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Szanowni Czytelnicy!
Kończy się rok. To zwykle skłania nas do refleksji i podsumowań. Oceniamy miniony
czas, dokonujemy bilansu ostatnich dwunastu miesięcy, zastanawiamy się co udało się
nam zrealizować, a jakie plany zostały tylko „na papierze”.
Schyłek roku to także czas najbardziej radosnych Świąt Bożego Narodzenia, kiedy
to całe rodziny spotykają się przy wigilijnym stole i łamiąc się opłatkiem, odnajdują ten
niepowtarzalny klimat i nastrój. Sylwester i Nowy Rok rozpoczynają okres Karnawału,
wesołych szampańskich zabaw, które pozwalają „rozgrzać się” w mroźne, zimowe dni i wieczory.
W tym szczególnym okresie chciałabym podziękować wszystkim zaangażowanym w realizację działań projektu
systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy
społecznej”. Bez Was osiągnięcie sukcesu nie byłoby możliwe.
Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie spokój i radość
wszystkim naszym czytelnikom.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje każdego pomyślnością i szczęściem!
Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku

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

W okresie od października do końca grudnia 2012 r. w ramach projektu systemowego zrealizowano: 4 szkolenia
trzydniowe, wizyty studyjne oraz kursy specjalistyczne. Działania zrealizowane w IV kwartale 2012 roku w ramach
zadania Szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji społecznej to:
Data

Temat działania

Trener

9-12.10.2012

Kurs specjalistyczny:
„Mediacje rodzinne”

Firma Szkoleniowo-Doradczo-Mediacyjna „BLIŻEJ”
Mariola Król

9-11.10.2012

Kurs specjalistyczny:
„Asystent osoby niepełnosprawnej”

Beata Hawryłko-Zygmunt

10-12.10.2012

Szkolenie:
„Aktywizacja osób bezrobotnych w KIS,
CIS i innych podmiotach ekonomii społecznej”

Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich spółka zo.o.,
Igor Mertyn

15-18.10.2012

Kurs specjalistyczny:
„Trening Zastępowania Agresji”

15-18.10.2012

Kurs specjalistyczny:
„Mediacje rodzinne”

Firma Szkoleniowo-Doradczo-Mediacyjna „BLIŻEJ”
Mariola Król

19.10.2012

Kurs specjalistyczny:
„Superwizje dla pracowników pow”

Jacek Sochacki

22-25.10.2012

Kurs specjalistyczny:
„Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”

Jacek Szczepkowski, Artur Lewiński

5-8.11.2012

Kurs specjalistyczny:
„Trening interpersonalny”

Beata Hawryłko - Zygmunt, Agnieszka Nowak

05-07.11.2012

Szkolenie:
„Współpraca PUP i OPS/PCPR
w aktywizacji osób bezrobotnych”

Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich spółka zo.o.,
Igor Mertyn

5-8.11.2012

Kurs specjalistyczny:
„Trening interpersonalny”

Beata Hawryłko - Zygmunt, Agnieszka Nowak

12-15.11.2012

Kurs specjalistyczny:
„Trening Zastępowania Agresji”

EDU-WAY Szkolenia Doradztwo Terapia
Izabela Anna Mikołajewska

12-15.11.2012

Kurs specjalistyczny:
„Mediacje rodzinne”

Firma Szkoleniowo-Doradczo-Mediacyjna „BLIŻEJ”
Mariola Król

14-16.11.2012

Szkolenie:
„Aktywizacja osób bezrobotnych w KIS,
CIS i innych podmiotach ekonomii społecznej”

Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich spółka z o.o.,
Igor Mertyn
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EDU- WAY Szkolenia Doradztwo Terapia
Izabela Anna Mikołajewska

16.11.2012

Kurs specjalistyczny:
„Superwizje dla pracowników pow”

Jacek Sochacki

19-22.11.2012

Kurs specjalistyczny:
„Mediacje rodzinne”

Firma Szkoleniowo-Doradczo-Mediacyjna „BLIŻEJ”
Mariola Król

19-21.11.2012

Kurs specjalistyczny:
„Asystent osoby niepełnosprawnej”

Beata Hawryłko-Zygmunt

26-28.11.2012

Kurs specjalistyczny:
„Asystent osoby niepełnosprawnej”

Beata Hawryłko-Zygmunt

26-29.11.2012

Kurs specjalistyczny:
„Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”

Jacek Szczepkowski, Artur Lewiński

28-30.11.2012

Szkolenie:
„Współpraca PUP i OPS/PCPR
w aktywizacji osób bezrobotnych”

Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich spółka zo.o.,
Igor Mertyn

30.11.2012

Kurs specjalistyczny:
„Superwizje dla pracowników pow”

Jacek Sochacki

04-07.12.2012

Kurs specjalistyczny:
„Trening interpersonalny”

Beata Hawryłko-Zygmunt, Magdalena Piotrkowska

10-13.12.2012

Kurs specjalistyczny:
„Trening interpersonalny”

Beata Hawryłko-Zygmunt, Magdalena Piotrkowska

14.12.2012

Kurs specjalistyczny:
„Superwizje dla pracowników pow”

Jacek Sochacki

W dniu 14 grudnia 2012 r. odbyło się ostatnie spotkanie
kursu specjalistycznego „Superwizje dla pracowników
placówek opiekuńczo-wychowawczych”.
Był to zamknięty cykl wsparcia oparty na spotkaniach superwizyjnych, w którym uczestniczyło 15 pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych z województwa podlaskiego. Działanie obejmowało dziesięć
spotkań jednodniowych, gdzie jedno spotkanie trwało
8 godzin (razem 80 godzin dydaktycznych). Spotkania
superwizyjne odbywały się w terminach: 30.03, 13.04,
25.05, 15.06, 13.07, 10.08, 19.10, 16.11, 30,11 oraz
14.12.2012 r.
Celem superwizji była pomoc pracownikom placówek w pracy z dziećmi i młodzieżą. Superwizja służyła
przyjrzeniu się ich własnemu doświadczeniu w pracy
oraz wspieraniu rozwoju zawodowego i osobistego.
Miała również na celu rozwiązywanie problemów emocjonalnych i merytorycznych związanych z wykonywaniem pracy z dziećmi i młodzieżą.
Zorganizowano dodatkowe kursy specjalistyczne zrealizowane w okresie październik-grudzień 2012 r. w Hotelu
Warszawa w Augustowie:
1) Mediacje rodzinne
Działanie przeznaczone było dla dwóch grup dwu-
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dziestoosobowych. Uczestniczyli w nim pracownicy
instytucji pomocy społecznej z województwa podlaskiego. Kurs obejmował dwa spotkania czterodniowe
dla każdej z grup (spotkanie to 40 godzin dydaktycznych). Łącznie zrealizowanych zostało 160 godzin dydaktycznych. Kurs prowadzony był przez Firmę szkoleniowo-doradczo-mediacyjną „BLIŻEJ” Mariola Król.
2) Asystent osoby niepełnosprawnej
Kurs specjalistyczny przeznaczony dla dwóch grup
dwudziestoosobowych pracowników środowiskowych domów samopomocy z woj. podlaskiego.
Działanie obejmowało po dwa spotkania trzydniowe
dla każdej z grup (spotkanie to 24 godziny dydaktyczne). Łącznie zrealizowanych zostało 96 godzin
dydaktycznych.
Celem kursu było pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z osobą niepełnosprawną.
Program kursu zawierał m.in. następujące zagadnienia: podstawy anatomii i fizjologii człowieka, rehabilitację społeczną, zawodową, leczniczą, psychologiczną, rehabilitację osób upośledzonych umysłowo,
z zaburzeniami psychicznymi, osób starszych i przewlekle chorych, osób niewidomych i słabo widzących,
osób z dysfunkcją narządu ruchu, opieka i pielęgnacja,
rodzaje wsparcia osoby niepełnosprawnej.

Projekt systemowY ROPS

3

Projekt systemowY ROPS

4

Kurs specjalistyczny - Trening interpersonalny
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3) Trening zastępowania agresji
To bezpłatny, zamknięty kurs specjalistyczny na poziomie podstawowym dla dwóch grup piętnastoosobowych. Uczestniczyli w nim pracownicy pierwszego
kontaktu w instytucjach pomocy społecznej z woj.
podlaskiego. Kurs obejmował po jednym spotkaniu
czterodniowym dla każdej z grup (spotkanie to 40
godzin dydaktycznych). Łącznie zrealizowanych zostało 80 godzin dydaktycznych.
Program kursu obejmował m.in. następujące zagadnienia: czynniki wywołujące zachowania przemocowe i agresywne, umiejętności prospołeczne,
kontrola emocji, gniewu, wnioskowanie moralne,
przeniesienie aspektów teoretycznych na płaszczyznę zawodową, praca nad własnymi ograniczeniami.
Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymał
certyfikat zawierający informacje o kursie, temacie
kursu oraz wymiarze godzin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji trenera Treningu Zastępowania Agresji na podstawowym poziomie.
4) Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
Kurs podstawowy skierowany do pracowników socjalnych instytucji pomocy społecznej z woj. podlaskiego. Działanie było realizowane w układzie dwa
spotkania czterodniowe jednocześnie dla dwóch
piętnastoosobowych grup (jedno spotkanie dla
każdej z grup to 36 godzin dydaktycznych). Łącznie
zrealizowanych zostało 144 godziny dydaktyczne.
Celem kursu było nabycie wiedzy i umiejętności
wydobywania, wzmacniania, rozszerzania we współpracy z klientem, tych aspektów jego życia, które
mogą być pomocne przy efektywnym rozwiązywaniu
jego problemów. Podczas kursu uczestnicy poznali
nowe, efektywne narzędzia pracy socjalnej, które
podwyższyły jej skuteczność.
5) Trening interpersonalny
Kurs skierowany do kadry kierowniczej, innych pracowników instytucji pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych z woj. podlaskiego. Działanie
obejmowało jedno spotkanie czterodniowe dla sześciu piętnastoosobowych grup (jedno spotkanie dla
każdej z grup to 40 godzin dydaktycznych). Łącznie
zrealizowanych zostało 240 godzin dydaktycznych.
Celem kursu było wzmocnienie i podwyższenie umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
poprzez zrozumienie zachowania w różnych sytuacjach zawodowych współpracowników a przede
wszystkim swojego, wypracowanie umiejętności
wyrażania myśli i emocji, ich kontroli, jak także roz-
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W IV kwartale 2012 roku w ramach realizacji Cyklu
dla Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych zrealizowano:
• spotkania robocze w subregionach na temat: „Diagnoza systemowa rodziny. Diagnoza przemocy w rodzinie”:
99 17 października 2012 r. w Białymstoku dla grupy
28 osób,
99 18 października 2012 r. w Łomży dla grupy 31 osób,
99 19 października 2012 r. w Suwałkach dla grupy
27 osób.
Odbiorcami spotkań roboczych (w IV kwartale łącznie
86 osób) byli członkowie zespołów interdyscyplinarnych z terenu woj. podlaskiego, w tym przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych, kuratorów sądowych, Policji, oświaty,
ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, innych
podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
• doradztwo dla LZI w dwóch obszarach: prawnym
i psychologicznym:
 bezpośrednio w gminach woj. podlaskiego. Przeprowadzono doradztwo dla zespołów interdyscyplinarnych m.in.: w Filipowie, Suwałkach, Trzciannem, Grajewie, Rutkach, Kuleszach Kościelnych,
Bielsku Podlaskim, Janowie, Turośli, Piątnicy, Szudziałowie, Krynkach, Białowieży, Hajnówce, Kołakach Kościelnych, Supraślu, Gródku, Zabłudowie,
Przerośli, Mońkach;
 prowadzone było przez:
- Panią Krystynę Wysocką – doradztwo psycho		 logiczne
- Pana Patrycjusza Kalinowskiego – doradztwo
		 prawne.
Łącznie w ramach doradztwa zrealizowano 200 godzin.
W ramach Platformy Wymiany Doświadczeń zorganizowano:
• wizytę studyjną w woj. śląskim: „Prezentacja dobrych
praktyk w zakresie programów aktywności lokalnej”
– 02-05.10.2012 r.
• wizytę studyjną w woj. pomorskim: „Prezentacja do-
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wiązywania sytuacji konfliktowych. Uczestnicy kursu
w sposób istotny nabyli lub rozwinęli umiejętność
budowania pozytywnych relacji w środowisku pracy oraz umiejętność przekazywania komunikatów
w sposób asertywny.

Kurs specjalistyczny - Mediacje rodzinne

Kurs specjalistyczny - Asystent osoby niepełnosprawnej

Kurs specjalistyczny - Trening zastępowania agresji
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•

•

•

•

brych praktyk w zakresie wspierania rodziny i opieki
nad dzieckiem” – 16-19.10.2012 r.
wizytę studyjną w woj. warmińsko-mazurskim: „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem” – 08-09.11.2012 r.
IV spotkanie Rady PWD – 30.11.2012 r. poświęcone
podsumowaniu działań PWD w 2012 r., przedstawieniu form wsparcia wstępnie zaplanowanych w projekcie na 2013 r. oraz omówieniu tematu i programu
grudniowego seminarium PWD
wizytę studyjną w woj. dolnośląskim: „System wsparcia osób niepełnosprawnych na przykładzie województwa dolnośląskiego” – 03-07.12.2012 r.
II seminarium PWD – 17.12.2012 r. poświęcone omówieniu zagadnień zwiazanych z postępowaniami
kontrolnymi prowadzonymi m.in. w ops, dps, śds
z województwa podlaskiego oraz podsumowaniu
działań projektu systemowego realizowanych w 2012 r.

