosłych w Dowspudzie.

Wyróżnienie Wojewody Podlaskiego za tworzenie i realizację
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
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Od początku 2014 r. z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie korzysta około
630 osób w 169 rodzinach. Spośród tych rodzin, tylko
6 objęto procedurą „Niebieskie Karty”. Zdecydowana
większość rejestrowanych spraw nie dotyczyła osób
wspieranych przez tut. ośrodek. Pozwala to stwierdzić,
że postrzeganie zjawiska przemocy w rodzinie jako
problemu dotyczącego głównie rodzin ubogich czy niezaradnych życiowo jest błędne.
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 125,
poz. 842) wprowadziła do obowiązków samorządu
gminnego nowe zadanie – tworzenie i obsługę zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Należy podkreślić, że Zespół Interdyscyplinarny Gminy Jeleniewo i zadania jakie zostały mu przypisane, to kontynuacja działań które były podejmowane
na terenie powiatu suwalskiego w ramach budowania
lokalnych koalicji. Już od 2009 roku z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach rozpoczęto tworzenie systemu współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 28 kwietnia 2009 roku
zostało podpisane Porozumienie o współpracy osób
i instytucji, aby nieść kompleksową pomoc rodzinom
dotkniętym zjawiskiem przemocy domowej. Powstała
Koalicja pracowała w formie spotkań poprzez Lokalne
Zespoły Interdyscyplinarne oraz zespoły robocze. Udział
specjalistów nie był regulowany żadnymi aktami prawnymi. W skład Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego
w Gminie Jeleniewo weszły następujące podmioty:
• Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach
• Posterunek Policji w Szypliszkach, a obecnie w Rutce
- Tartak
• Zespół Szkół w Jeleniewie
• Sąd Rejonowy w Suwałkach
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jeleniewie
• Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Jeleniewie
Pracą Koalicji koordynował Dyrektor PCPR w Suwałkach.
Funkcjonująca koalicja była fundamentem budowania obecnego Zespołu Interdyscyplinarnego. W oparciu o nowelizację ww. ustawy Wójt Gminy Jeleniewo Zarządzeniem z dnia 30 maja 2011 roku powołał Zespół
Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy
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w rodzinie, którego skład został rozszerzony o dodatkowych członków wskazanych przez ustawodawcę.
W 2014 roku do składu Zespołu powołano przedstawiciela organizacji pozarządowej – Fundacji EGO w Suwałkach.
Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Jeleniewo prowadzone są w oparciu
o Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2011-2015, w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. Spotkania Zespołu odbywają się
nie rzadziej niż co 3 miesiące. Celem Zespołu jest działalność profilaktyczna, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie oraz pomoc rodzinom zagrożonym
i dotkniętym przemocą. W trakcie spotkań członkowie
omawiają skalę zjawiska, bieżące sprawy w ramach
prowadzonych procedur „Niebieskie Karty”,, podejmują działania mające na celu przeciwdziałanie zjawisku
przemocy, rozpowszechniają informacje o instytucjach
i osobach udzielających pomocy w środowisku zagrożonym przemocą. W celu rozwiązywania problemów
związanych z występowaniem przemocy w rodzinie
w indywidualnych przypadkach powoływane są grupy
robocze, w skład których wchodzą wyznaczeni członkowie z ww. instytucji.
Po wpłynięciu formularza „Niebieska Karta – A” do
Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego pracownik socjalny oraz dzielnicowy udają się do miejsca
zamieszkania wskazanej rodziny dotkniętej problemem
przemocy, w celu weryfikacji aktualnej sytuacji. Przewodnicząca Zespołu zwołuje posiedzenie grupy roboczej w terminie nie dłuższym niż 3 dni od wpłynięcia
formularza „Niebieska Karta – A”. Skład grup roboczych
zmienia się w zależności od specyfiki problemu w danej
rodzinie. Praktyka działalności grup roboczych na terenie Gminy Jeleniewo wskazuje, iż do pracy w grupach
roboczych zawsze powoływani są pracownicy socjalni
i dzielnicowy. Są to osoby najlepiej znające sytuację rodziny, w której występuje przemoc. Ponadto do grup roboczych często zapraszany jest psycholog i doradca rodziny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z PCPR
w Suwałkach. W sytuacji kiedy w rodzinie są małoletnie
dzieci powoływany jest pedagog, który posiada informacje na temat funkcjonowania dzieci w szkole oraz
zauważa ewentualne zmiany w ich zachowaniu. W razie
potrzeby Zespół Interdyscyplinarny może liczyć na pomoc i wsparcie duchownego z tut. parafii. Członkowie
pozostałych instytucji, tj. kurator zawodowy, społeczny
oraz pielęgniarka uczestniczą wyłącznie w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego, podczas którego
dzielą się posiadanymi informacjami o rodzinach dotkniętych problemem przemocy.
Na pierwszym posiedzeniu grupy roboczej członkowie przekazują informacje na temat danej rodziny,
a następnie ustalają termin kolejnego spotkania, na które zapraszana jest osoba wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. W trakcie
tego spotkania opracowywany jest indywidualny plan
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pomocy rodzinie. Następnie ustalany jest termin posiedzenia grupy roboczej, na którą wzywana jest osoba,
co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc
w rodzinie. W stosunku do tych osób podejmowane są
działania mające na celu zaprzestanie przez nich zachowań przemocowych. Wybrani członkowie uczestniczą
w każdym kolejnym spotkaniu, podczas którego omawiają i weryfikują indywidualny plan pomocy rodzinie.
Pracownik socjalny i dzielnicowy systematycznie monitorują sytuację rodzin w miejscu zamieszkania. Działania w ramach grup roboczych prowadzone są do czasu
podjęcia decyzji o zakończeniu procedury „Niebieskie
Karty”.
W 2014 roku do tut. ośrodka wpłynęło 10 Niebieskich Kart, w tym 9 wszczętych przez Policję i jedna
przez pracownika socjalnego. Od początku bieżącego
roku odbyło się 5 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 34 grupy robocze.
W ramach porozumienia z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Suwałkach tut. ośrodek prowadzi
na terenie gminy działania edukacyjne, terapeutyczne
oraz profilaktyczne służące wzmocnieniu opiekuńczych
i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach
zagrożonych przemocą w rodzinie w oparciu o realizację dwóch projektów: „Przemocy – mówimy NIE” oraz
„W trosce o bezpieczny dom”. Ponadto trójce dzieci z rodzin, w których występuje zjawisko przemocy domowej,
we współpracy z zagraniczną Fundacją „Mosty przyjaźni” zorganizowano kolonie letnie w Holandii.
Pomimo wielu trudności z jakimi zmagamy się na
co dzień, staramy się rzetelnie wykonywać swoje obowiązki. Zgodnie z nałożonymi wymogami prace grup
roboczych są dokumentowane na bieżąco przez Przewodniczącą Zespołu, a dostrzeżone deficyty omawiane na posiedzeniach Zespołu, w celu ich wyeliminowania. Mała ilość instytucji w gminie zajmujących się
zjawiskiem przemocy domowej powoduje, iż działania
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie są
realizowane przy wykorzystaniu zasobów instytucji
działających na terenie powiatu. Zdarzają się przypadki bardzo skomplikowane i trudne do rozwiązania.
W związku z tym nie działa się pojedyńczo, a w sposób
skoordynowany, co z kolei znacząco wpływa na skuteczność podejmowanych działań i zwiększa szanse na
pomoc rodzinie. Instytucje i osoby tworzące Zespół Interdyscyplinarny cały czas rozwijają się i zbierają cenne
doświadczenie w swej pracy, które w przyszłości z całą
pewnością pozwolą na coraz skuteczniejsze działania.
Duży wpływ na podniesienie kwalifikacji i poszerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie ma udział członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w szkoleniach, a zwłaszcza w bezpłatnych szkoleniach
w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Ekonomia społeczna w naszym regionie – stan
obecny oraz perspektywa dalszego rozwoju
Agnieszka Sobolewska
W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie ekonomią społeczną, w tym spółdzielczością socjalną.
Dzieje się tak m.in. ze względu na działania informacyjne oraz dostępność środków z Unii Europejskiej, które
ułatwiają tworzenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych. W dzisiejszych burzliwych czasach wciąż poszukuje się nowych rozwiązań problemów gospodarczych
i społecznych. Jednym ze sposobów stała się ekonomia społeczna, która dotyka szerokiego spektrum
ww. problemów. W sektorze gospodarki społecznej
drzemie ogromny potencjał. Z pomocą różnych środowisk może stać się ona czynnikiem rozwoju lokalnego,
którą można rozwijać i dostosowywać do aktualnych
potrzeb rynku. Ciągle powracają jednak pytania o to,
czym powinna być ekonomia społeczna XXI wieku,
w którym kierunku powinna zmierzać, jakie wyzwania przed nią stoją? Podobnie jak w przypadku firm
komercyjnych, również w przypadku przedsiębiorstw
społecznych pojawia się wiele problemów i wyzwań.
Wciąż nasuwa się pytanie o to, co można zrobić, aby
podmioty ekonomii społecznej miały szansę na sukces? Wyzwaniem dla powstających firm społecznych
jest znalezienie sposobu na efektywne działanie.
Aby uzyskać pełną wiedzę na temat problemów
z jakimi muszą zmagać się podmioty działające w obszarze gospodarki społecznej, a co szczególnie było
i jest pomocne w utworzeniu i prowadzeniu tego typu
działalności, przeprowadziłam rozmowę z prezesami
podlaskich spółdzielni socjalnych powstałych w 2014
roku. W wyniku tych krótkich wywiadów telefonicznych chciałam poznać kilka istotnych kwestii, a mianowicie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Co stanowiło źródło informacji o możliwości założenia tego typu działalności?
Czy otrzymali jakieś wsparcie w procesie tworzenia spółdzielni? Jeśli tak, to od kogo i w jakiej formie?
Czy samorząd oraz społeczność lokalna wspiera
działalność spółdzielni? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Metody pozyskiwania klientów, czy pojawiają się
problemy w ich pozyskaniu?
Czy spotkali się z klauzulami społecznymi i czy realizowali jakieś zlecenie uzyskane w ich wyniku?
Największe trudności z jakimi zmagali się podczas
tworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej?