Relacja z wizyty studyjnej:
„Prezentacja dobrych praktyk w zakresie programów aktywności lokalnej”
Wizyta studyjna odbyła się w dniach 2-5 października
2012 r. Wzięli w niej udział przedstawiciele ośrodków
pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego.
Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie aktywizacji i integracji osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz poznanie
doświadczeń związanych z rolą pracownika socjalnego
jako animatora w społeczności lokalnej.
Podczas wizyty uczestnicy odwiedzili:
• Siedzibę Centrum Aktywności Lokalnej w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach. Zorganizowano spotkanie moderowane z Panią Agnieszką
Rzepecką, która przybliżyła zasoby, problemy osiedla Bagno w Katowicach oraz omówiła współpracę
z wolontariuszami. Została przedstawiona prezentacja działań realizowanych w ramach Programu
Aktywności Lokalnej w Szopienicach z wykorzystaniem metody CAL, której najważniejszą zasadą jest
angażowanie we wszystkie podejmowanie działania
mieszkańców dzielnicy.
• Osiedle „Bagno” w Szopienicach. Uczestnicy wizyty
zapoznali się z efektami pracy ze społecznością lokalną. Odbyło się również spotkanie z mieszkańcami
oraz koncert zespołu „Szopienickie Perły” – zespołu,
który powstał z inicjatywy pracownika socjalnego.
• Siedzibę Programu Aktywności Lokalnej w Bielsku-Białej. Odbyło się spotkanie moderowane na temat

Podlaski Przegląd Społeczny

Wizyta studyjna - Prezentacja dobrych praktyk w zakresie programów
aktywności lokalnej 02-05.10.2012

7

Relacja z wizyty studyjnej
„Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wspierania
rodziny i opieki nad dzieckiem”
Wizyta odbyła się w dniach 16-19 października 2012 r.
Wzięli w niej udział przedstawiciele ośrodków pomocy
społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz
placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa podlaskiego.
Celem wizyty studyjnej było poznanie dobrych
praktyk w zakresie wspierania rodziny oraz opieki nad
dzieckiem. Podczas wyjazdu zaprezentowane zostały
programy realizowane na rzecz dziecka i rodziny m. in.
w zakresie asystentury rodzinnej, rozwoju rodzinnych
form pieczy zastępczej, jak także opieki instytucjonalnej.
Podczas wizyty studyjnej uczestnicy odwiedzili:
• Gdańskie Domy dla Dzieci. Uczestnicy zapoznali się
z procesem reformy opieki instytucjonalnej na terenie
Gdańska oraz poznali metody pracy opiekuńczo-wychowawczej, prowadzonej w placówkach typu socjalizacyjnego.
• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Podczas spotkania pracownicy MOPR-u zaprezentowali
programy realizowane na rzecz dziecka i rodziny m.in.
w zakresie asystentury rodzinnej i organizacji pieczy
zastępczej.
• Pogotowie Opiekuńcze w Gdańsku. Uczestnicy zapoznali się z systemem pomocy i wsparcia dla rodzin,
których dzieci zostały skierowane do placówki w różnych sytuacjach kryzysowych.
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie.
Przedstawiciele Ośrodka przedstawili projekt „Asystent rodziny”, który został stworzony na bazie doświadczeń przez pracowników socjalnych Działu Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sopocie oraz w oparciu o potrzeby samych rodzin
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organizowania społeczności lokalnej z Panią Agnieszką Kowalską koordynatorem PAL w osiedlach Wapienica, Śródmieście Bielsko oraz Grunwaldzkie. Zostały
zaprezentowane efekty działań w zakresie aktywizacji
oraz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie ze środowiskiem lokalnym.
• Osiedle Wapienica w Bielsku-Białej. Podczas spotkania ze społecznością lokalną zaprezentowane zostały
działania partnerskie Stowarzyszenia Mieszkańców
Wapienicy oraz miało miejsce spotkanie z radnym
Bielska-Białej i dyskusja nt. „Efektywności partnerstw
lokalnych”.

Wizyta studyjna - Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wspierania
rodziny i opieki nad dzieckiem 16-19.10.2012
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korzystających z pomocy Ośrodka. Odbył się również
panel dyskusyjny na temat opieki zastępczej w placówce opiekuńczo wychowawczej oraz w rodzinach
zastępczych.
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni. Podczas
spotkania zaprezentowane zostały rozwiązania MOPS
w Gdyni w zakresie realizacji zadań, które nakłada
ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
• Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego.
w Gdyni. W skład Zespołu Placówek wchodzi Ognisko
Wychowawcze, Specjalistyczna Placówka Wsparcia
Dziennego, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny dla Dzieci i Rodzin z FAS.
• Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej. Fundacja
powstała w 2007 roku i od początku była dynamicznie rozwijającą się organizacją, działającą w różnych
obszarach pomocy społecznej, zwłaszcza w zakresie
wspierania dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz rozwoju lokalnego. Jednym
z głównych kierunków działań Fundacji jest prowadzenie Domów dla Dzieci.
Relacja z wizyty studyjnej
„Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wspierania
rodziny i opieki nad dzieckiem”
Wizyta odbyła się w dniach 08-09 listopada 2012 r. Udział
w niej wzięła kadra kierownicza oraz pracownicy wielofunkcyjnych placówek opiekuńczo–wychowawczych,
ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie.
		 Celem wizyty studyjnej było poznanie dobrych
praktyk w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz standardów pracy i funkcjonowania całodobowych i dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Podczas
wizyty studyjnej uczestnicy odwiedzili:

Wizyta studyjna - Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wspierania
rodziny i opieki nad dzieckiem 08-09.11.2012
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• Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Szczytnie. Zespół stanowi: placówka socjalizacyjna
- Dom Dziecka w Szczytnie oraz placówka wsparcia
dziennego - Powiatowy Ośrodek Profilaktyki i Socjoterapii w Szczytnie,
• Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
w Olsztynie. Ośrodek ma charakter placówki opiekuńczo-wychowawczej, wielofunkcyjnej. Dysponuje 40
miejscami, w tym: 24 miejsca w Grupie Pobytu Stacjonarnego oraz 16 miejsc w Grupie Pobytu Dziennego
„Równy Start”,
• Dom Dziecka w Olsztynie. Placówka zapewnia całodobową opiekę oraz wychowanie dzieciom, które
zostały całkowicie lub częściowo pozbawione opieki

własnych rodziców. Dom posiada 30 miejsc socjalizacyjnych i 16 mieszkań usamodzielnienia.
• Dom Dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Mrągowie. Placówka w Mrągowie jest jedną z kilku tego typu
placówek w kraju prowadzonych przez stowarzyszenie „Towarzystwo Nasz Dom”. Jest placówką typu
socjalizacyjnego i mieści 42 wychowanków. W skład
mrągowskich domów wchodzą: mieszkanie przy
ul. Warszawskiej 8 dla 12 dzieci; dom przy ul. Spacerowej dla 14 dzieci; mieszkanie przy ul. Warszawskiej
53 dla 14; mieszkanie dla 3 dorosłych wychowanków. przy ul. Mrongowiusza 39B/14; biuro Domów
dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Mrągowie przy
ul. Mrongowiusza 65B.

Wizyta studyjna - System wsparcia osób niepełnosprawnych na przykładzie województwa dolnośląskiego 03-07.12.2012

Podlaski Przegląd Społeczny

Relacja z wizyty studyjnej:
„System wsparcia osób niepełnosprawnych
na przykładzie województwa dolnośląskiego”
Wizyta odbyła się w dniach 03-07 grudnia 2012 r. Udział
w niej wzięła kadra kierownicza ośrodków pomocy
społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie,
domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.
		 Celem wizyty studyjnej było poznanie dobrych
praktyk w zakresie działań na rzecz podnoszenia jakości
życia i wspierania osób niepełnosprawnych na przykładzie instytucji z województwa dolnośląskiego.
Podczas wizyty studyjnej uczestnicy odwiedzili:
• Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, który
zatrudnia osoby niepełnosprawne ze stopniem
niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym
(upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne oraz
autyzm), stanowią one 70% całego zatrudnienia.
Zakład prowadzi działalność w zakresie usług gastronomicznych, poligraficznych oraz ogrodniczych
i porządkowych.
• Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii
Zajęciowej, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny oraz
Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne prowadzone
przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Młodzieży „OSTOJA” we Wrocławiu.
• Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu,
które jest jednostką organizacyjną Miasta Wrocław.
Istotą działania placówki jest świadczenie usług
opiekuńczych i bytowych w formie całodobowej lub
dziennej mieszkańcom Wrocławia, którzy w szczególności ze względu na wiek, czy stan zdrowia nie są
w stanie funkcjonować samodzielnie, a rodzina lub
inne osoby nie mogą udzielić im wsparcia.
• Dzienne i całodobowe Domy Pomocy Społecznej we
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Kurs specjalistyczny - Asystent osoby niepełnosprawnej

Kurs specjalistyczny - Mediacje rodzinne

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

Podlaski Przegląd Społeczny

Wrocławiu dla osób psychicznie chorych, dla osób
w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych,
dla osób niesamodzielnych wymagających całodziennej opieki.
• Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Karmelkowej.
Dom jest placówką stacjonarną - koedukacyjną przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych,
oddaną do użytku mieszkańców w 1981 r.
• Placówki prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło
w Głogowie: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Mieszkania
Chronione, Ośrodek Wsparcia, Centrum Doradztwa
Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie w Głogowie. Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Głogowie współpracuje z jednostkami samorządu w tworzeniu strategii i programów w zakresie
zaspakajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich
rodzin, pozyskuje środki finansowe z gminy i powiatu na realizację różnorodnych zadań w ramach ogłaszanych konkursów ofert, zaprasza na organizowane
formy integracyjne przedstawicieli władz, instytucji,
organizacji pozarządowych, placówek oświatowych
i pomocowych.
• Starostwo Powiatowe w Głogowie. Prezentacja działalności powiatu w obszarze wspierania osób niepełnosprawnych. Panel dyskusyjny nt. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami
działającymi na rzecz poprawy życia osób niepełnosprawnych w powiecie głogowskim.
Pracownicy Biura Projektu Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Białymstoku pragną serdecznie
podziękować wszystkim odwiedzanym instytucjom za
zaangażowanie i pomoc w realizacji wizyt studyjnych.
W IV kwartale 2012 roku w ramach zadania Aktywizacja
społeczno-ekonomiczna zorganizowano:
• seminarium „Partnerstwa międzysektorowe na rzecz
rozwoju ekonomii społecznej w regionie” w dniu
04.10.2012 r. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych działający w sferze
pomocy społecznej i pracownicy samorządu terytorialnego z województwa podlaskiego bezpośrednio
obsługujący gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej w zakresie realizacji ich zadań. Celem seminarium było wzmocnienie współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją
publiczną, organizacjami pozarządowymi oraz przed-

Kurs specjalistyczny - Mediacje rodzinne

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

Seminarium - Partnerstwa międzysektorowe na rzecz rozwoju ekonomii
społecznej w regionie 04.10.2012

Podlaski Przegląd Społeczny

siębiorcami. Podczas spotkania zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczące budowania partnerstw
lokalnych w obszarze ekonomii społecznej oraz dobre
praktyki w zakresie współpracy międzysektorowej.
Podczas seminarium przedstawiony został projekt
Wieloletniego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej
w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020.
• 10 jednodniowych warsztatów dla Liderów Społecznych i Grup Aktywnych Liderów (GAL), których
głównym celem było zwiększenie wiedzy i umiejętności liderów społecznych i przedstawicieli grup
aktywnych w zakresie budowania i funkcjonowania
partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju dialogu,
rozwoju ekonomii społecznej i wsparcia społeczności lokalnej w celu tworzenia nowych miejsc pracy.
Warsztaty obejmowały między innymi: zagadnienia
dotyczące ekonomii społecznej, zasady budowy
i funkcjonowania partnerstw lokalnych, diagnozę
społeczną, ustalanie potrzeb i zasobów w środowisku
lokalnym, zasady i możliwości ożywienia gospodarczego gminy i ich wpływ na rozwój lokalny, tworzenie
propozycji projektów, które przyczynią się do rozwoju
gospodarczego danej społeczności lokalnej, sposoby
pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł
na realizację działań społecznych, planowanie działań
z zakresu ekonomii społecznej.
• wizytę studyjną do woj. świętokrzyskiego: „Ekonomia
społeczna szansą rozwoju społeczności lokalnych”
w dniach 27-30.11.2012 r.
W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej ekonomii społecznej nakręcono trzy spoty reklamowe pokazujące pozytywne aspekty wdrażania ekonomii
społecznej w województwie podlaskim. Spoty były emitowane w telewizji regionalnej przed programem
informacyjnym „Obiektyw” w następujących terminach:
• „Ekonomia społeczna szansą na rozwój i nowe miejsca pracy w regionie” – 19-23 listopada 2012 r.,
• „Dobra jakość produktów produkowanych przez podmioty ekonomii społecznej” – 03-07 grudnia 2012 r.,
• „Dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie podlaskim” – 17-21 grudnia 2012 r.
W dniu 29 listopada w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł sponsorowany „Podstawy tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej” napisany przez
Pana Krzysztofa Anuszkiewicza ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta
Augusta w Augustowie.
Od 15 października 2012 r. do 28 października 2012 r.
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trwały konsultacje społeczne Wieloletniego Programu
Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020. Konsultowany projekt aktu był
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, na stronie internetowej Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku i podstronie projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla
kadr instytucji pomocy społecznej”. Ponadto informacja
o konsultacjach społecznych wraz z projektem aktu była
wysłana do jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy społecznej, publicznych służb zatrudnienia i organizacji pozarządowych. W listopadzie projekt
planu został zaakceptowany przez Zarząd Województwa
Podlaskiego, a w grudniu oficjalnie przyjęty.

Wizyta studyjna - Ekonomia społeczna szansą rozwoju społeczności
lokalnych 27-30.11.2012
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Relacja z wizyty studyjnej:
„Ekonomia społeczna szansą rozwoju społeczności
lokalnych”
Wizyta odbyła się w dniach 27-30 listopada 2012 r.
Uczestniczyli w niej przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej oraz jednostek samorządowych bezpośrednio
obsługujących gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej.
Głównym celem wizyty studyjnej było budowanie
współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, jak
także zaobserwowanie dobrych praktyk w obszarze
partnerstwa międzysektorowego i przedsiębiorczości
społecznej.
W trakcie wizyty uczestnicy mieli okazję zapoznać
się z działalnością:
• Przedsiębiorstwa Społecznego Gospoda Jaskółeczka
Spółka z o.o. w Radomiu. Przedsiębiorstwo utworzone zostało przez Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia
Psychicznego„Wzajemna Pomoc” w celu przeciwdziałania bierności społecznej i zawodowej osób chorujących psychicznie.
• Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów
„Bałt”, gdzie przeprowadzone zostały spotkania moderowane „Rozwój społeczno – gospodarczy Bałtowa w oparciu o ideę partnerstwa trójsektorowego
i ekonomii społecznej” oraz Stowarzyszenie LGD
„Krzemienny Krąg”, jako przykład współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju społeczności lokalnej”.
• Przedsiębiorstwa Społecznego „Allozaur” spółka
z o.o., które jest wynikiem współpracy partnerskiej

•

•

•

•

•

Wizyta studyjna - Ekonomia społeczna szansą rozwoju społeczności
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Stowarzyszenia„Delta” oraz„Stowarzyszenia Na Rzecz
Rozwoju Gminy Bałtów”. „Allozaur” świadczy usługi
w zakresie obsługi ruchu turystycznego, prowadzenia
gastronomii, organizacji imprez towarzyszących, pielęgnacji zieleni itp. Firma prowadzi również działania
społeczne na rzecz integracji mieszkańców Bałtowa,
organizując wydarzenia kulturalne i wsparcie zarówno dla osób starszych jak i dla młodzieży.
Park dinozaurów „JuraPark Bałtów”, który powstał
w ciągu ostatnich kilku lat z inicjatywy lokalnych stowarzyszeń – Delta i Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju
Gminy Bałtów. Są tam atrakcje turystyczne przyciągające tysiące turystów takie jak: Park Jurajski z dinozaurami naturalnej wielkości, Kraina Koni, pierwszy w Polsce spływ tratwami nizinną rzeką Kamienną, Polskie
Safari, gdzie można podziwiać kilkanaście gatunków
zwierząt kopytnych, stok narciarski i wiele innych.
W „JuraParku” przeprowadzono spotkanie moderowane „Turystyka lokalna jako przedmiot działalności
podmiotów ekonomii społecznej na przykładzie JuraPark Bałtów” oraz „Questing – metoda interpretacji
turystyki dziedzictwa jako przykład realizacji projektu
Centrum Dziedzictwa Przedsiębiorczości Społecznej”.
Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka z o.o. w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Odbyła się tam prezentacja dobrych
praktyk w zakresie budowania partnerstw międzysektorowych na rzecz rozwiązywania problemów
społecznych oraz prezentacja działalności ARL Sp.
z o.o. na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Klub Integracji
Społecznej, Centrum Integracji Społecznej.
Centrum Integracji Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. CIS powstał w 2010 r. przy Fundacji„Pomocna Dłoń”, której fundatorem była Agencja Rozwoju
Lokalnego. Rolą Centrum jest odbudowanie oraz
podtrzymanie umiejętności pełnienia ról społeczno
– zawodowych przez osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym.
Spółdzielni Socjalnej Alternatywa 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Spółdzielnia została założona przez pięć kobiet mających trudności na rynku pracy. Oferuje ona
usługi cateringowe, opiekuńcze oraz porządkowe.
Zakładu Aktywności Zawodowej w Siedlcach, który
powołany został przez Caritas Diecezji Siedleckiej
w celu aktywizacji społeczno – zawodowej osób
niepełnosprawnych. Zakład świadczy usługi gastronomiczne oraz zajmuje się organizacją imprez okolicznościowych, szkoleń i konferencji.
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W ramach działania Upowszechnienie współpracy
i dobrych praktyk instytucjonalnych zorganizowano:
• wizytę studyjną„Dobre praktyki w obszarze współpracy instytucjonalnej na przykładzie województwa łódzkiego, śląskiego i małopolskiego” – 23-26.10.2012 r.
• „Seminarium upowszechniające dobre praktyki
w pracy socjalnej” – 23.11.2012 r.

Wizyta studyjna - Dobre praktyki w obszarze pracy instytucjonalnej
na przykładzie województwa łódzkiego, śląskiego i małopolskiego
23-26.10.2012
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Relacja z wizyty studyjnej:
„Dobre praktyki w obszarze współpracy instytucjonalnej na przykładzie województwa łódzkiego,
śląskiego i małopolskiego”
Wizyta odbyła się w dniach 23-26 października 2012 r.
Była ona wspólnym działaniem dla przedstawicieli instytucji pomocy społecznej i publicznych służb zatrudnienia z województwa podlaskiego, mającym na celu
poznanie dobrych praktyk w obszarze współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz kompleksowego wsparcia
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Podczas wizyty uczestnicy mieli okazję zapoznać się z:
• projektem „Model współpracy instytucji rynku pracy
i instytucji pomocy społecznej narzędziem efektywnej aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych”, w ramach którego powstała Piotrkowska Lokalna Grupa
Współpracy, w skład której wchodzą: PUP Piotrków
Trybunalski, GOPS Moszczenica, MOPS Wolborz,
Agencja Pracy MANPOWER Piotrków Trybunalski
i Starostwo Powiatowe Piotrków Trybunalski. Celem
ogólnym projektu jest zwiększenie efektywności działań instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej aktywizujących zawodowo osoby bezrobotne
będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy poprzez
wypracowanie nowych metod i nowego narzędzia
wsparcia.
• działaniami realizowanymi w ramach „Paktu na
rzecz zatrudnienia”, którego głównym celem jest
walka z bezrobociem opierająca się na współpracy
i wymianie doświadczeń pomiędzy sąsiadującymi
ze sobą miastami śląska oraz różnymi instytucjami
zajmującymi się tą problematyką. Sygnatariuszami
Paktu są przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz miast partnerskich Siemianowic
Śląskich, a także Dublin Employment Pact z Irlandii.
• zasadami współpracy i działaniami partnerskimi realizowanymi pomiędzy PUP Siemianowice Śląskie
a MOPS Siemianowice Śląskie.
• działaniami partnerskimi w ramach projektu pt.:
„Program zindywidualizowanego wsparcia”, którego
głównym celem jest opracowanie, przetestowanie,

upowszechnienie i włączenie do polityki rynku pracy
(PUP) i pomocy społecznej (OPS) innowacyjnego rozwiązania w postaci programu współpracy i wymiany
informacji o podejmowanych działaniach celem zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości osób nią obejmowanych oraz optymalizacji
wydatkowania środków publicznych na działania
pomocowe udzielane przez te podmioty.
• działaniami realizowanymi w ramach umowy partnerskiej pomiędzy OPS-ami powiatu Chrzanowskiego
a PUP w Chrzanowie „Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej ziemi chrzanowskiej”.
• działaniami realizowanymi na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej na Słowacji - Urząd Pracy Stara
Lubownia.
• działaniami Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini,
który jest jednym z partnerów zawartej od 2008 roku
umowy partnerskiej realizowanej na terenie powiatu
chrzanowskiego. Ośrodek wraz z PUP Chrzanów
oprócz działań partnerskich realizowanych w ramach umowy realizował projekt „Klub Integracji
Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości
społecznej”, skierowany do kobiet zamieszkałych
w gminie Trzebinia, zarejestrowanych Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie, korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej.
Relacja z seminarium:
„Seminarium upowszechniające dobre praktyki
w pracy socjalnej”
Seminarium odbyło się w dniu 23 listopada 2012 roku
w Hotelu Trio w Białymstoku. Uczestniczyli w nim pracownicy instytucji pomocy społecznej z województwa
podlaskiego. Celem spotkania była prezentacja dobrych
praktyk w pracy socjalnej, jak także wzmocnienie współdziałania służb społecznych na terenie województwa
podlaskiego.
Podczas seminarium pracownikom socjalnym z regionu Pan Wojciech Dzierzgowski - Wicewojewoda Podlaski wręczył „Odznaczenia państwowe nadane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.
Odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przyznane postanowieniem z dnia 22 października 2012 roku
o nadaniu odznaczeń za wzorowe, wyjątkowo sumienne
wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej otrzymały:
I) Osoby odznaczone Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę:
1. Pani Halina Boratyńska – Gminny Ośrodek

Podlaski Przegląd Społeczny
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Seminarium upowszechniające dobre praktyki
w pracy socjalnej - 23.11.2012 r.

Wręczanie Pracownikom Socjalnym Odznaczeń Państwowych nadanych
przez Prezydenta RP
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Powitanie uczestników seminarium - Elżbieta Rajewska-Nikonowicz
- Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Wręczanie Pracownikom Socjalnym Odznaczeń Państwowych nadanych
przez Prezydenta RP

Wręczanie wyróżnień osobom, które najaktywniej uczestniczyły
w 2012 roku w projekcie systemowym

Podlaski Przegląd Społeczny

Pomocy Społecznej w Rudce
2. Pani Anna Dąbrowska – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach
3. Pani Maria Kozłowska – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
4. Pani Eugenia Weremczuk – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Czeremsze
5. Pani Grażyna Krajewska – Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zambrowie
6. Pani Grażyna Pelczar – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie
7. Pani Mariola Beata Chojnowska – Dom Pomocy Społecznej w Łomży
8. Pani Walentyna Tokajuk – Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
9. Pani Elżbieta Gościło – Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Białymstoku
10. Pani Weronika Leokadia Szymanowska –
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie
11. Pani Jolanta Elżbieta Januszewska – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku
12. Pani Halina Jaworowska – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Brańsku
II) Osoby odznaczone Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę:
1. Pani Elżbieta Grochowska – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym
2. Pani Alicja Mirosława Wynimko – MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej
Białostockiej
3. Pani Marzena Kryńska – Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu
4. Pani Agata Stawiska – Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wasilkowie
5. Pani Jolanta Wojno – Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zambrowie
6. Pani Małgorzata Stelengowska – Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku
III)		 Osoby odznaczone Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę:
1. Pani Agnieszka Śledziewska – Dom Pomocy
Społecznej w Łomży
2. Pani Małgorzata Różańska-Turycz – Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku
3. Pani Eliza Teresa Domasiewicz – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie
W trakcie uroczystości Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Białymstoku specjalnymi wyróżnieniami

nagrodził osoby, które najaktywniej uczestniczyły w projekcie systemowym w 2012 roku. Wyróżnienia wręczyła
Pani Elżbieta Rajewska-Nikonowicz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.
Po wręczeniu wyróżnień Pani Weronika Szymanowska – kierownik GOPS Grajewo oraz Pani Alicja Wynimko
– główny specjalista MGOPS Czarna Białostocka opowiedziały o dobrych praktykach w pracy socjalnej na
przykładzie swoich doświadczeń zawodowych.
Kolejnym punktem spotkania była prezentacja
działalności Fundacji Wspierania Kultury i Sztuki „Teatr Narwal” poprzez pokazanie spektaklów, pt.: „Misja
Korczaka” – etiuda z udziałem dzieci z Domu Dziecka
w Krasnem oraz „Niebezpieczne zabawy” – spektakl
profilaktyczny o przemocy.
Na koniec seminarium odbyła się prelekcja Pani
dr Małgorzaty Furmańskiej z Uniwersytetu w Białymstoku na temat „Wyzwania stojące przed pracą socjalną
w Polsce w świetle zachodzących zmian społeczno-gospodarczych”.
Pracownicy Biura Projektu Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Białymstoku pragną serdecznie
pogratulować wszystkim wyróżnionym pracownikom
jednostek pomocy społecznej województwa podlaskiego.

PODSUMOWANIE PROJEKTU 2012 r.
Projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy
- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr
instytucji pomocy społecznej” realizowany był
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

II semianrium PWD 17.12.2012

Podlaski Przegląd Społeczny

Głównym celem projektu było podniesienie kwalifikacji, kompetencji i rozwijanie potencjału merytorycznego
pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej
i powiatowych centrów pomocy rodzinie bezpośrednio
zajmujących się aktywną integracją oraz wzmocnieniem
współpracy instytucjonalnej na rzecz skuteczniejszego
rozwiązania problemów społecznych.
Grupami docelowymi projektu były osoby pracujące w tym: pracownicy ops, dps i pcpr, placówek
opiekuńczo-wychowawczych, innych jednostek organizacji społecznych i podmiotów integracji społecznej,
pracownicy samorządu terytorialnego, pracownicy
ROPS w Białymstoku, przedstawiciele innych służb społecznych, m.in.: policjanci, pedagodzy, kuratorzy sądowi,
pracownicy służby zdrowia w zakresie lokalnych zespołów interdyscyplinarnych, pracownicy i wolontariusze
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organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy publicznych służb zatrudnienia.
Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych odbywała
się zgodnie z regulaminem rekrutacji wraz z zasadami udziału. Kampania rekrutacyjna ogłaszana była na
podstronie internetowej projektu www.projekt.rops-bialystok.pl. Zaproszenia na działania wysyłane były do
instytucji za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej
bądź poprzez faks.

Kurs specjalistyczny - Asystent osoby niepełnosprawnej

Kurs specjalistyczny - Trening zastępowania agresji

Kurs specjalistyczny - Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

Podlaski Przegląd Społeczny

Największe działanie jakie realizowało Biuro Projektu to organizacja szkoleń w trzech zakresach:
I) Szkolenia 1, 2, 3 – dniowe dla grup ok. 20 osób o tematyce wynikającej ze zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych oraz jako kontynuacja z lat ubiegłych
(576 godzin dydaktycznych)
Szkolenia trzydniowe dla kadry kierowniczej w postaci dwóch spotkań dla dwóch grup jednocześnie
(96 godzin dydaktycznych)
II) Szkolenia wspólne dla pup i ops w ramach prac zespołów interdyscyplinarnych w celu wzmocnienia ich
współdziałania - skuteczna i kompleksowa pomoc
wspólnym klientom (176 godzin dydaktycznych)
III) Kursy specjalistyczne
1. Trening Zastępowania Agresji (I stopnia) – dwa
szkolenia 3-dniowe dla dwóch grup po ok. 15 osób,
szkolenie 4-dniowe dla dwóch grup (160 godzin
dydaktycznych)
2. Mediacje rodzinne – trzy spotkania 3-dniowe dla
dwóch grup po ok. 20 osób, dwa spotkania 4-dniowe dla dwóch grup (322 godziny dydaktyczne)
3. Praca ze sprawcami przemocy dla pracowników
pcpr – trzy spotkania dla dwóch grup po ok. 15 osób
(112 godzin dydaktycznych)
4. Superwizje dla pow – dziesięć spotkań 1-dniowych, dla dps – trzy spotkania 2-dniowe oraz dla
ops i pcpr – trzy spotkania 2-dniowe. Superwizje
zrealizowane będą dla 3 grup ok. 15 osobowych.
Łącznie zrealizujemy 176 godzin dydaktycznych.
5. Trening interpersonalny – jedno spotkanie 4-dniowe dla 6 grup (240 godzin dydaktycznych).
6. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – dwa
spotkania 4-dniowe dla 2 grup (144 godziny
dydaktyczne)
7. Asystent osoby niepełnosprawnej – dwa spotkania
3-dniowe dla 2 grup (96 godzin dydaktycznych).

W sumie w roku 2012 zorganizowano:
• 7 szkoleń jednodniowych,
• 35 szkoleń dwudniowych,
• 10 szkoleń trzydniowych,
• 22 kursy specjalistyczne.
Łącznie zrealizowano:
• 848 godzin dydaktycznych szkoleń,
• 1250 godzin dydaktycznych kursów
specjalistycznych.

Kurs specjalistyczny - Asystent osoby niepełnosprawnej

Działania realizowane w ramach Zadania: Szkolenia
kadr jednostek pomocy i integracji społecznej prowadzone były przez doświadczonych i wykwalifikowanych
trenerów wybieranych na podstawie składanych ofert
w odpowiedzi na zapytania ofertowe zamieszczane na
podstronie internetowej www.projekt.rops-bialystok.pl.
Szkolenia, warsztaty i kursy organizowane były w Hotelu
3Trio przy ul. Hurtowej 3 w Białymstoku, jak również
w Hotelu Warszawa przy ul. Zdrojowej 1 w Augustowie. W trakcie zaplanowanych działań uczestnicy mieli
zapewnione: materiały dydaktyczne, materiały promocyjne, pełne wyżywienie, zakwaterowanie i przy okazji
działań wyjazdowych – transport zbiorowy.
W celu zapewnienia bezstronności wyłoniona została
zewnętrzna firma, która przeprowadziła badanie ewaluacyjne projektu. Ewaluacja prowadzona była na bieżąco (opracowane zostały dwa raporty cząstkowe i jeden
raport końcowy).