Okazało się, że odpowiedź na pierwsze pytanie
w dużej mierze uzależniona jest od terenu na którym
znajduje się spółdzielnia. Większość nowopowstałych
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spółdzielni z subregionu białostockiego dowiedziało
się o takiej możliwości z Internetu, bądź też od swoich
znajomych. Internet, jako podstawowe źródło informacji, wymieniła także spółdzielnia socjalna powstała
w subregionie suwalskim. W przypadku spółdzielni mających siedzibę na terenie subregionu łomżyńskiego,
większość jej przedstawicieli dowiedziała się o możliwości utworzenia spółdzielni od władz lokalnych - starostwa powiatu łomżyńskiego. Jedna ze spółdzielni
powstała dzięki zaangażowaniu w działalność lokalnego stowarzyszenia, którego członkowie zainicjowali jej
utworzenie.
W proces tworzenia wszystkich nowopowstałych
spółdzielni zaangażowane były Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Było to wsparcie zarówno szkoleniowe, jak i finansowe. Większość prezesów podkreślało
duże znaczenie pomocy, jaką otrzymali, gdyż „w gąszczu” przepisów bez żadnego wsparcia nie byliby w stanie poradzić. Ogromną rolę odgrywała także pomoc
finansowa, pozwalająca m. in. na zakup niezbędnego
sprzętu, wyposażenie lokalu oraz możliwości sfinansowania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe
i wypadkowe ze środków Funduszu Pracy członkom
spółdzielni.
Kolejne z pytań dotyczyło zaangażowania samorządu oraz społeczności lokalnej w działalność spółdzielni. Tak jak już wspomniałam samorząd – starostwo powiatowe w subregionie łomżyńskim w dużej
mierze było inicjatorem nowopowstałych spółdzielni
socjalnych. Większość spółdzielni socjalnych nie ma
w chwili obecnej wsparcia ze strony władz lokalnych.
Sami pozyskują klientów na wolnym rynku. Na wsparcie lokalne wskazały trzy spółdzielnie socjalne. Jedna
wykonuje drobne prace remontowe zlecane z „wolnej
ręki”, kolejna ze spółdzielni otrzymała wsparcie poprzez utworzenie nakładki na stronie internetowej.
Jedna z łomżyńskich spółdzielni socjalnych otrzymuje
wsparcie ze strony Kościoła. Działa przy parafii, która
udostępniła swoje pomieszczenia, ponadto uzyskała
możliwość zaangażowania w organizację lokalnych
imprez.
Następnie zapytałam o sposób pozyskiwania
klientów. Większość prezesów wskazało, że sami poszukują klientów na wolnym rynku. Dla części podlaskich spółdzielni pozyskanie klientów dla wytwarzanych produktów i usług stanowi jeden z największych
problemów w prowadzeniu działalności.
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Aby lepiej zobrazować zaangażowanie lokalnych
instytucji w działania z obszaru ekonomii społecznej zapytałam o klauzule społeczne. Wszyscy przedstawiciele
spółdzielni wiedzą o istnieniu takiej możliwości w prawie
zamówień publicznych. Okazało się jednak, iż do tej pory
nie wykonywali żadnych zleceń uzyskanych w wyniku zastosowania klauzul społecznych.
Na koniec chciałam poznać największe problemy
z jakimi muszą zmagać się podlaskie spółdzielnie socjalne. Większość wskazała na odnalezienie się w przepisach
prawnych i konieczności spełnianiu wielu wymogów, np.
ze strony inspekcji budowlanej, wymogi sanepidu, kolejnym problemem są kwestie księgowe – rozliczenia pracowników: składki ZUS, kwestie związane z podatkiem,
sporządzanie umów. Dużym utrudnieniem była również
rejestracja działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Jako jeden z głównych problemów część ze spółdzielni
wymieniła pozyskanie klientów oraz mimo tak krótkiej
działalności problemy finansowe. Pojawiły się tu informacje, że bez wsparcia finansowego nie byliby w stanie
otworzyć i prowadzić działalności, a w chwili obecnej
zwolnienia z opłat składek ZUS są bardzo pomocne w zachowaniu płynności finansowej. Jedna ze spółdzielni
ma obecnie wysokie zadłużenie i stara się o otrzymanie
kredytu. Kolejna spółdzielnia, jako jeden z problemów
prowadzonej działalności, podała mniejszą wydajność
pracowników oraz niewielkie kompetencje zawodowe
części załogi.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku poodejmował w okresie realizacji projektu „Bądź
Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kampanię mającą na celu przybliżenie tematu ekonomii społecznej za pomocą różnych
form przekazu informacji – prasy, radia, telewizji. Powstał również portal Podlaskiej Ekonomii Społecznej.
Ponadto wśród działań realizowanych w ramach projektu znalazło się wiele działań szkoleniowo – informacyjnych skierowanych do przedstawicieli pomocy społecznej, samorządu oraz organizacji pozarządowych.
Wśród nich ROPS w Białymstoku organizował liczne
szkolenia, seminaria oraz wizyty studyjne odbywające
się we wzorcowych podmiotach ekonomii społecznej
położonych na terenie całego kraju. Dosyć nową inicjatywą realizowaną we współpracy z ROPS-em są Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej.