Kurs specjalistyczny - Trening interpersonalny

Kurs specjalistyczny - Trening zastępowania agresji

Podlaski Przegląd Społeczny

Ponadto w ramach projektu przeprowadzono cykl
LZI, w którym zrealizowano:
• jednodniowe seminarium informacyjne dla przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych w dniu
26.03.2012 r.,
• dziesięć jednodniowych warsztatów „Praca z przypadkiem” w dniach: 11.05, 12.05, 13.05, 14.05, 15.05,
09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07.2012 r.
• dwa dwudniowe warsztaty „Podstawy pracy z osobą
doznającą przemocy w rodzinie – w ramach procedury NK” w dniach 21-22.05 oraz 21-22.06.2012 r.
• dwa dwudniowe warsztaty „Podstawy pracy z osobą
stosującą przemoc w rodzinie – w ramach procedury
NK” w dniach 27-28.08 oraz 24-25.09.2012 r.
• trzy spotkania robocze w subregionach n.t.: „Interwencja a pomoc w pracy zespołu interdyscyplinarnego” w dniach: 26.09 - Białystok, 27.09 – Łomża
i 28.09.2012 r. – Suwałki.
• trzy spotkania robocze w subregionach n.t.: „Dia-
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gnoza systemowa rodziny. Diagnoza przemocy w rodzinie” w dniach: 17.10 – Białystok, 18.10 – Łomża
i 19.10.2012 r. – Suwałki.

znaczonym w tym celu miejscu. Doradztwo świadczone
było również telefonicznie bądź drogą elektroniczną
(e-mail). Każdy z doradców miał ustalony stały dyżur.
Specjalistyczne doradztwo realizowane było z zakresu:
• zadań realizowanych przez instytucje pomocy społecznej wynikających z ustaw dotyczących pomocy
społecznej 220 godzin,
• aktywnej integracji oraz opracowania i uaktualniania
strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów – 670 godzin,
• doradztwa dla pracowników ROPS – 400 godzin,
• LZI (prawne, psychologiczne) – 200 godzin.
W ramach doradztwa w 2012 roku zrealizowanych zostało łącznie 1490 godzin.

W ramach Platformy Wymiany Doświadczeń w 2012 r.
odbyły się 4 spotkania Rady PWD, 10 wizyt studyjnych
oraz 2 seminaria. Łącznie zrealizowano 39 dni wizyt
studyjnych.
Kolejnym działaniem realizowanym w projekcie
w 2012 roku było specjalistyczne doradztwo dla OPS
i PCPR. System doradztwa oparty był na regulaminie,
w którym określone zostały zasady wsparcia oraz sposób
jego udzielania. Usługa doradcza realizowana była osobiście u Beneficjenta, w biurze projektu lub innym wy-

Tabela. Wizyty studyjne Platformy Wymiany Doświadczeń
Termin

Zakres tematyczny wizyty

21-23.03.2012 r.

„Praca socjalna metodą Centrum Aktywności Lokalnej” (woj. mazowieckie)

17-20.04.2012 r.

„Model duński w domu pomocy społecznej – nowa jakość pracy” (woj. małopolskie)

15-18.05.2012 r.

„Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem” (woj. pomorskie)

18-22.06.2012 r.

„Metody pracy socjalnej realizowane w partnerstwie” (woj. zachodniopomorskie)

20-24.08.2012 r.

„Metody pracy socjalnej realizowane w partnerstwie” (woj. zachodniopomorskie)

26-28.09.2012 r.

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

02-05.10.2012 r.

„Prezentacja dobrych praktyk w zakresie programów aktywności lokalnej” (woj. śląskie)

16-19.10.2012 r.

„Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem” (woj. pomorskie)

8-9.11.2012 r.

„Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem” (woj. warmińsko – mazurskie)

03-07.12.2012 r.

„System wsparcia osób niepełnosprawnych na przykładzie województwa dolnośląskiego” (woj. dolnośląskie)

Podlaski Przegląd Społeczny

W ramach zadania Badania i analizy przez zewnętrzne
firmy przeprowadzone zostały dwa badania:
1) „Programy Aktywności Lokalnej - skala ich wdrażania na terenie woj. podlaskiego”- firma EU-CONSULT sp. z o.o. z Gdańska,
2) „Aktywna integracja jako narzędzie w pomocy społecznej” - firma General Projekt sp. z o.o. z Olsztyna.
Fragmenty raportów z badań zostały upowszechnione
na stronie projektu www.projekt.rops-bialystok.pl oraz
w kwartalniku „Podlaski Przegląd Społeczny”.
Kolejnym działaniem realizowanym w 2012 roku
była aktywizacja społeczno-ekonomiczna. Przygotowana została kampania informacyjno-promocyjna
ekonomii społecznej, w ramach której:
• nakręcone zostały spoty reklamowe, emitowane w telewizji regionalnej. Spoty miały za zadanie pokazać
pozytywne aspekty wdrażania ekonomii społecznej,
• w Gazecie Wyborczej ukazały się trzy artykuły spon-

sorowane dotyczące ekonomii społecznej,
• powstał portal ekonomii społecznej – www.podlaskaekonomiaspoleczna.pl, na którym zamieszczono informacje dotyczące funkcjonowania ekonomii
społecznej, przepisów prawnych, dobrych praktyk
podmiotów ekonomii społecznej.
• prowadzona jest baza podmiotów ekonomii społecznej.
W 2012 roku powstał Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata
2013-2020. Do tworzenia planu powołany został zespół
ekspertów ds. opracowania wieloletniego planu rozwoju ekonomii społecznej. Odbyły się 3 spotkania zespołu
ekspertów. Podczas powstawania planu zorganizowano
14 spotkań w powiatach, mających na celu zebranie rekomendacji do programu oraz wypracowanie wspólnie
z uczestnikami spotkań wskaźników zadań. Oprócz powyższych działań zorganizowano:

Tabela. Aktywizacja społeczno-ekonomiczna
Termin

Działanie

29-30.03.2012 r.

Wizyta studyjna:
„Ekonomia społeczna w województwie podlaskim – doświadczenia i dobre praktyki”

09.07 i 12.07.2012 r.

Warsztaty:
„Ekonomia społeczna – podstawy teoretyczne”

30.07 i 31.07.2012 r.

Warsztaty:
„Podstawowe akty prawne dotyczące podmiotów ekonomii społecznej”

20.08 i 21.08.2012 r.

Warsztaty:
„Podmioty ekonomii społecznej – tworzenie, funkcjonowanie i dobre praktyki”

28-31.08.2012 r.

Wizyta studyjna:
„Dobre praktyki współpracy partnerskiej w obszarze ekonomii społecznej” woj. wielkopolskie

17.09 i 18.09.2012 r.

Warsztaty:
„Biznes plan w ekonomii społecznej – planowanie, przygotowanie i ocena”

4.10.2012 r.

Seminarium:
„Partnerstwa międzysektorowe na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie”

27-30.11.2012 r.

Wizyta studyjna:
„Ekonomia społeczna szansą rozwoju społeczności lokalnych”

Podlaski Przegląd Społeczny
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Superwizje dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych

Ważnym działaniem, które przeprowadzono w 2012 r.
było Upowszechnienie współpracy i dobrych praktyk instytucjonalnych. W ramach jego kontynuowano
wydawanie kwartalnika „Podlaski Przegląd Społeczny”,
gdzie przedstawiono dobre praktyki realizowanych

projektów, jak także innych działań wdrażanych w województwie podlaskim mających na celu rozwiązywanie
problemów społecznych. W ramach zadania zorganizowano:

Tabela. Upowszechnienie współpracy i dobrych praktyk instytucjonalnych
Termin

Działanie

23-25 kwietnia 2012 r.

Wizyta studyjna:
„Dobre praktyki w obszarze współpracy instytucjonalnej w województwie podlaskim”

23-26 października 2012 r.

Wizyta studyjna:
„Dobre praktyki w obszarze współpracy instytucjonalnej na przykładzie województwa łódzkiego,
śląskiego i małopolskiego”

23 listopada 2012 r.

„Seminarium upowszechniające dobre praktyki w pracy socjalnej”

Promocja projektu systemowego realizowana była
przez cały okres trwania projektu. W ramach zadania
aktualizowano podstronę internetową projektu. Również na innych witrynach internetowych zamieszczano
informacje o projekcie. Firmie zewnętrznej zlecone
zostało wykonanie materiałów promocyjnych, które
na bieżąco przekazywane były uczestnikom działań.
Oznaczenia ww. materiałów były zgodne z Wytycznymi
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
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Serdecznie dziękujemy wszystkim Beneficjentom
za udział w naszym projekcie systemowym. Mamy nadzieję, że działania organizowane w ramach projektu
przyczyniły się do podniesienia Państwa kwalifikacji,
kompetencji i wzmocnienia współpracy instytucjonalnej.
Zapraszamy do udziału w projekcie w 2013 roku!
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1) „Programy Aktywności Lokalnej – skala ich wdrażania na terenie
woj. podlaskiego”
Jaka jest skala wdrażania programów aktywności
lokalnej (PAL) w województwie podlaskim oraz innych
(niż PAL) programów społecznych realizowanych w woj.
podlaskim, których celem jest rozwiązywanie problemów społecznych?
Program aktywności lokalnej (PAL) zakłada wspólne
działania lokalnych podmiotów na rzecz uaktywnienia i pobudzenia potencjału grup oraz społeczności
lokalnych, a także włączanie ich w życie społeczne.
Na dzień 24 sierpnia 2012 r. w województwie podlaskim
jedynie 8 Ośrodków Pomocy Społecznej (spośród 118)
i 3 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (spośród 14) realizują programy aktywności lokalnej, a także 35 OPS-ów
oraz 7 PCPR-ów, realizujących inne niż PAL programy
społeczne, z czego zdecydowana większość to projekty
systemowe. Takie wyniki przyniosła realizacja badania
„Programy Aktywności Lokalnej – skala ich wdrażania
na terenie woj. podlaskiego” zrealizowanego przez firmę
General Projekt Sp. z o.o. z Olsztyna na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.
Zasadniczym celem było dokonanie diagnozy skali
wdrażania Programów Aktywności Lokalnej (PAL) w województwie podlaskim. W ramach celu głównego zostały sformułowane cele szczegółowe, które zostały osiągnięte na drodze badania instytucji odpowiedzialnych
za realizację PAL oraz innych programów społecznych
realizowanych w regionie.
Główny cel badania został osiągnięty poprzez zastosowanie metod, technik i analiz badawczych, takich jak:
analiza danych wtórnych (desk research), indywidualne
wywiady pogłębione (IDI), pośrednie wywiady telefoniczne (CATI), zogniskowany wywiad grupowy (FGI) oraz
analiza SWOT.
Badanie zostało zrealizowane w okresie lipiec - wrzesień 2012, metodą ilościową i jakościową. W pierwszej
kolejności za pomocą techniki CATI przeprowadzono inwentaryzację PAL na próbie 118 przedstawicieli
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Ośrodków Pomocy Społecznej oraz 14 przedstawicieli
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (próba wyczerpująca), a następnie indywidualne wywiady pogłębione
z 7 przedstawicielami OPS i 3 PCPR, w których aktualnie realizowane są PAL oraz z 10 przedstawicielami OPS
i 2 PCPR, w których realizowany jest inny niż PAL program społeczny. Ponadto na zakończenie została przeprowadzona jedna sesja zogniskowanego wywiadu
grupowego (FGI), w której również udział wzięli przedstawiciele OPS i PCPR, którzy realizują PAL, bądź inny
program społeczny.
Program aktywności lokalnej skierowany jest do
osób w ramach konkretnego środowiska lub członków
danej społeczności. Oznacza to, że w ramach programu
można prowadzić działania aktywizacyjne adresowane
do ludzi mieszkających na pewnej przestrzeni: dzielnicy, osiedlu, ulicy. Może to też być np. środowisko grupy
zawodowej czy grupy społecznej. W ramach programu
przewiduje się zastosowanie środowiskowej pracy socjalnej, instrumentów aktywnej integracji oraz działań
o charakterze środowiskowym. Głównym celem Programu Aktywności Lokalnej jest praca z grupami znajdującymi się w niekorzystnym położeniu – wykluczonymi
społecznie lub zagrożonymi tym zjawiskiem.
Program Aktywności Lokalnej wskazuje na problemy
związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych
i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań mających na celu poprawę sytuacji w tym zakresie i określa
mechanizmy wzmacniające efektywność zmian.
Celem Programu jest także kształtowanie więzi społecznych na terenie gminy oraz kapitału społecznego
w myśl, iż „Podstawą społeczeństwa obywatelskiego są
jego obywatele, świadomi swoich praw i obowiązków,
zaangażowani w działania na rzecz dobra wspólnego,
zdolni do osobistej odpowiedzialności za swój los i los
wspólnoty na wszystkich poziomach życia społecznego”.
Budowa zintegrowanego społeczeństwa pozwoli,
aby każda osoba, bądź rodzina mogła realizować swoje
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plany i aspiracje życiowe, a w trudnych sytuacjach mogła uzyskać pomoc i wsparcie ze strony wspólnoty oraz
działających w jej ramach instytucji i organizacji.
Jak pokazały wyniki badań, największym problemem
społecznym w badanych gminach i powiatach jest wysoki poziom bezrobocia, w konsekwencji którego mnożą
się inne problemy takie jak: alkoholizm, przemoc w rodzinach, szeroko pojęty marazm społeczny i wiele innych.
W związku z tym w części podlaskich gmin i powiatów w województwie realizowane są programy czy to
aktywności lokalnej, czy inne programy społeczne nastawione na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, mające na celu poprawę sytuacji mieszkańców regionu. Jednakże przeprowadzone badanie wyka-

zało, iż programy aktywności lokalnej ciągle jeszcze nie
są szeroko stosowane w realizacji projektów systemowych dotyczących aktywnej integracji. Skalę wykorzystania tego narzędzia należy ocenić więc jako niewielką
w stosunku do możliwości płynących z jego zastosowania. Z badania wynika, iż gminy/powiaty znacznie
częściej korzystają z innych niż PAL programów społecznych, zwłaszcza dotyczy to projektów systemowych realizowanych za pomocą innych narzędzi (np. kontraktów
socjalnych). Ponadto dość znaczny odsetek gmin/powiatów nie realizuje żadnych programów społecznych.
W związku z tym wskazane wydaje się poświęcenie większej uwagi na promocję programów aktywność lokalnej.

2) „Aktywna integracja jako narzędzie w pomocy społecznej”
Na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku, w ramach projektu systemowego pod
nazwą: „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz
specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy
społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, zrealizowano na terenie województwa
podlaskiego badanie zatytułowane „Aktywna integracja jako narzędzie w pomocy społecznej”. Celem badania
było pozyskanie informacji na temat realizacji aktywnej
integracji przez różne instytucje i organizacje z terenu
województwa podlaskiego.
Aktywną integrację można definiować jako zróżnicowane działania służące rozwojowi potencjału
człowieka i wzmacniające jego więź ze społecznością,
w której funkcjonuje. Aktywna integracja traktowana
jako narzędzie pomocy społecznej nakierowana jest na
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wymaga
indywidualnego podejścia do uczestników oraz ich zaangażowania w działania integrujące.
W ramach badania zrealizowano ankiety z przedstawicielami niemal wszystkich ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz władz
samorządów gminnych i powiatowych z terenu województwa podlaskiego (łącznie 239 ankiet). Dodatkowo
przeprowadzono wywiady grupowe i indywidualne
z osobami realizującymi aktywną integrację, reprezentującymi instytucje pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe. W wywiadach uczestniczyli także
przedstawiciele władz samorządowych oraz uczestnicy
zakończonych programów z zakresu aktywnej integracji.
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Badanie wykazało, iż niemal 60% instytucji pomocy
społecznej z województwa podlaskiego wdrażało lub
wdraża działania z zakresu aktywnej integracji. Zidentyfikowano 144 programy aktywnej integracji realizowane
na przestrzeni lat 2007-2012 przez 65 ośrodków pomocy społecznej oraz 10 powiatowych centrów pomocy
rodzinie, a także 18 programów realizowanych przez
13 podmiotów sektora pozarządowego. Czas realizacji
tych działań nie jest przypadkowy; stanowi następstwo
możliwości finansowania działań integrujących ze środków unijnych, np. w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, z którego korzystało 95% instytucji wdrażających aktywną integrację.
Działania integrujące skierowane są z założenia do
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W województwie podlaskim cechuje je niewielkie zróżnicowanie kategorii odbiorców, gdyż ponad 80% działań przeznaczono dla osób długotrwale bezrobotnych, a 30% dla
osób niepełnosprawnych. Sytuacja ta jest konsekwencją
starań o ograniczenie wysokiego poziomu bezrobocia
w regionie, jednak może powodować marginalizację innych kategorii społecznych. Stąd potrzeba zweryfikowania czy w środowiskach lokalnych nie istnieją inne grupy
wymagające włączenia w aktywną integrację (np. osoby
starsze, samotne matki itp.), tak by aktywna integracja
nie miała charakteru jednowymiarowego. Zdaniem
uczestników badania, warunki dla wdrażania aktywnej
integracji wyznaczane są w województwie podlaskim
przez wysokie bezrobocie i brak miejsc pracy, dominację terenów rolniczych z małymi gospodarstwami
rolnymi, niskie dochody mieszkańców, duże rozproszenie ludności i duże odległości do ośrodków miejskich.

Są to czynniki negatywne, wpływające na wybór kategorii odbiorców działań integrujących (bezrobotni, klienci
pomocy społecznej, rolnicy z małych gospodarstw) i generujące dużą liczbę potencjalnych odbiorców aktywnej
integracji.
W trakcie badania stwierdzono także, iż instytucje
pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego
w bardzo ograniczonym zakresie współpracują z innymi podmiotami, zarówno z innymi ośrodkami pomocy
społecznej i centrami pomocy rodzinie, jak i z organizacjami sektora pozarządowego. Stąd, w celu maksymalizacji efektów aktywnej integracji w regionie, pojawia się
postulat zacieśnienia współpracy między instytucjami
pomocy społecznej a sektorem non profit: dzielenia
się doświadczeniami, wymiany informacji, wzajemnego promowania oferty i wykorzystywania wyspecjalizowanych kadr. Znacznie częstsze są partnerstwa
z udziałem organizacji sektora non-profit niż instytucji
pomocy społecznej. Realizatorzy aktywnej integracji
chętniej od partnerstw podejmują niesformalizowaną
współpracę podczas wdrażania aktywnej integracji.
Z realizatorami współpracują m.in. władze lokalne, które deklarują udzielanie wsparcia merytorycznego oraz
finansowego, jednak jak pokazują wyniki badań często
nie posiadają większej wiedzy na temat aktywnej integracji prowadzonej na terenie ich jednostek samorządowych. Dodatkowo w swoich oczekiwaniach wobec
aktywnej integracji sprowadzają ją często do metody
walki z bezrobociem, co jest mocnym spłyceniem idei
aktywnej integracji. Słaba wiedza o aktywnej integracji
nawet wśród władz samorządowych sugeruje potrzebę skuteczniejszego propagowania informacji o ofercie
wsparcia, promowania potencjalnych korzyści z aktywnej integracji oraz prezentowania osiągniętych efektów.
Zrealizowane badanie pokazało także, iż najskuteczniejszą formą działań integrujących w opinii realizatorów,
uczestników oraz władz samorządowych są kursy zawodowe, dające szansę na znalezienie zatrudnienia, a przez
to na pokonanie marazmu, ubóstwa, izolacji społecznej
i niskiej samooceny osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Wysoka ocena skuteczności kursów zawodowych jest faktem pozytywnym, gdyż jest to instru-

ment najczęściej stosowany przez realizatorów aktywnej
integracji na Podlasiu. Ważnym aspektem prowadzenia
szkoleń zawodowych okazuje się dostosowanie oferty do zapotrzebowania na rynku pracy, zapewnianie
uczestnikom kwalifikacji uznawanych przez pracodawców oraz wymiana informacji między realizatorami,
w celu uniknięcia powielania tych samych szkoleń zawodowych przez różne podmioty. Formą wsparcia dopełniającą szkolenia zawodowe jest doradztwo zawodowe
oraz psychologiczne, nakierowane na najefektywniejsze
wykorzystanie możliwości uczestników.
Najczęstszym problemem, dostrzeganym przez
realizatorów aktywnej integracji jest postawa jej odbiorców, wyrażająca się w braku chęci uczestnictwa,
braku konsekwencji w uczestnictwie czy roszczeniowości. Większość podmiotów deklaruje jednak wprawę
w przezwyciężaniu tego typu barier. Poważnym problemem są także kwestie proceduralne takie jak przesadna
biurokratyzacja, skomplikowane procedury rozliczania
wydatków, uciążliwe w stosowaniu przepisy dotyczące
zamówień publicznych czy częste zmiany przepisów.
Dla licznej grupy respondentów barierą we wdrażaniu
aktywnej integracji jest brak środków na zatrudnienie
nowych pracowników lub dodatkowe wynagrodzenie
pracowników dotychczas zatrudnionych. Braki kadrowe
to także najważniejszy powód rezygnacji podmiotów
z wdrażania aktywnej integracji, stąd potrzeba nawiązywania współpracy z organizacjami pozarządowymi,
dysponującymi często fachową i doświadczoną kadrą,
a także potrzeba pozyskiwania środków na zatrudnienie
ze środków zewnętrznych – np. w ramach z otrzymywanego wsparcia unijnego.
Istotną informacją uzyskaną w trakcie badania jest
przekonanie o potrzebie nadania działaniom integrującym bardziej długofalowego charakteru a także zwiększenia swobody realizatorów w podejmowaniu decyzji
odnośnie charakteru działań. Dla usprawnienia aktywnej
integracji w przyszłości realizatorzy postulują uproszczenie czasochłonnych procedur biurokratycznych oraz
zwiększenie współpracy pomiędzy instytucjami pomocy
społecznej, służbami zatrudnienia, władzami lokalnymi,
przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

Więcej szczegółowych informacji na temat badań i ich wyników znaleźć można na podstronie internetowej Biura Projektu
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku: www.projekt.rops-bialystok.pl
Badanie zrealizowano w ramach projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne
doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji (Poddziałania 7.1.3 PO KL 2007-2013).
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Z doświadczeń doradztwa w gminach –
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako animator
lokalnej społeczności
Małgorzata Lawda
Anna Tomulewicz
Doradcy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Praca z gminnymi społecznościami w terenie ma wiele
barw i stron współpracy. Choć w konsekwencji naszej
pracy doradczej powstają 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. Dzięki temu wśród społeczności wzrasta przekonanie (wykres poniżej), że razem mogą wpływać
na wydarzenia i przyszłość.
Czy według mieszkańców działajac wspólnie
możemy cos zmienić w gminie?

Żródło: Ikonograf ze strony www.decydujmyrazem, 2012

Pracujemy z ośrodkiem pomocy społecznej i samorządem gminnym nie tylko dlatego, że takie są wymogi
ustawowe dotyczące przygotowania i wdrożenia strategii rozwiązywania problemów społecznych czy programu wspierania rodziny. Pracownicy ops zgłaszają potrzebę doradztwa też nie dlatego, że sami nie potrafiliby
przygotować pism i dokumentów. Przyczyny udzielania
pomocy są zupełnie inne. Uczymy pracowników ośrodka i gminy organizacji spotkań, tworzenia partnerstw
lokalnych wokół problemów społecznych oraz bycia
animatorem tych zadań. Z przekonaniem możemy
powiedzieć, że po naszym doradztwie i współpracy
wiedzą oni jak się w tej nowej rzeczywistości i oczekiwaniach społecznych poruszać. Potrafią przygotować i przeprowadzić proces uspołecznionego tworzenia
dokumentów, zorganizować konsultacje.
Dzisiaj Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)
nie tylko zajmuje się dostarczaniem pomocy tradycyj-
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nym podopiecznym (polegającej na przekazywaniu
świadczeń finansowych i rzeczowych osobom czy rodzinom znajdującym się w potrzebie), ale patrząc na
społeczność całościowo, diagnozuje potrzeby i problemy wszystkich jej mieszkańców. Stawia sobie za cel
animowanie i aktywizowanie społeczności lokalnej, tak
by wszyscy mieszkańcy mieli poczucie przynależności,
zakorzenienia w danym środowisku. Jedną z zasad pracy
ośrodka jest rozpoznawanie zasobów instytucjonalnych
i ludzkich w różnych obszarach (np. oświata, bezpieczeństwo, kultura, turystyka) i tworzenie lokalnego partnerstwa działającego na rzecz poprawy życia społeczności.
Jak wielokrotnie podkreślają pracownicy GOPS,
w trakcie pisania strategii nie pojawiają się większe
problemy. Występują one przede wszystkim w początkowej fazie tworzenia zespołu, podziału zadań, uruchamiania partnerstwa. Wyzwaniem jest zrozumienie
przez wszystkich uczestników na czym polega istota
wspólnej pracy nad problemami.
Bardzo dobrze, gdy w powstawaniu strategii pomaga cały zespół, który ją tworzy. Cała grupa najpierw
sama się uczy, a potem wprowadza w życie zdobytą
wiedzę. Oczywiście nie da się przygotować szybko jakiegokolwiek dokumentu z osobami, z którymi wcześniej
w ogóle się nie pracowało. Trzeba się liczyć z tym, że jest
to długi proces, w trakcie którego rodzi się wzajemne
zaufanie, wspólnota poglądów.
Władze gminy mają często pokusę, by zlecić firmom
zewnętrznym przygotowanie strategii rozwiązywania
problemów społecznych. Z reguły taki dokument ma
znamiona „produkcji masowej” i co gorsze, nie zawsze
jest dobrej jakości. Przedstawiona diagnoza, a co za tym
idzie zaproponowane działania bazują jedynie na wiedzy
kierowników głównych instytucji samorządowych (głównym narzędziem diagnozy jest ankieta), natomiast nie
uwzględnia ona głosu innych lokalnych „aktorów”. I tak
naprawdę z takiego dokumentu nie jest zadowolona spo-

łeczność lokalna. Analizując ją ma się wrażenie , że dokument nie wniósł realnie niczego nowego ponad to, co sami
mieszkańcy już wiedzą – czyli tego, że np. w gminie jest
bezrobocie, mieszkają osoby niepełnosprawne.
Natomiast w sytuacji, gdy społeczność poprzez swoich
liderów aktywnie włączy się do pracy nad strategią to
taki dokument jest dopasowany do realiów lokalnej
społeczności.

W pracy tej pracownik socjalny występuje w roli osoby
nie tylko uruchamiającej „mechanizmy”, „dającej przestrzeń”, ale pracuje z ludźmi nad zbieraniem danych, ich
analizą i dokumentami. Nawiązuje kontakty, buduje związki międzyludzkie, międzygrupowe i instytucjonalne.
Głównym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej
w tym procesie jest stwarzanie możliwości do dialogu
różnych grup, włączanie obywateli w życie publiczne,
angażowanie w różne działania na rzecz dobra wspólnego – by w konsekwencji rosła ich świadomość, racjonalność podejmowanych decyzji, poczucie wpływu
i odpowiedzialności za miejsce, w którym żyją.
W konsekwencji tych dodatkowych zadań w sposób naturalny i nieplanowany stają się pracownicy
ośrodka liderami, a ośrodek animatorem lokalnej
społeczności.
Animator nie poprzestaje na ułatwieniu dostępu do
informacji mieszkańcom czy zebraniu od nich opinii, by
urząd mógł podjąć jakieś działania. Spotyka się z ludźmi,
buduje partnerstwo wokół partycypacji, tworzy grupy
robocze, które mają wypracować rozwiązania spraw
i problemów. Stara się wprowadzić różne narzędzia
dialogu, które będą angażujące, mobilizujące ludzi do
zainteresowania się sprawami ważnymi społecznie.
Bycia w dialogu można i trzeba się uczyć – animator
wspiera ludzi w nabywaniu kompetencji, uczy komunikacji, negocjowania, dochodzenia do wspólnych rozwiązań.
Dobrze, gdy ośrodek pomocy społecznej animując lokalne środowisko, przygotowuje strategię we współpracy
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z instytucjami działającymi w lokalnym partnerstwie.
Wtedy taki dokument powstaje z udziałem społeczności lokalnej, choć jednocześnie przy dużym udziale
strony samorządowej. Dzięki temu, jak często twierdzą
pracownicy GOPS, wśród uczestników procesu wytwarza się przekonanie, że nie jest on narzucony z góry, ale
wypracowany wspólnie przez wiele stron.
Kluczowym elementem jest zawsze włączenie w ten
proces różnych podmiotów lokalnych – korzystanie z ich
wiedzy, doświadczenia oraz zasobów, jakimi dysponują.
Strategia powinna zostać przedstawiona wszystkim
mieszkańcom, na przykład poprzez przeprowadzone
szerokie konsultacje społeczne na spotkaniach w poszczególnych sołectwach.
Nie należy się zrażać małą frekwencją czy głosami
krytycznymi. Swoboda, stworzenie możliwość wypowiedzi to jeden z fundamentów pozwalających na dogłębne
poznanie faktycznych problemów oraz znalezienie na
nie odpowiedzi.
Nasze doświadczenia doradcze przez trzy lata pracy
w terenie przy realizacji projektu systemowego „Bądź
Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne
doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” ROPS
Białystok pokazują, że zmiana następuje w gminach
wiejskich i miejskich. Nie zależy ona od wielkości gminy.
To, co nas otacza, co dzieje się w naszym życiu społecznym, zależy tak bardzo od nas samych, że czasem nie
zdajemy sobie z tego sprawy. Współczesny świat, w tym
szczególnie jego pozamaterialne funkcjonowanie, jest
wytworem ludzkiej myśli i działania. Każdy człowiek ma
w nim swój choćby minimalny udział. Jednakże, aby te
twórcze myśli, idee i działania przekładały się na praktyczne wykorzystanie i zastosowanie potrzeba kogoś,
kto ten materiał uporządkuje i świadomie uruchomi
proces odtwórczy. Tym kimś są dziś liderzy, animatorzy
czyli osoby, które są naturalnymi przywódcami, organizatorami i przewodnikami.
Bycie liderem czy animatorem to nie władza, ale
odpowiedzialność za realizację zadań i za grupę,
z którą się je realizuje. I takim właśnie staje się na naszych doradczych oczach ośrodek pomocy społecznej.
…Chcąc podążać za zmieniającą się rzeczywistością
XXI w., nie można biernie kibicować zmianom, tylko w nich
uczestniczyć w sposób kreatywny i świadomy.
(E. Gliwicka : Między liderem a zmianą, Warszawa 2010,
MPiPS)