Jakie zatem wnioski można wysunąć z przeprowadzonych rozmów i na co powinno zwrócić się uwagę, aby
ekonomia społeczna w dalszym ciągu mogła z powodzeniem rozwijać się na terenie naszego województwa?
Pierwszy wniosek jaki się nasuwa to konieczność
prowadzenia dalszej kampanii informacyjnej, przybliżającej temat ekonomii społecznej zarówno społeczności lokalnej, jak również przedstawicielom lokalnej
władzy. Okazuje się bowiem, że mimo dynamicznego
rozwoju tego sektora, nadal świadomość tego czym
jest i o korzyściach jakie mogą z niej wypływać, wciąż
jest niewystarczająca. Krótkie badanie pokazało, że
kandydaci na spółdzielców oraz przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za kreowanie lokalnej polityki
muszą intensywnie uczyć się, jak wykorzystać szanse,
jakie daje ekonomia społeczna – zarówno na poziomie
jednostki, lokalnie oraz w skali ogólnopolskiej. Aby powstawały nowe podmioty ekonomii społecznej i aby
miały szansę na prosperowanie niezbędne jest rozpowszechnianie informacji na jej temat wśród ogółu
społeczeństwa. Zwykli obywatele niewiele wiedzą na
ten temat przez co często nie rozumieją idei ekonomii
społecznej. Wciąż zatem potrzebne jest prowadzenie
regionalnych kampanii promujących myśl gospodarki
społecznej, gdyż niedostateczna wiedza, brak zaufania
społecznego i ugruntowanej pozycji na lokalnym rynku rodzi szereg utrudnień w rozwoju i działalności już
powstałych podmiotów ekonomii społecznej.
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Dzięki działaniom organizowanym na rzecz rozwoju ekonomii społecznej – poprzez udział w licznych
działaniach przedstawicieli różnych instytucji ekonomia społeczna stała się bliższa dla lokalnej społeczności, a co najważniejsze coraz szersza grupa osób
dostrzega w niej szansę na podjęcie aktywności zawodowej, choć wciąż jest to niewystarczająca grupa osób.

Kolejną kwestią na którą trzeba zwrócić uwagę
jest rola samorządu i lokalnej społeczności. Obywatele powinni być świadomi tego, że ES może odegrać
istotną rolę w rozwoju lokalnym. Jest ona ważna dla
rozwoju i integracji wspólnot lokalnych. Duże firmy
nigdy nie tworzą lokalnej więzi i nie budują wspólnoty.
ES stanowi zaś szansę na zrównoważony rozwój społeczno – gospodarczy. Rozwój tego sektora pozwala na
włączenie do aktywnego życia społecznego osób oraz
grup dotychczas nieaktywnych. W tym miejscu należy
powiedzieć o potrzebie wsparcia takich podmiotów
przez lokalny samorząd, firmy, jak i mieszkańców. Aby
ekonomia społeczna mogła z powodzeniem rozwijać
się potrzebna jest świadomość lokalnych decydentów
o roli ekonomii społecznej i potrzebie współpracy.
Ważne jest, aby obie strony dostrzegały w sobie silnych partnerów. Kluczowa jest tu edukacja każdej ze
stron. Samorząd lokalny może m. in. tworzyć rynek dla
podmiotów ES, aby uniezależniać je od wsparcia finansowego. Należy przy tym pamiętać, że zagrożeniem
dla PES jest zbytnie uzależnienie od pomocy ze strony
władz publicznych. Samorząd, jak i otoczenie biznesu
mogą wspomagać podmioty poprzez kształtowanie
świadomości do innowacyjnego, nowoczesnego podchodzenia do sytuacji na rynku.
Jednostki samorządu terytorialnego poza wspieraniem ekonomii społecznej mogą być aktywnymi jej
twórcami, zakładając nowe podmioty – kluby i centra
integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, spółki typu non profit oraz spółdzielnie socjalne.
W naszym regionie dotychczas nie powstała ani jedna
spółdzielnia socjalna utworzona przez jednostki samorządu terytorialnego. Należy tu edukować JST, że
spółdzielnia socjalna osób prawnych może stanowić
uzupełnienie dla funkcjonujących struktur pomocy
społecznej i rynku pracy, być odpowiedzią na konkretne problemy społeczne, związane z bezrobociem i wykluczeniem społecznym, ubóstwem czy problemami
związanymi z aktywizacją społeczno – zawodową osób
niepełnosprawnych.