Projekt systemowY ROPS

27

Projekt systemowY ROPS

28

Doradztwo dotyczące zadań wynikających z ustaw
regulujących pomoc społeczną
Krystyna Golubiewska
Doradca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Doradztwo w zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej skierowane
jest do kadr pomocy społecznej w jednostkach organizacyjnych realizujących w gminach i powiatach zadania z zakresu polityki społecznej. W szczególności są to
zadania wynikające z ustaw:
• z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (t.j. Dz.
U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)
• z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz.992 ze zm.)
• z dnia 7 września 2007 r.o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 139 poz.
992 ze zm),
oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw i programów, a także stosowanej w prowadzonych sprawach
przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U z 1960 nr 30
poz. 168).
Z realizacją tych zadań wiąże się konieczność znajomości wielu innych przepisów, wynikających z różnych
ustaw, w tym w szczególności: z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty; z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych; z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych; z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników; z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych; z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa; z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej; z dnia 19 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych; z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych; z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy oraz Kodeksów: Rodzinnego i opiekuńczego,
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Cywilnego, Postępowania cywilnego i Karnego.
Zakres wiedzy prawniczej, niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań jest ogromny i często przerasta możliwości pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej.
Ponadto kadry OPS-ów, zwłaszcza w małych gminach,
mają ograniczoną, bądź żadną możliwość korzystania
z pomocy radcy prawnego. W tej sytuacji doradztwo
jest dla nich dużym wsparciem przy rozwiązywaniu konkretnych problemów, zastosowaniu prawidłowych przepisów i procedur w określonych sytuacjach klientów,
bądź też upewnienia się co do prawidłowości przyjętych
rozwiązań.
Z ponad czteroletniego prowadzenia doradztwa
wynika, że najczęściej z pomocy doradcy korzystają pracownicy kilkuosobowych Ośrodków w sytuacji potrzeby
rozwiązania konkretnego problemu, wobec dylematów
i wątpliwości wynikających z rozbieżnego orzecznictwa w podobnych sprawach, a zwłaszcza w okresach
wprowadzania w życie znowelizowanych przepisów,
co w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej
jest niestety bardzo częste i nie zawsze proste w zastosowaniu przy realizacji zadań.

Doradztwo w zakresie prawnym i psychologicznym
dla Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych
Patrycjusz Kalinowski
Krystyna Wysocka
Doradcy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Doradztwo prawne
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2010 r., nr 125, poz. 842) wprowadziła nowe zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ustawie położono szczególny nacisk
na rozwój profilaktyki, jako skutecznej formy pomocy
w sytuacjach, gdy w rodzinie nie występuje jeszcze
zjawisko przemocy, ale może być tym zjawiskiem zagrożona.
Do obowiązującej ustawy zostały dodane między
innymi przepisy nakładające na każdą gminę obowiązek
powoływania zespołu interdyscyplinarnego służącego
realizacji działań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar tej
przemocy.
W skład zespołu weszli przedstawiciele jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. Skład
ten uzupełniany jest też o kuratorów sądowych oraz
prokuratorów. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego
jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli wyżej wymienionych podmiotów oraz specjalistów
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Główną ideą zespołów interdyscyplinarnych jest
stworzenie wspólnej płaszczyzny pracy dla pracowników różnych instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie. Pomoc ta, by była efektywna i skuteczna,
wymaga zintegrowanych działań wielu specjalistów.
Dlatego też utworzenie zespołu interdyscyplinarnego
jest najlepszą odpowiedzią na przypadek przemocy
w rodzinie. Żaden pojedynczy profesjonalista ani instytucja nie jest w stanie kompleksowo zareagować na
takie sytuacje.
Od września do grudnia 2012 roku miałem możliwość spotykania się z członkami zespołów interdyscy-
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plinarnych z terenu województwa podlaskiego. Zakres
wiedzy i kompetencji, niezbędnych do skutecznego pomagania rodzinom uwikłanym w przemoc, a zwłaszcza
znajomość prawa materialnego i procedur najczęściej
przekracza możliwości pojedynczych podmiotów. W tej
sytuacji interdyscyplinarne podejście daje szersze możliwości pomocy rodzinom. Prowadzone doradztwo pomaga zespołom interdyscyplinarnym w rozwiązywaniu
konkretnych problemów lub rozstrzygnięciu wątpliwości przy doborze działań.
Z obserwacji działań prowadzonych przez poszczególne zespoły wynika, że interdyscyplinarność ma wiele
zalet – szybki i pełny przepływ informacji między instytucjami, możliwość podjęcia działań zaplanowanych
i skoordynowanych, nie powielających się i wykluczających się wzajemnie. Z informacji, które otrzymałem
na spotkaniach widzę, że po ponad dwóch latach od
nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, coraz
lepiej udaje się wypracowywać taki sposób współdziałania, który szybciej, ale w zgodzie z porządkiem prawnym
rozwiązuje sytuacje, gdzie występuje przemoc.
Patrycjusz Kalinowski
Doradztwo psychologiczne
Doradztwo psychologiczne w bieżącym roku rozpoczęło
się z końcem sierpnia, po intensywnym okresie szkoleń
i warsztatów, które wypełniły pierwsze półrocze.
Mam wrażenie, że szereg pytań, z którymi spotykałam się na spotkaniach zespołów dotyczył przekładania
zdobytej wiedzy na codzienną pracę członków LZI.
Kolejny rok doradztwa pokazał, jak idea LZI zmienia
się w codzienną praktykę. W części gmin współpraca
instytucji i osób była do tej pory zwyczajem nieformalnie wprowadzonym przez potrzebę wzajemnej pomocy
i wsparcia. Dla innych wprowadzenie ustawy dało nową
jakość myślenia o rodzinie i zachęciło do nawiązania bardziej bliskich i spersonalizowanych kontaktów z innymi
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instytucjami i ich pracownikami. W tym drugim przypadku była to na początku niełatwa droga budowania zaufania, standardów współpracy, niwelowania lęków, które
wynikały ze zmian. Powiększał się krąg osób, które były
do LZI zapraszane i naturalny jest w tym wypadku okres
dostosowania się nawzajem nowych osób, poznawania
możliwości, predyspozycji i urealnienia oczekiwań.
Dziś pod koniec 2012 r. mogę powiedzieć, że cieszy mnie możliwość wspierania tych, już coraz bardziej sprawnie działających grup, co do których mam
przekonanie, że nie tylko ustawa, ale i jak widzę, chęć
współpracy jednoczy wokół niełatwego tematu przemocy w rodzinie. Zagadnienia, do którego dostępu bronią mechanizmy utrzymujące tajemnicę, mechanizmy
przemocy i z którymi pracować efektywnie moim zdaniem można wyłącznie zespołowo. Coraz częściej słyszę
głosy członków zespołów mówiące, że idea wspólnych
spotkań, poszerzonej diagnozy i budowania szerokich
planów pomocy różni się bardzo na plus w porównaniu z dotychczasowymi doświadczeniami. Każda osoba
będąca członkiem LZI wnosi własną wiedzę i doświadczenie oraz nową perspektywę pracy instytucji, którą
reprezentuje. Rodzina jest skomplikowanym systemem,
który dopiero po obejrzeniu z wielu perspektyw daje
możliwość dobrej diagnozy i adekwatnej interwencji
i wsparcia.
Tematem niezmiennie numer jeden na spotkaniach
z zespołami jest praca z osobą doznającą przemocy.
Często bez uważnego prześledzenia sytuacji psychologicznej tej osoby, jej działania i zachowania wydają
się być niezrozumiałe i chaotyczne. Wzięcie pod uwagę
perspektywy psychologicznej pozwala na jej zrozumienie i takie przyjęcie, aby zachęcało do dalszej współpracy. Kolejne pytania dotyczą budowania diagnozy
i planu pomocy w taki sposób by, uwzględniać możliwości osób doznających przemocy i budzić motywację
do zmiany u klienta. Newralgicznym momentem jest
wciąż moment przekładania często niebagatelnej wiedzy na temat rodziny i klienta na plan działań zespołu.
Bardzo cieszy mnie to, że każdy przypadek zespoły rozpatrują indywidualnie. Oznacza to niemały trud, ale daje
gwarancję rzetelnego podejścia do każdego ludzkiego
nieszczęścia. Pokazuje osobiste zaangażowanie, a ono
jest najważniejsze wśród czynników umożliwiających
zmianę naszym klientom.
Krystyna Wysocka

Kurs specjalistyczny - Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
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„Rozwój społeczny gminy Krynki”
- projekt systemowy Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krynkach
Janina Citko
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach

Miasto i Gmina Krynki, która jest terenem działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krynkach, jest gminą popegeerowską o niewielkiej
liczbie mieszkańców, w której dominującym problemem
jest zjawisko bezrobocia. Jednym z celów strategicznych
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na
lata 2007-2014 w gm. Krynki jest prowadzenie przez
Ośrodek Pomocy Społecznej i współrealizatorów działań
mających na celu wspieranie grupy osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, m.in. osób bezrobotnych
i niepełnosprawnych w uzyskaniu lepszego statusu
materialnego oraz ograniczenie zjawiska marginalizacji poprzez działania na rzecz aktywizacji społecznej
i zawodowej osób bezrobotnych.
Prowadzenie takich działań nie byłoby możliwe bez
pozyskania środków pieniężnych z zewnątrz, dlatego
też Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynkach (jako jeden
z niewielu na 118 Ośrodków Pomocy Społecznej działających na terenie województwa Podlaskiego) w 2008r.
przystąpił do nowatorskich dla Ośrodków Pomocy działań na rzecz społeczności lokalnej, tj. do realizacji projektu systemowego w ramach programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej – Działanie:
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji – Poddziałanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej.
Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu w sytuacji, gdy OPS w Krynkach nie posiadał żadnego doświadczenia w realizacji
projektów, pozyskiwaniu funduszy z zewnątrz, wymagało ze strony pracowników OPS dużego wysiłku, tym
bardziej, że projekt systemowy był realizowany samodzielnie - bez udziału partnerów.
Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców
gminy udziałem w projekcie, jest on realizowany nieprzerwanie od 2008 r.
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Celem ogólnym projektu w latach 2008 - 2010 było prowadzenie działań na rzecz upowszechniania aktywnej integracji w celu zwiększenia aktywności zawodowej osób
bezrobotnych będących klientami pomocy społecznej.
W 2011 r. dodatkowym wymogiem było prowadzenie
przez Ośrodek działań zarówno na rzecz osób bezrobotnych jak również na rzecz osób niepełnosprawnych.
W wyniku działań zrealizowanych w projekcie w latach
2008 - 2011 40 osób objętych zostało kompleksowym
systemem wsparcia, m.in. wsparciem finansowym ze
strony ośrodka pomocy oraz zaplanowanymi działaniami z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej)
w ramach zawartych kontraktów socjalnych i uzyskało:
• wsparcie psychologa,
• wsparcie doradcy zawodowego,
które miało na celu udzielenie wsparcia naszym beneficjentom m.in. w zakresie poprawy osobistych predyspozycji (autoprezentacji, podniesienie samooceny):
nabycia kluczowych umiejętności pracowniczych (umiejętność poruszania się na rynku pracy, zwiększenie zdolności komunikacyjnych) i poprawy sytuacji materialnej
i bytowej.
Wszyscy uczestnicy projektów, tj. 40 osób dzięki
wsparciu podwyższyło, bądź nabyło nowe kwalifikacje
zawodowe poprzez odbycie kursów/szkoleń zawodowych:
a) „Nowoczesny sprzedawca” (przygotowanie do zawodu sprzedawcy oraz zdobycie umiejętności potrzebnych do tego zawodu)
b) w zakresie korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych i podstaw obsługi
komputera
c) „Florystyka” (m.in. nauka w zakresie tworzenia układów kompozycyjnych, wykorzystania artykułów
dekoracyjnych i pomocniczych stosowanych w artystycznym układaniu kwiatów; nauka w zakresie

ProjektY systemowE OPS i PCPR

31

ProjektY systemowE OPS i PCPR

32
obsługi kasy fiskalnej)
d) „Wikliniarstwo” (m.in. nauka w zakresie wykorzystania
wikliny do wytwarzania przedmiotów użytkowych,
dekoracyjnych)
e) „Opiekunka Dzieci i Osób Starszych” (m.in. wykonywania czynności z zakresu higieny i pielęgnacji
małego dziecka; wykonywania czynności z zakresu
higieny i pielęgnacji osób starszych; dietetyki i przygotowywania posiłków)
f ) Kurs na „ Prawo jazdy kat. B, kat. B+E, kat. C i kat. C+E ”
g) „Palacz kotłów wodnych i parowych opalanych węglem, koksem, olejem, gazem”
h) „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpieczna obsługa wymiana butli gazowych wózkach”.

Kurs nowoczesny sprzedawca

Wszyscy uczestnicy w okresie realizacji projektu i zgodnie z ustaleniami zawartymi w kontraktach socjalnych
objęci byli wsparciem finansowym w formie zasiłków
celowych i w niektórych przypadkach specjalnych zasiłków celowych, których koszt był wkładem własnym
gminy Krynki ujętym we wniosku o dofinansowanie
projektu.
Od początku realizacji projektu, tj. za rok 2008, 2009,
2010 i 2011 wydatki na jego realizację zostały zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski na ogólną kwotę
289 906,59 zł, w tym:
• w 2008 r. wydatki na realizację projektu systemowego wyniosły 41 851,38 zł, w tym dotacja środków
unijnych i budżetu państwa 35 573,68 zł oraz wkład
własny gminy 6 277,70 zł. Działaniami z zastosowaniem aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej w ramach zawartych kontraktów socjalnych
objęto 5 kobiet długotrwale bezrobotnych.
• w 2009 r. wydatki na realizację projektu systemowego wyniosły 69 388,70 zł, w tym dotacja środków unijnych i budżetu państwa 62 098,70 zł oraz
wkład własny gminy 7 290,00 zł. W 2009 r. udział
w projekcie wzięło 12 kobiet, które również objęte
były działaniami z zastosowaniem aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej w ramach zawartych
kontraktów socjalnych.
• w 2010 r. wydatki na realizację projektu wyniosły
89 108,64 zł, w tym dotacja środków unijnych
i budżetu państwa 77 588,64 zł oraz wkład własny
gminy 11 520,00 zł. Natomiast w 2010 r. w projekcie udział wzięli po raz pierwszy mężczyźni; łącznie
działaniami z zastosowaniem aktywizacji zawodowej,
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Wyjazd integracyjny do kina

edukacyjnej i społecznej w ramach zawartych kontraktów socjalnych objęto 12 osób, w tym 9 kobiet
i 3 mężczyzn.
• w 2011 r. budżet na realizację projektu stanowił kwotę
89 557,87 zł, w tym środki unijne i budżetu państwa
wynoszą 77 677,87 zł oraz wkład własny gminy
11 880,00 zł. W 2011 r. działaniami z zastosowaniem
aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej
w ramach zawartych kontraktów socjalnych objętych
zostało 11 osób, w tym 8 kobiet i 3 mężczyzn.
Niewątpliwym sukcesem w realizacji projektów w poszczególnych latach było ukończenie ich przez wszystkich beneficjentów, zgodnie z zaplanowaną dla nich
ścieżką uczestnictwa, wywiązanie się z zobowiązań

• nabycie kluczowych umiejętności pracowniczych
uczestników (umiejętność poruszania się na rynku
pracy, zwiększenie zdolności komunikacyjnych),
• poprawa sytuacji materialnej i bytowej uczestników.