Wizyta studyjna do Województwa Małopolskiego - Urząd Gminy
Raciechowice, 11 września 2014r.
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Kolejną kwestią jaka nasuwa się przy rozważaniach na temat roli samorządu lokalnego w rozwoju
lokalnej ekonomii społecznej jest możliwość wykorzystywania klauzul społecznych w prawie zamówień
publicznych. Stanowią one ważny instrument wspierania przedsiębiorczości społecznej. Są one wyjątkiem
od reguły, dopuszczanym w prawie zamówień publicznych z uwagi na istotne względy społeczne. Podstawowym kryterium oceny złożonych ofert jest cena
i jakość zamawianych usług, jednak prawo unijne daje
możliwość wprowadzenia przez podmiot udzielający
zamówienia dodatkowych kryteriów społecznych, dotyczących na przykład zatrudnienia osób długotrwale
bezrobotnych czy niepełnosprawnych. Stosowanie zamówień z zastosowaniem klauzul społecznych umożliwia poza zakupem przez samorząd konkretnych usług
od przedsiębiorstwa przyczynianie się do rozwiązania
problemów społecznych i utrzymania kapitału w lokalnym obiegu. Niestety klauzule w Polsce wiąż są zbyt
rzadko stosowane. Wiedza wśród samorządowców na
temat klauzul społecznych jest nadal niewielka. Wielu
urzędników boi się stosowania klauzul społecznych.
Są to obawy przed kontrolami i ewentualnymi karami,
zaskarżaniem zapisów przez firmy komercyjne czy też
unieważnienia przetargu. Obawy te wiążą się również
z wprowadzeniem nowego, niesprawdzonego rozwiązania. Ciągle istnieje potrzeba na „rozwianie” obaw
przed stosowaniem klauzul społecznych oraz wzmacnianie wiedzy na ich temat wśród przedstawicieli samorządów. Rozwiązaniem mogą tu być szkolenia na temat stosowania klauzul społecznych w zamówieniach
publicznych oraz poza upowszechnianiem wiedzy
formalnej przekonanie osób odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań do korzyści płynących dla społeczności lokalnych. Ogólnopolski program oferujący
bezpłatne szkolenia i seminaria na temat stosowania
klauzul społecznych skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli
w tym roku w ramach projektu „Zintegrowany system
wsparcia ekonomii społecznej” organizowała Fundacja
Fundusz Współpracy. Na terenie województwa podlaskiego odbyły się cztery takie szkolenia: w Suwałkach,
Łomży, Białymstoku oraz Bielsku Podlaskim.
Następną niezwykle ważną kwestią na którą trzeba
zwrócić uwagę są finanse. Ekonomia społeczna w Polsce w ostatnich latach miała duże szanse na rozwój za
sprawą środków z Unii Europejskiej, które pozwoliły
na organizację działań informacyjnych oraz w dużym
stopniu ułatwiły tworzenie i rozwój przedsiębiorstw
społecznych. Mijająca perspektywa finansowa na lata
2007-2013 gospodarowała środkami na rozwój ekonomii społecznej na poziomie centralnym w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet
I „Zatrudnienie i Integracja Społeczna” oraz na poziomie regionalnym w ramach Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej”. Środki te stanowiły główne źródło
finansowania działań na rzecz rozwoju usług wsparcia
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ekonomii społecznej. Umożliwiały ponadto korzystanie z bezzwrotnych dotacji oraz wsparcia pozafinansowego niezbędnego do uruchomienia oraz prowadzenia działalności w formie spółdzielni socjalnych. Dzięki
unijnym środkom możliwa była organizacja szkoleń
oraz kampanii informacyjno-promocyjnych. Za sprawą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powstał
również system finansowania zwrotnego dla podmiotów ekonomii społecznej, niezwykle ważny w okresie
ich rozwoju. Europejski Fundusz Społeczny okazał się
szansą dla wielu podmiotów. Dzięki tym środkom zakupiono niezbędny sprzęt, opłacano wynagrodzenia
na początku działalności, przeszkolono kadrę w zakresie prowadzenia firmy. Początkujące firmy społeczne
nie byłyby w stanie poradzić sobie bez wsparcia merytorycznego, jakie dają ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, które również w głównej mierze funkcjonują
dzięki unijnym środkom. Wsparcie dotyczące wiedzy,
uzyskania pewnych informacji potrzebnych do założenia i prowadzenia np. spółdzielni socjalnej, napisania
biznesplanu, doprecyzowania zadań, którymi ta spółdzielnia ma się zająć jest nieocenione dla założycieli
takiego podmiotu. Bez wsparcia różnego rodzaju i na
różnych poziomach trudno przedsiębiorstwom społecznym byłoby utrzymać się na rynku.
Wsparcie dla ekonomii społecznej kontynuowane
będzie również w nowej perspektywie finansowej UE
na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój oraz w ramach Regionalnych
Programów Operacyjnych. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 znajduje się w ramach Osi Priorytetowej VII:
Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie Roli Ekonomii Społecznej w Rozwoju Społeczno-Gospodarczym Województwa Podlaskiego, Priorytet
Inwestycyjny 9.8. Wspieranie Gospodarki Społecznej
i Przedsiębiorstw Społecznych. Celem szczegółowym
priorytetu inwestycyjnego jest rozwijanie sektora ekonomii społecznej. Będą to działania służące tworzeniu warunków do powstawania nowych podmiotów
ekonomii społecznej oraz wspieranie już istniejących
w regionie podmiotów i wykorzystanie ich potencjału
w walce z wykluczeniem.
Mówiąc o środkach finansowych należy jeszcze
zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii. Podobnie jak
w przypadku firm komercyjnych również w przypadku
firm społecznych środki pozyskane z Unii Europejskiej
nie są w stanie zastąpić ciężkiej pracy nad utrzymaniem przedsiębiorstwa, powinny stanowić jedynie narzędzie ułatwiające rozpoczęcie działalności w postaci
dotacji oraz późniejszego rozwoju poprzez pożyczki.
Głównym celem funkcjonowania tego sektora jest włączenie osób wykluczonych społecznie do prawidłowego, pełnego funkcjonowania w społeczeństwie. Służy
on przede wszystkim osiągnięciu celów społecznych
i na te cele musi być zainwestowany wygenerowany
zysk. Jednak integracja społeczna nie może stanowić
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jedynego aspektu funkcjonowania spółdzielni socjalnej czy też innego podmiotu, ponieważ w wielu aspektach jest ona firmą poddaną prawom rynku i ekonomii.
Musi ona zarabiać na siebie przynajmniej w stopniu,
który pozwoli na pokrycie kosztów działania i inwestycji oraz wynagrodzenia pracowników. Podobnie jak
zwykłe przedsiębiorstwo wytwarza produkty i usługi,
które muszą być dopasowane pod kątem rodzaju, liczby i jakości do istniejącego zapotrzebowania na rynku.
Musi zatem istnieć pomysł, biznesplan na prowadzenie danej działalności. Zakres oferowanych usług i towarów musi trafić w lokalną niszę gospodarczą bądź
zaspokajać potrzeby publiczne. Taka firma może z powodzeniem funkcjonować tylko wtedy, gdy znajdą się
nabywcy i tu w niczym nie różni się od zwykłego biznesu. Aby mogła z powodzeniem prosperować musi
znaleźć się część społeczeństwa, która wyda posiadane środki na zakup produktów i usług wytwarzanych
przez podmiot ES. Ponadto w procesie tworzenia i prowadzenia działalności musi się brać pod uwagę ograniczenia wynikające z chłonności rynku oraz istniejącej
konkurencyjności. Aby podmioty ekonomii społecznej
mogły w pełni prosperować już na etapie tworzenia
powinny dobrze zastanowić się nad tym, w jakim obszarze rozpocząć swoją działalność. Szansę stanowią tu
nisze, którymi nikt nie chce się zająć. Tradycyjny biznes
jest bowiem nastawiony głównie na zysk i tu pozostałe obszary mogą stanowić obszar działania ES. W tym
miejscu niezbędne jest wsparcie dotyczące wiedzy,
przekazania pewnych informacji potrzebnych do założenia i prowadzenia np. spółdzielni socjalnej, pomoc
w napisaniu biznesplanu, doprecyzowania zadań, którymi ta spółdzielnia ma się zająć. Bez takiego wsparcia
trudno jest spółdzielniom czy też innym podmiotom
samodzielnie utrzymać się na rynku. W tym miejscu
należy nie zapominać o tym, że ES musi być budowana na dwóch normach więzi wspólnotowych. Jeśli taki
podmiot zostanie oparty o same więzi społeczne to
nie utrzyma się na rynku bo o tym decyduje ekonomia.
W przypadku zaś gdy w przedsiębiorstwie społecznym
zacznie przeważać interes ekonomiczny to skomercjalizuje się i utarci swój wymiar społeczny.
Niemniej jednak jednym z największych i najpoważniejszych problemów z jakimi zmaga się duża część naszych spółdzielni socjalnych jest niemożność osiągnięcia
stałości i regularności zleceń, a co za tym idzie płynności
finansowej. W tym miejscu ponownie należy podkreślić
rolę samorządu oraz lokalnej społeczności. Samorząd
powinien tworzyć rynek dla podmiotów ekonomii społecznej. W innym wypadku będą one funkcjonowały tak
długo jak długo będą otrzymywały wsparcie publiczne.
Ogromnym zagrożeniem dla PES jest właśnie uzależnienie od pomocy finansowej ze strony władz publicznych.
Zarówno mieszkańcy jak i władze powinni być świadomi
tego, że ES jest ważna dla rozwoju i integracji wspólnot
lokalnych. Jest szansą na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Jest również sposobem na odtwo-

rzenie wspólnot lokalnych w wymiarze ekonomicznym.
Potrzebne są zatem zmiany mentalne, aby ci którzy mają
wpływ oraz ci którzy szukają zatrudnienia potrafili ze
sobą rozmawiać i tworzyć firmy i instytucje społeczne.

Spotkanie w Centrum Integracji Społecznej Piątkowo – wizyta studyjna do woj. wielkopolskiego – 8 kwietnia 2014r.