Zajęcia grupowe z doradcą

Kurs florystyka

zawartych w kontraktach socjalnych.
Projekt systemowy w roku 2012 jest realizowany, podobnie jak w latach poprzednich, w okresie półrocznym, tj. od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2012 r. Jest
on skierowany do osób bezrobotnych korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej
i będą uczestnikami projektu po raz pierwszy.
Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 11 osób (w tym 7 kobiet
i 4 mężczyzn) bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem
społecznym, korzystających z pomocy społecznej. Celami
szczegółowymi są:
• poprawa osobistych predyspozycji uczestników
(autoprezentacji, podniesienie samooceny),
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W 2012r. założono, że cele te zostaną osiągnięte poprzez
realizację następujących zadań:
1) Praca socjalna
W ramach realizacji zadania i zgodnie z przyjętym harmonogramem zostały podpisane kontrakty socjalne ze
wszystkimi 11-oma uczestnikami i realizowane są ustalenia w nich zawarte; w ramach prowadzonej pracy socjalnej prowadzono m.in. działania na rzecz równości płci:
• uświadamianie dot. równego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w codziennym życiu,
• eliminowanie stereotypów związanych z płcią (równy
podział zadań w domu),
• dążenia do nauczenia godzenia życia rodzinnego
i zawodowego; dokonana została przez pracowników socjalnych we współpracy z doradcą zawodowym i psychologiem diagnoza potrzeb uczestników
projektu.
Dzięki projektowi i otrzymanej dotacji OPS w Krynkach
od 2009 r. zatrudnia dodatkowo pracownika socjalnego,
co przyczynia się do spełnienia wymogów organizacyjnych, tj. zatrudniania w OPS co najmniej 3 pracowników
socjalnych.
2) Zasiłki i pomoc w naturze
W ramach realizacji zadania i zgodnie z ustaleniami
zawartymi w kontraktach socjalnych udzielone jest
od miesiąca lipca 2012r. do grudnia 2012r. wsparcie finansowe 11 uczestnikom projektu w postaci zasiłków
celowych. Udzielone wsparcie jest wkładem własnym
beneficjenta określonym w budżecie projektu. W okresie
od lipca do października łącznie udzielono wsparcia na
kwotę 6 600,00 zł.
3) Aktywna integracja
W ramach realizacji zadania w wyniku przeprowadzonej
rekrutacji wyłoniono 11-osobową grupę uczestników
zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Rekrutacja
do projektu została przeprowadzona z poszanowaniem równości płci, zapewniono możliwość uczestnictwa w projekcie obu płciom, jednakże priorytetowo
potraktowano kobiety, które w gminie Krynki mają
mniejsze szanse na rynku pracy, przyczyniając się do
realizacji celów polityki równości szans kobiet i mężczyzn. Zaplanowane działania prowadzone w ramach
aktywnej integracji, m.in. wsparcie psychologa, doradcy
zawodowego odbyły się z zachowaniem zasad równo-
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ści płci, bez stawiania żadnych barier. W ramach prowadzonych działań udzielono poradnictwa i wsparcia
psychologicznego przez psychologa: w miesiącu lipcu
br. odbyły się zajęcia grupowe w wymiarze 5 godzin
zegarowych; w miesiącu sierpniu, wrześniu i październiku odbyły się zajęcia prowadzone przez psychologa
w formie indywidualnych konsultacji psychologicznych.
W ramach prowadzonych działań udzielono wsparcia
doradcy zawodowego: w miesiącu lipcu br. odbyły się
zajęcia grupowe w wymiarze 5 godzin zegarowych oraz
w miesiącach: sierpień - wrzesień doradztwo w formie
indywidualnych konsultacji i sesji doradczej. W czasie
prowadzonych zajęć uczestnikom projektu zapewniono
poczęstunek, a w czasie 5-godz. zajęć grupowych dodatkowo gorący posiłek. W miesiącu wrześniu wystąpiono
z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie kursów
i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono 4 firmy szkolące z Białegostoku, które spełniały wymogi oraz
przedstawiły najkorzystniejszą ofertę cenową. Zawarte
zostały umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie
szkoleń i kursów zawodowych. Każdy z beneficjentów
uczestniczył, bądź nadal uczestniczy w co najmniej
2 kursach, tj.:
a) „Operator wózka widłowego z uprawnieniami na wymianę butli gazowych” – 3 osoby
b) „Kurs prawa jazdy kat. B” – 2 osoby
c) „Kurs prawa jazdy kat. C + E” – 1 osoba
d) „Przewóz towarów niebezpiecznych ADR” – 1 osoba
e) „Florystyka” – 7 osób
f ) „Nowoczesny sprzedawca” – 6 osób
g) „Operator żurawi przenośnych HDS” – 1 osoba
h) „Operator koparko-ładowarki” – 2 osoby
Wszyscy beneficjenci mają zapewniony zwrot kosztów
dojazdu na kursy i szkolenia, a także w czasie zajęć zagwarantowany poczęstunek.
4) Działania o charakterze środowiskowym
W ramach realizacji zadania zostały zaplanowane 2 wy-
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jazdy integracyjne w miesiącu sierpniu i grudniu 2012 r.
Jeden z nich już się odbył - zorganizowany został,
zgodnie z życzeniem beneficjentów, wyjazd integracyjny do kina multimedialnego w Białymstoku.
5) Zarządzanie projektem
Zarządzanie projektem prowadzone było i jest nadal
z poszanowaniem równości płci, a działania na rzecz
równości płci przy realizacji tego zadania polegały głównie na tym, że personel i wykonawcy projektu zostali
przez koordynatora poinformowani o konieczności
stosowania zasady równości płci oraz realizacja i czas
działań w projekcie został dostosowany do potrzeb
kobiet, godzenia obowiązków domowych i rodzinnych
z uczestnictwem w projekcie, zgodnie z zasadą równości
szans kobiet i mężczyzn. W ramach realizacji zadania
zakupiono materiały promocyjne na potrzeby realizacji
i promocji projektu.
Na stronie internetowej OPS zamieszczano na bieżąco informacje i realizowane działania w projekcie.
Projekty realizowane przez tut. Ośrodek cieszą się
sporym zainteresowaniem lokalnej społeczności, o czym
świadczy fakt, że do udziału w projekcie zgłaszają się
członkowie rodzin (współmałżonkowie, dorosłe dzieci)
osób, które w latach poprzednich w nich uczestniczyły.
Pracownicy OPS w Krynkach również zaobserwowali korzystne zmiany, które zaszły w beneficjentach, jak udział
w projekcie wpłynął na poprawę ich osobistych predyspozycji (autoprezentacji, podniesienie samooceny) oraz
umożliwił im nabycie kluczowych umiejętności pracowniczych (umiejętność poruszania się na rynku pracy,
zwiększenie zdolności komunikacyjnych). Wiele osób
z pośród uczestników projektów dzięki nabytym kwalifikacjom uzyskało zatrudnienie (np. jako kierowca, w kwiaciarni, rozpoczęły własną działalność gospodarczą).
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Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki „Teatr Narwal”
– działalność i dobre praktyki
Łukasz Szczepański

Programy profilaktyczne, spektakle dla dzieci, Koło Gospodyń Miejskich, poranki familijne, Misja Korczaka – teatr i działania społeczne – te i inne projekty to wizytówki
Fundacji Wspierania Kultury i Sztuki Teatr Narwal.
Myśl o stworzeniu instytucji, która w swojej działalności połączy teatr, szeroko rozumianą sztukę z działalnością społeczną, będzie przestrzenią i środowiskiem
dla wielu interesujących aktywności znalazła swoją
materializacje wiosną 2011. Fundacja powstała na bazie Teatru Narwal, który, na czele ze swoją założycielką
Anną Żebrowską, przez 10 lat z powodzeniem realizował
różnego rodzaju projekty związane z teatrem – spektakle i zabawy dla dzieci, spektakle profilaktyczne czy
wystawianą na deskach Teatru Dramatycznego„Pokusę”.
Fundacja stawia na teatr jako uniwersalne medium.
Można posługiwać się nim w kontakcie z dziećmi i dorosłymi, można nim bawić, mówić za jego pomocą o trudnych społecznie problemach, dostarczać rozrywki, z drugiej strony pomagać, łączyć z innymi formami sztuki,
otwierać się przez teatr na innych. Teatr zakłada dialog
z widzem, zorientowanie na odbiorcę, także tego w trudnej sytuacji społecznej czy życiowej. Działania Fundacji
często skupiają się na trudnych społecznie tematach –
uzależnieniach, problemie przemocy, HIV/AIDS.
Przykładem takiego działania może być autorski program profilaktyczny Fundacji. Program ten był realizowany dla różnych grup w różnych miejscach w Polsce. Na
swoim koncie Fundacja ma współpracę z Ministerstwem
Obrony Narodowej, ośrodkami pomocy społecznej, domami kultury, licznymi szkołami różnego szczebla. Niezależnie od miejsca i grupy odbiorców zawsze chodzi
o to samo - aby często trudne do poruszania kwestie
alkoholizmu, narkomanii, przemocy opatrzeć w formę
zrozumiałą, interaktywną, przystępną, interesującą, angażującą. Fundacja nie prowadzi prelekcji ani wykładów,
założeniem programu jest otwartość na odbiorcę, angażowanie go w sam przebieg programu. Forma teatral-
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na nie jest istotą programu, a narzędziem, który daje
pretekst do dyskusji, zachęca do włączenia się w jego
przebieg, wyrażenia własnego zdania, opowiedzenia
o własnych doświadczeniach. Nie jest to zwykły spektakl
teatralny, raczej warsztaty, otwarta dyskusja. Aktorzy,
którzy prowadzą takie spotkania nie ustawiają się w roli
ekspertów, którzy są tylko po to aby pochwalić się zdobyta wiedzą, to partnerzy do rozmowy, bardzo ciekawi
przeżyć i doświadczeń osób, z którymi przychodzi im
pracować. Taka formuła działalności profilaktycznej to
efekt wieloletniego doświadczenia zdobytego podczas
pracy z bardzo różnymi grupami – młodzieżą szkolną,
żołnierzami, więźniami, wychowankami domów dziecka.
A jeżeli chodzi o tych ostatnich to świat teatru okazał
się dla nich na tyle interesujący, że sami zostali… aktorami. Mowa o dzieciach z Domu Dziecka w Krasnem, które
pod okiem pracowników Fundacji przygotowały i wystawiły wspólnie z uczestnikami warsztatów teatralnych
prowadzonych przez Fundację, spektakl„Misja Korczaka”
w ramach środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Młodzi artyści pokazywali efekty swojej pracy już dwukrotnie. Premiera
miała miejsce w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku, drugi występ to udział w Seminarium
Upowszechniającym Dobre Praktyki w Pracy Socjalnej
organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Białymstoku. Kto miał okazję widzieć tę
etiudę, ten wie, że swoje zadanie dzieci potraktowały
bardzo poważnie. Sam scenariusz to ich zasługa – ponieważ założeniem reżyserki Anny Żebrowskiej w pracy
ze swoimi podopiecznymi była improwizacja – dzieci
miały wcielić się w role dorosłych, pokazać jak ich widzą.
Efektem wielu godzin warsztatów i prób jest dwudziestominutowa etiuda, w której dzieci, naśladują dorosłych
– swoich rodziców, wychowawców, nauczycieli. Mówią
językiem jakim posługują się dorośli, zachowują się tak
jak oni, uważnie wyłapują ich typowe zachowania i wy-
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Misja Korczaka - etiuda z udziałem dzieci z Domu Dziecka w Krasnem

korzystują podczas spektaklu. Połączenie tej obserwacji, przekonującej gry aktorskiej, przejmującej muzyki
i towarzyszące całości wizualizacje tworzą bardzo silnie
działający na emocje przekaz. Jako widz obu spektakli
stwierdzam, że uronienie łzy wzruszenia nie było rzadkością.
Projekt „Misja Korczaka” wpisuje się w szerszy kontekst działań Fundacji związanych z pomocą grupom
potrzebującym i zagrożonych społecznym wykluczeniem. Współpraca z Domem Dziecka w Krasnem to nie
tylko „Misja Korczaka”. Ten projekt poprzedzały liczne
działania Fundacji wspierające dzieci z Krasnego – prowadzenie warsztatów teatralnych, organizację choinek,
spektakli teatralnych. Podobne działania były organizowane także dla innych grup, np. dzieci z oddziału Onkologii i Hematologii.
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Wśród swoich propozycji dla najmłodszych Fundacja
prowadzi poranki familijne. Jest to cykl spotkań niedzielnych, podczas których dzieci mogą zetknąć się z teatrem
– obejrzeć spektakl teatralny, a po nim porozmawiać
z aktorami, zobaczyć jakie tajemnice skrywa teatralna
kurtyna, wcielić się w rolę aktora. Scenariusze często
nawiązują do dobrze wszystkim znanych tradycyjnych
bajek „Czerwony kapturek” czy „Jaś i Małgosia”, ale na
pewno nie są ich kopią. Oryginał jest tylko inspiracją
do stworzenia zupełnie nowej opowieści, która nie jednych zaskoczy, dzieci nauczy, a dorosłym, którzy razem
ze swoimi pociechami będą oglądać spektakl dostarczą
powodów do śmiechu.
Inne propozycje dla najmłodszych to warsztaty
- dla zainteresowanych teatrem warsztaty teatralne
i scenograficzne, dla chcących postawić pierwszy krok

Na spotkania Koła przychodzą panie w różnym wieku.
Dla wszystkich uczestniczek to alternatywna forma spędzania wolnego czasu, aktywny kontakt z drugim człowiekiem, okazja do spotkania i wymiany doświadczeń
miedzy pokoleniami.