Rodzi się zatem wiele pytań dotyczących źródeł
i metod pozyskiwania środków na działanie PES. Poza
dotacjami unijnymi istnieje możliwość uzyskania pożyczki na zasadach preferencyjnych. PES zmagają się z kolejnym problemem jakim jest brak dostępu do kapitału
pożyczkowego i niechęć banków, które taki typ działalności często postrzegają jako niedochodową i obarczoną
dużym ryzykiem. Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego utworzony został program finansowania zwrotnego dla PES, oparty na preferencyjnych
pożyczkach dystrybuowanych regionalnie. Realizatorem
funduszu pożyczkowego jest Towarzystwo Inwestycji
Społeczno – Ekonomicznych SA. Będzie on funkcjonował do końca czerwca 2015 roku. Kolejną możliwością na
uzyskanie pożyczki jest Polsko – Amerykański Fundusz
Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich. Oferuje on pożyczki pomostowe, operacyjne – na zachowanie płynności
finansowej oraz pożyczki inwestycyjne.
Kolejną choć wiąż stosunkowo rzadko spotykaną
możliwością jest wsparcie filantropów – ludzi sukcesu, biznesmenów, ludzi, którzy mają pieniądze, znajomości, umiejętności i doświadczenie zawodowe.
Dobroczynność w Polsce dopiero jednak kiełkuje, ale
to właśnie biznes może i powinien wspierać działania
społeczne jako że jest ważnym uczestnikiem nie tylko
życia gospodarczego ale również społecznego.
Dużym wyzwaniem jakie stoi przed sektorem gospodarki społecznej jest znalezienie sposobu na efektywne działanie. W podmiotach ES cele społeczne są
ponad celami ekonomicznymi – zyskiem i gromadzeniem środków, jednak jak w przypadku każdej firmy
potrzebne są pieniądze umożliwiające funkcjonowanie i rozwijanie się. Realizacja nowych pomysłów oraz
nowych możliwości możliwy jest głównie dzięki środkom finansowym.
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Aby ekonomia społeczna nadal tak prężnie rozwijała się w naszym regionie, a już powstałe podmioty
miały szansę na prosperowanie należy wciąż rozpowszechniać informację na jej temat wśród ogółu społeczeństwa. Niestety temat ten wśród zwykłych obywateli naszego społeczeństwa wciąż jest zbyt mało
znany a przez to niezrozumiały. Nadal potrzebne jest
prowadzenie regionalnych kampanii promujących
myśl ekonomii społecznej. Każde przedsiębiorstwo,
aby odnieść sukces na rynku musi zadbać o skuteczny
marketing i tutaj firmy społeczne w niczym nie różnią
się od tych komercyjnych. Jednak przedsiębiorstwo
społeczne w działaniach marketingowych musi łączyć
dwa wymiary: informowanie o działaniach społecznych musi być splecione ze strategią marketingową.
W sektorze gospodarki społecznej drzemie ogromny
potencjał, który wspólnymi siłami można rozwijać i dostosowywać do aktualnych potrzeb rynku.
Na koniec należy zaznaczyć, iż mija dopiero drugi
rok realizacji Wieloletniego Planu Rozwoju Ekonomii
Społecznej w Województwie Podlaskim. Obejmuje
on wszystkie z wymienionych w artykule problemów
i zadań do realizacji tj. upowszechnianie wiedzy o ekonomii społecznej, budowaniu więzi PES z samorządem
lokalnym i biznesem, usamodzielnienie się i wzmocnienie istniejących przedsiębiorstw społecznych oraz
wykorzystywania istniejących i pozyskiwania nowych
źródeł finansowania sektora gospodarki społecznej.
Widzimy już pierwsze efekty realizacji programu, a nad
dalszymi wciąż musimy sukcesywnie pracować.

Wizyta studyjna do województwa wielkopolskiego – spotkanie
moderowane w Spółdzielni Socjalnej Otwarci w Koninie 9 kwietnia 2014 r.

Wizyta Studyjna do województwa małopolskiego - spotkanie
z przedstawicielami Spółdzielni Socjalnej Dziewięćsił w Rabce
Zdroju 11 września 2014 r.
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Materiały dotyczące opracowania bądź aktualizacji
strategii
Anna Tomulewicz
Doradca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
Wskazówki dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie dotyczące opracowania bądź aktualizacji strategii zgodnie z podstawą

Przygotowanie do opracowania/aktualizacji strategii

prawną art. 16b ustawy o pomocy społecznej z dnia 12
marca 2004 (Dz.U poz 182 z 2013 roku).
Należy zweryfikować zapisy w gminie/powiecie dotyczące
zarządzania i monitorowania strategią lub programami obowiązujące dotąd lub zacząć opracowanie nowego dokumentu

Diagnoza prezentuje stan aktualny – liczbowy opisowy:
demografii , sytuacji gospodarczej i zatrudnienia, edukacji, bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej, w tym uzależnień,
opieki nad dziećmi i osobami zależnymi, niepełnosprawnymi, kultury i pomocy społecznej.
Ich przyczyny trudności, tendencje oraz słabe/mocne strony , infrastrukturę.
1. Należy ustalić z Wójtem/Burmistrzem/ Radą sposób
1. Gmina i powiat opracowują strategię rozwiązywania
i tryb przygotowywania aktualizacji/opracowania doproblemów społecznych, a samorząd województwa strakumentu.
tegię w zakresie polityki społecznej.
2. Podczas opracowania strategii należy pozyskać dane
2. Strategia, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególod wszystkich instytucji gminnych, powiatowych wraz
ności:
z ich potrzebami – załącznik a
1) diagnozę sytuacji społecznej;
3. Zgodnie z ustaleniami prowadzić warsztaty partycypacyjne
4. Można przeprowadzić badania ankietowe i ująć je
w diagnozie.
Z reguły „ DIAGNOZA” stanowi rozdział I strategii/programów. Zmian w diagnozie – aktualizacji diagnozy dokonujemy nie rzadziej niż co cztery lata, chyba, że zapis strategii
stanowi inaczej.
2) prognozę zmian w zakresie objętym strategią;

Wykorzystać przygotowywaną OZPS ( Ocenę zasobów Pomocy Społecznej) i dane w niej zawarte do prognozy zjawisk społecznych w gminie - załącznik c

3) określenie:
a) celów strategicznych projektowanych zmian,
b) kierunków niezbędnych działań,
c) sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych,
d) wskaźników realizacji działań.

Może zostać opracowany na podstawie diagnozy przez
pracowników ops lub stworzony podczas warsztatów partycypacji. Prezentację stanowi załącznik d Cele kierunki
oraz harmonogram-stanowią z reguły II rozdział strategii/
programów. Punkt c)sposób realizacji strategii – to rozdział
dotyczący zarządzania – rozdział np. III dokumentu.

Konsultacje społeczne

Wynikają z zapisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, ustawy o samorządzie gminnym. Mają charakter
opiniotwórczy. Jeśli nie ma trybu opracowanego w gminie/powiecie( sprawdzić!) należy je przeprowadzić minimum przez 7 dni w formie upowszechnienia oraz zebrać
uwagi. Sporządzić notatkę lub raport z konsultacji oraz dokonać uwzględnienia uwag, tam gdzie jest to niezbędne.
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Wynikają z zapisów ustawy np. o pomocy społecznej – zaArt. 110 ust 4. Ośrodek pomocy społecznej koordynuje repisy te powinny się znaleźć w rozdziale dotyczącym Zarząalizację strategii, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1.
dzania realizacją strategii/programów”.
Art. 110 ust 9. Kierownik ośrodka pomocy społecznej składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności
ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy
społecznej. 10. Rada gminy, biorąc pod uwagę potrzeby,
o których mowa w ust. 9, opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej.
Poniżej etapy opracowania/aktualizowania strategii
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Należy podjąć decyzję jak wykorzystamy zapisy ustawy do
sprawozdawczości strategii/programów. Dokonać zapisów w części dotyczącej zarządzania, np. co rok podczas
sprawozdania z działalności ops lub co 2-3 lata.
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Załącznik
a. Przykład pisma do instytucji
Ldz. 												

Miejscowość, data
Szanowny Pan/-i
Dyrektor
Szkoły/przedszkola

Urząd Miejski w…………….w związku z przygotowaniem dokumentu Strategia Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2015-2023 zwraca się z prośbą o przygotowanie i przesłanie w wersji elektronicznej
i papierowej danych z lat 2007-2014 dotyczących:
a. liczby dzieci objętych kształceniem/edukacją przedszkolną w latach, w tym liczby dzieci dojeżdżających,
b. ilości i rodzaju kół zainteresowań, zajęć dodatkowych/programów dla dzieci i młodzieży,
c. liczby miejsc w świetlicach, rodzaju świetlic, innych form spotkań, infrastrukturę społeczną (np. Orlik, harcówka
itp.),
d. liczbę rad rodziców, specjalistów i UKS,
e. najważniejszych potrzeb i problemów obszaru edukacji w mieście i gminie na najbliższe lata.
Proszę o przesłanie danych w dokumencie na adres Urzędu Miejskiego w …………………….. oraz w formie elektronicznej na adres: email: ………………………………….. do dnia ………………………………………….
									

Podpis

b. Przykład uchwały dot. aktualizacji strategii gminnej
Uchwała Nr …
Rady Gminy
z dnia………...
w sprawie
aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012-2020
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.) i art. 16 b ustawy z dnia 12 marca 2004r (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013
r. poz. 509, 1650..)uchwala się co następuje:
§1
Przyjmuje się aktualizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie …………….na
lata 2012-2020 przyjętej Uchwałą Nr …………..Rady Gminy …………….. z dnia …………………….. i wprowadza się
podrozdział 7 Prognoza oraz aktualizacja strategii.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy
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Prognoza oraz aktualizacja strategii
Zgodnie z zapisami w rozdziale III „Przeglądy strategiczne wraz z oceną realizacji zaplanowanych zadań będą
realizowane cyklicznie, raz na rok na początku IV kwartału.”
Koordynator wdrażania strategii- sekretarz gminy wraz z GOPS ……………… podjęli wiec działania dotyczące:
–– analizy celów szczegółowych, problemów, potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej w odniesieniu do zapisów
programów i strategii,
–– dokonania prognozy tych zmian,
–– wypracowania propozycji zmian zapisów w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
–– opracowania i analizy materiału z monitoringu.
Analizując dane przygotowane przez GOPS ………….. wynikające z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej
zaobserwowano, że całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w 2013 roku nieznacznie zmniejszył
się w stosunku do lat poprzednich. Zmiana ta wynika z nieznacznego spadku rodzin i osób korzystających z pomocy
w formie pieniężnej oraz z faktu, że w roku 2012 ośrodek poniósł koszty związane z wyposażeniem oraz doposażeniem stanowisk pracy.
W latach następnych prognozowany jest sukcesywny wzrost kosztów związanych z prowadzeniem i utrzymaniem jednostki. Wzrost ten jest skutkiem prognozowanego wzrostu liczby osób korzystających z pomocy społecznej
oraz z przewidywanym wzrostem pracowników zatrudnionych w jednostce pomocy społecznej.
Prognozowany jest również wzrost wskaźnika deprywacji lokalnej w stosunku do lat poprzednich. Liczba osób
długotrwale korzystających ze świadczeń wykazuje tendencję wzrostową w porównaniu do lat poprzednich, jednak
wskaźnik procentowy udziału osób długotrwale korzystających ze świadczeń w ogólnej liczbie świadczeniobiorców
wskazuje na spadek liczby takich osób.
Liczba osób, które w roku oceny korzystały ze świadczeń pieniężnych w stosunku do lat poprzednich jest mniejsza, jednak wzrosła liczba osób, którym przyznano świadczenia niepieniężne.
Analizując powody przyznania pomocy zaobserwować można sukcesywny wzrost liczby osób dotkniętych
niemalże każdym problemem społecznym tj. ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, bezradnością oraz alkoholizmem.
W związku ze wzrostem liczby mieszkańców gminy oraz liczby osób korzystających ze świadczeń wzrastają również
ogólne kwoty przyznawanych zasiłków.
Prognozowany jest też nadal spadek przestępczości na terenie gminy, chociaż w okresie wolnym od nauki –
wakacje – występuje wzrost zjawisk i wykroczeń będących udziałem młodzieży, często po spożyciu alkoholu.
Utrzymuje się tendencja do izolacji osób starszych, samotnie mieszkających i osób niepełnosprawnych. Występuje też brak na terenie gminy instytucji, która świadczyłaby osobom tego potrzebującym już w niedługim prawdopodobnie czasie usługi całodobowe.
Nadal nie prognozowany jest w gminie rozwój instytucji pomocy społecznej. W małej gminie trudno jest tworzyć dom pomocy społecznej oraz ośrodek wsparcia dla osób tego potrzebujących, ponieważ w związku z niewielką
ilością osób potrzebujących takiego rodzaju wsparcia koszty związane z utworzeniem oraz utrzymaniem tychże
placówek byłyby niewspółmierne do potrzeb.
Głównymi problemami zdrowotnymi mieszkańców są nadal:
–– choroby układu krążenia w tym: nadciśnienie tętnicze, niedokrwienna choroba serca (zawały), udary mózgu,
–– cukrzyca,
–– choroby tarczycy,
–– choroby układu oddechowego,
–– choroby układu mięśniowo-kostnego (reumatyczne),
–– nowotwory.
Dopóki nie będzie więcej działań profilaktycznych w gminie prognozowana jest tendencja stała i utrzymującą się.
Zespół ds. aktualizacji strategii po analizie monitoringu strategicznego ustalił, że Harmonogram celów i zadań na
lata 2014-2020 nie ulega korekcie, powinien być systematycznie wdrażany zgodnie z zadaniami w nim zapisanymi.
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d. przykład zapisów celó w i harmonogramu strategii zgodnie z art. 16b
III. OBSZARY, PROGNOZY I CELE STRATEGICZNE
Strategia pozwala zaplanować plan rozwoju społecznego gminy, przygotować konspekt działań zgodny
z wcześniej wypracowaną wizją, ze szczegółowym podziałem na najważniejsze obszary oraz ich poszczególne etapy
realizacji.
Działania strategiczne podejmowane są w kierunku zabezpieczenia potrzeb socjalnych jednostek i rodzin, uzyskania wyższego poziomu życia, minimalizacji skutków chorób, niepełnosprawności i starości oraz innych sytuacji
losowych.
Z zebranych oczekiwań co do działań w obszarach rozwiązywania problemów społecznych można sformułować
cele strategii.
Przygotowane wnioski, prognozy i potrzeby prezentowane przez instytucje społeczne i organizacje z terenu
gminy poddano wnikliwej analizie. W ten sposób opracowano obszary i prognozy zmian społecznych, które powinny stać się celami strategicznymi działań samorządu oraz całej społeczności lokalnej gminy……………..na lata
2015-2023. Są to :
I: WSPIERANIE RODZINY, SYSTEMU OPIEKI NAD DZIECKIEM I EDUKACJI
CEL został skonstruowany w odpowiedzi na prognozy społeczne, jakimi są:
spadek dzietności i liczby ludności w gminie, ujemne saldo przyrostu naturalnego, niewystarczająca pomoc terapeutyczna, logopedyczna oraz psychologiczna dla rodzin w gminie, liczba dzieci z trudnościami psychofizycznymi, niewystarczająca oferta zajęć dla rodzin, niewykorzystana w pełni infrastruktura szkolna i boisk do zajęć dla dzieci i dorosłych,
w tym z pobliskich miejscowości ( ……………………………………….)
CEL I : WSPIERANIE RODZINY, SYSTEMU OPIEKI NAD DZIECKIEM I EDUKACJI
Kierunki działania:
1. Stałe badanie potrzeb mieszkańców.
2. Zwiększenie dostępu do usług specjalistów: logopedy, terapeuty, psychologa dziecięcego i innych.
3. Edukowanie rodziców, kampanie promujące konstruktywne postawy rodzicielskie.
4. Umożliwienie nauki dzieciom niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo wraz ze swoimi zdrowymi rówieśnikami.
5. Poprawa infrastruktury i doposażenia placówek edukacyjnych.
6. Wspieranie i organizowanie edukacji i poradnictwa małżeńskiego, specjalistycznego i rodzinnego.
7. Edukacja rodziców poprzez pracę socjalną, asystenturę rodziny.
8. Organizacja programów i projektów edukacyjnych ukierunkowanych na rodziców.
9. Tworzenie warunków do realizacji programów socjoterapeutycznych.
10. Wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym szczególnie uzdolnionych .
11. Promocja dobrych praktyk na rzecz rodzin i dobrych wzorców wychowania.
12. Programy edukacyjne dla rodzin, młodzieży - w tym warsztaty zarządzania budżetem.
13. Upowszechnianie informacji o podmiotach świadczących pomoc dziecku i rodzinie.
14. Budowanie lokalnych partnerstw na rzecz usług dla rodzin.
15. Współdziałanie z ngo, kościołem i instytucjami na rzecz ubóstwa.
16. Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
przykład harmonogramu strategii zgodnie z art. 16b.
Lp. KIERUNKI DZIAŁAŃ

WSKAŹNIKI

REALIZATORZY

RAMY FINANSOWE

I CEL WSPIERANIE RODZINY, SYSTEMU OPIEKI NAD DZIECKIEM I EDUKACJI
4

Umożliwienie nauki
dzieciom niepełnosprawnym fizycznie
i umysłowo wraz ze
swoimi zdrowymi
rówieśnikami.

10

Wsparcie uczniów
o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, w tym
szczególnie uzdolnionych.

Wzrost liczby dzieci z orzeczeniem w klasach
integracyjnych. Pozyskanie specjalistów do
pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach
edukacyjnych.

Realizacja:
a. stypendiów socjalnych dla około 30
dzieci,
b. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
rozwijających umiejętności i zdolności
w szkołach i placówkach,
c. zawieranie partnerstw z organizacjami działającymi na rzecz rodzin i dzieci
w gminie.
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Samorząd gminy,
instytucje pomocowe, GOPS,
szkoły, organizacje pozarządowe
i kościelne

Budżet samorządu
gminy w kwocie …..,
GOPS, MPiPS - zadania zlecone- planowana kwota

środki pomocowe,
w tym EFS, środki
ngo

www.rops-bialystok.pl
e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel. 85 744 72 72, fax 85 744 71 37
Biuro Projektu
www.projekt.rops-bialystok.pl
e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel. 85 744 22 14, 85 744 22 16, 85 741 16 06
fax 85 744 22 15