Niebezpieczne zabawy - spektakl profilaktyczny o przemocy

w świecie mody – „Mała Projektantka”, dla ciekawych
świata i przyszłych podróżników – „Obieżyświat”, a dla
tych których rozpiera energia i mają zamiłowania muzyczne – warsztaty bębniarskie.
Nie samymi działaniami adresowanymi do dzieci Fundacja stoi. Wśród projektów skierowanych do dorosłych na
uwagę na pewno zasługuje Koło Gospodyń Miejskich.
O gospodyniach wiejskich każdy słyszał. A co z tymi
z miast? Otóż one też mają swoje koło. Na razie spotyka się kilkanaście osób, ale zainteresowanie pomysłem
jest duże więc nowe członkinie to pewnie tylko kwestia
czasu. Każdy komu nie obce są sztuka i folklor, kto umie
bądź chciałby nauczyć się operować szydełkiem czy igłą,
kto chciałby poznać tradycyjne sposoby przygotowania
chociażby świątecznych ozdób czy potraw jest mile widziany. Koło ma charakter bardzo ekologiczny – panie
z rzeczy, które dla innych mogą wydawać się bezużyteczne – wykonują przedmioty, których potrzebują – torebki, biżuterię, ubrania. A i o potrzeby innych tez potrafią
zatroszczyć się. Z przekazanej przez darczyńców włóczki przygotowują prezenty dla Domu Dziecka. Jakie?
Nie mogę napisać, przecież nie będzie niespodzianki.
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Obok merytorycznej strony działalności Fundacji na
uwagę zasługują też działania organizacyjne związane
ze współpracą z innymi instytucjami. Ambicją założycielki organizacji jest stworzenie miejsca gościnnego
dla innych, przestrzeni, gdzie swoje pomysły będą
mogli realizować artyści inne organizacje i instytucje. Nazwa zobowiązuje do wspierania tych, którzy
dopiero myślą aby postawić pierwsze kroki w świat
sztuki. Na koncie Fundacji pierwsza wystawa malarska,
wkrótce kolejna i wydanie zbioru opowiadań fantastycznych nieznanego jeszcze białostockiego autora.
Fundacja należy do Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, gdzie wspólnie z innymi ponad 50 organizacjami tworzy strukturę bez precedensu w województwie podlaskim. Współpraca z innymi,
często zwykła pomoc, korzystanie z ich doświadczeń,
daje większe możliwości, pozwala realizować pomysły,
których realizacja w pojedynkę byłaby o wiele trudniejsza. Przykładem mogą być Targi Ekonomii Społecznej,
gdzie kilkadziesiąt organizacji mogło zaprezentować się
mieszkańcom miasta, opowiedzieć o tym co robią i dlaczego to jest takie ważne, jakie maja plany na przyszłość.
A co do planów samej Fundacji Wspierania Kultury
i Sztuki Teatr Narwal? Jak mówi Prezeska Fundacji Anna
Żebrowska – plany są ambitne. Na pewno kontynuacja
dotychczasowej działalności związanej z teatrem – spektakle dla dzieci, programy profilaktyczne, warsztaty. Realizacja projektów związanych z statutową działalnością
organizacji, a w szczególności wspieranie młodych artystów i działania adresowane do dzieci. Ale chyba największe marzenie – to spektakl taneczny w kooperacji
ze Szkołą Tańca Max Dance, z którą Fundacja zakłada
Teatr Tańca Nowy Świat.
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Partnerstwa międzysektorowe szansą na rozwój
ekonomii społecznej
Danuta Borkowska
Specjalista partnerstwa lokalnego
Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners NetWork w Krakowie

Pojecie partnerstwa w ostatnim okresie jest bardzo
modne. Na temat partnerstwa napisano i powiedziano
już bardzo wiele. Myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać do tego, że razem można więcej. Jednocząc ludzi,
potencjał, zasoby i doświadczenie tworzy się grupę,
która występując razem po pierwsze ma większe możliwości, po drugie zaś jej działania stają się wiarygodne.
Oznacza to, że społeczność jest silniej reprezentowana,
a decyzje podejmowane są w oparciu o realne i zidentyfikowane potrzeby, są odpowiedzią na istotne dla tej
społeczności problemy. Ale najważniejsze jest jednak
to, że jeżeli człowiek chce współpracować z innymi, ma
większe poczucie odpowiedzialności za swoje środowisko w którym mieszka, pracuje, jest gotowy do wprowadzenia zmian na lepsze i nie ma znaczenia jaki sektor
gospodarki reprezentuje. Dobrze jest, aby partnerstwa
tworzone były z przedstawicieli różnych sektorów – publicznego, społecznego i gospodarczego. Wówczas mają
większą moc oddziaływania. Połączenie cech i możliwości charakteryzujących poszczególne sektory jest wielką
szansą na poszukiwanie sposobów wykorzystania ich
dla osiągnięcia wspólnych korzyści. Współpraca różnych sektorów może zaowocować inicjatywami, które
umożliwią poszukiwanie niekonwencjonalnych, nowatorskich rozwiązań trudnych problemów. Działania
wspólne mają większe szanse na powodzenie, niż działanie w pojedynkę. Samodzielne próby rozwiązywania
problemów przez poszczególne sektory często okazują
się nieskuteczne. Działając w izolacji, poszczególne sektory często ze sobą konkurują lub dublują prowadzone
przez siebie działania, co prowadzi do niewłaściwego
i nieefektywnego wykorzystania posiadanych przez nie
zasobów. W zawiązywaniu partnerstw ważne jest, aby
byli to partnerzy zainteresowani rzeczywistą i efektywną – a nie tylko deklaratywną i efektowną współpracą.
Kluczowymi warunkami determinującymi skuteczność
funkcjonowania partnerstwa są: zaufanie, otwartość,
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jawność, przejrzystość.
Jednym z rodzajów partnerstw są partnerstwa międzysektorowe. Wyróżniamy partnerstwa o charakterze
dwusektorowym, tj.
• publiczno-społeczne – zawiązywane między jednostkami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi,
• prywatno-społeczne – zawiązywane między firmami prywatnymi a organizacjami pozarządowymi,
• publiczno-prywatne (PPP) – w skład których wchodzą jednostki publiczne (samorządowe) i podmioty
prywatne,
• partnerstwa o charakterze trójsektorowym,tj. publiczno – prywatno - społeczne.
Partnerstwa międzysektorowe to strategiczne przy
mierze o współpracy przedstawicieli podmiotów reprezentujących różne sektory życia społecznego i gospodarczego, które chcą wspólnie działać na rzecz
swojego regionu, gminy, powiatu. Termin ten w ostatnim okresie na dobre zadomowił się już w naszej rzeczywistości, szczególnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Inicjatorami takich partnerstw są instytucje
publiczne, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, które działają zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym jak i krajowym. Stworzenie dobrze
funkcjonującego partnerstwa międzysektorowego
jest zadaniem trudnym, ale otwiera możliwości do
działania w wielu sferach życia społecznego. Na pewno
wymaga ono od wszystkich partnerów – instytucji pochodzących z różnych sektorów, umiejętności organizowania i koordynowania współpracy, wprowadzenia
efektywnych procedur zarządzania, podziału pracy,
określenia jasnych i przejrzystych zasad działania oraz
wspólnych celów i wartości. Bo trzeba pamiętać, że zadania każdego z tych sektorów są inne i wiążą się z różnymi priorytetami i wartościami. Poszczególne sektory:

publiczny, gospodarczy i społeczny mogą wnieść inny
wkład do partnerskiej współpracy. Mogą to być środki finansowe jak i zasoby niefinansowe, którymi dysponują poszczególne podmioty. Każdy z partnerów
może wnieść wiedzę merytoryczną, kompetencje,
zasoby ludzkie, zasoby organizacyjne a także, co jest
ważne wspólnie ponoszą ryzyko i koszty. Jeżeli partnerzy dzielą koszty, ryzyka i odpowiedzialność, to powinni również osiągać korzyści wynikające z osiągnięcia
celów partnerstwa, a także odnosić indywidualne korzyści. Dzięki współpracy ludzi z różnych podmiotów
można się wiele od siebie nauczyć. Kształtować skuteczne partnerstwo w praktyce jest trudno, ale wiele
instytucji na tym polu działania odnosi sukces.
Partnerstwa międzysektorowe są szansą rozwoju ekonomii społecznej. Ekonomia społeczna daje nadzieję
i stwarza nowe perspektywy na godne życie dla grup
defaworyzowanych i doświadczających marginalizacji.
Do grup tych zalicza się m.in. osoby długotrwale bezrobotne, bezdomne, osoby niepełnoprawne, osoby
uzależnione od alkoholu i narkotyków, osoby chore
psychicznie, osoby starsze, osoby opuszczające zakłady
karne, uchodźców. Zawiązywanie partnerstw międzysektorowych z sektorem biznesowym i administracją
publiczną jest realną szansą na rozwiązywanie problemów ww. grup, z którymi usiłuje się zmierzyć dzisiaj
ekonomia społeczna. Podmioty ekonomii społecznej są
światełkiem w tunelu na polepszenie życia tych ludzi.
Dają one możliwość zatrudnienia osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym. W ostatnim okresie wzrasta
liczba podmiotów ekonomii społecznej, a to oznacza, że
współpraca ta staje się coraz bardziej popularna.
Zawiązanie efektywnego partnerstwa między partnerami z sektora biznesowego, publicznego, pozarządowego w szczególności w obszarze ekonomii społecznej
jest dość skomplikowane i wymaga stworzenia właściwych warunków przez otoczenie społeczne i polityczne.
W rozwoju sektora ekonomii społecznej najistotniejszymi partnerami są: władza samorządowa i przedsiębiorcy, ale nie należy zapominać o angażowaniu w prace
partnerstwa innych instytucji działających na rzecz
lokalnego środowiska społecznego w obszarze ekonomii społecznej. Podmioty ekonomii społecznej na szczeblu lokalnym mogą i powinni nawiązywać współpracę
z urzędami gmin, starostwami powiatowymi, ośrodkami
pomocy społecznej, powiatowymi urzędami pracy na
rzecz tworzenia lokalnych partnerstw i podejmowania
przedsięwzięć mających na celu rozwiązywanie problemów osób wykluczonych społecznie lub tym wyklu-
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czeniem zagrożonych. Mam tutaj na uwadze pomoc
w tworzeniu spółdzielni socjalnych, Centrów Integracji
Społecznej, Klubów Integracji Społecznej. Spółdzielnie
socjalne są jednym z podmiotów działających w sferze
ekonomii społecznej i są ofertą przede wszystkim dla
osób, którym się nie powiodło w życiu, które miały problemy z alkoholem lub narkotykami, są bezdomni lub
byli w więzieniu, nie mają odpowiedniego wykształcenia
i przygotowania zawodowego. Mimo wielu problemów
mogą spróbować stanąć na „własnych nogach” poprzez
założenie firmy, a więc stworzenie sobie i pozostałym
członkom spółdzielni miejsca pracy. Osoby, które chcą
założyć spółdzielnie socjalne mogą pozyskać środki na
jej utworzenie, m.in. z Funduszu Pracy, którymi dysponują powiatowe urzędy pracy (do wysokości 4- krotnego
przeciętnego wynagrodzenia) lub ze środków Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (na wniesienie
wkładu do spółdzielni do wysokości 15 – krotnego przeciętnego wynagrodzenia), oczywiście po spełnieniu
pewnych warunków. O wsparcie finansowe na utworzenie spółdzielni socjalnej mogą aplikować w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Działaniu 6.2
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w wysokości 20 000,00 zł na osobę. Oznacza
to, że grupa pięciu osób - założycieli spółdzielni może
otrzymać dotacje w wysokości 100 000,00 zł. Z kolei
nowo powstałe spółdzielnie socjalne mogą liczyć na
refundację składek na ubezpieczenie społeczne z powiatowego urzędu pracy. Innym elementem wsparcia dla
działającej już spółdzielni są ulgi w podatkach od osób
prawnych. Kolejnym źródłem wsparcia dla spółdzielni
socjalnych może być Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013.
Samorządy terytorialne mogą i powinny wspomagać
działania podmiotów ekonomii społecznej. Nie do przecenienia w powstawaniu tych podmiotów jest właśnie
dobra wola, życzliwość i wyciągnięta ręka samorządów
lokalnych. Samorządy dysponują różnymi narzędziami
i instrumentami zarówno finansowymi i pozafinansowymi wspierającymi ich powstawanie i funkcjonowanie.
Jednym z instrumentów finansowych jest tzw. klauzula
społeczna. Chodzi tutaj o łatwiejszy dostęp do pozyskania i realizacji zleceń w drodze zamówień publicznych
nie tylko dla spółdzielni socjalnych ale również dla innych firm, które zatrudniają osoby niepełnosprawne,
wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.
W 2009 roku w ustawie - Prawo zamówień publicznych
pojawiły się dwie klauzule społeczne. Pierwsza, dotycząca wykonawców zatrudniających osoby niepełnospraw-

EKONOMIA społeczna

39

EKONOMIA społeczna

40
ne, została określona w art. 22 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Druga natomiast dotyczy przede
wszystkim preferencji związanych z zatrudnianiem osób
wykluczonych z rynku pracy i została określona w art.
29 ust. 4, w powiązaniu z art. 36 ust. 2 pkt. 9 cytowanej
wyżej ustawy. Klauzula z art. 22 umożliwia udzielenie
zamówienia wyłącznie wykonawcom, u których ponad
50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Zgodnie z klauzulą zawartą w art. 29
Zamawiający może uzależnić wykonanie zamówienia
od spełnienia dodatkowych warunków dotyczących:
• zatrudnienia przy realizacji zamówienia określonych kategorii osób, m.in. osób bezrobotnych,
niepełnosprawnych i pozostałych wskazanych
w przepisach o zatrudnieniu socjalnym;
• utworzenia funduszu szkoleniowego przeznaczonego na finansowanie lub współfinansowanie
kosztów kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców, którego finansowanie ze strony
pracodawcy będzie stanowić co najmniej 1% funduszu płac;
• zwiększenia wpłat pracodawcy na fundusz szkoleniowy do wysokości 1 % funduszu płac.
Stosując klauzulę społeczną określoną w art. 29 ustawy - prawo zamówień publicznych, Zamawiający musi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określić
liczbę osób zagrożonych społecznym wykluczeniem,
okres wymaganego zatrudnienia tych osób, sposób
dokumentowania ich zatrudnienia albo utworzenia lub
zwiększenia funduszu szkoleniowego oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez
wykonawcę tych wymagań, a także sankcje z tytułu ich
niespełnienia.
Klauzule społeczne wspierają rozwój przedsiębiorczości społecznej, są instrumentem reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym
i społecznym, a także za pośrednictwem funduszu
szkoleniowego zachęcają pracodawców do kształcenia
ustawicznego pracowników. Stosowanie klauzul społecznych przez samorządy lokalne wpływa pozytywnie
na ich wizerunek jako podmiotu odpowiedzialnego
i wrażliwego na problemy społeczne. Dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu klauzul społecznych
przez samorządy terytorialne pokazują, że nie są one
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powszechnie stosowane. Jeśli już są wykorzystywane
to najczęściej przy udzielaniu zamówień na usługi porządkowe, pielęgnację zieleni i usługi cateringowe.
Wśród pozafinansowych form wsparcia przedsiębiorczości społecznej samorząd lokalny na mocy ustawy
o działalności pożytku publicznego może udostępnić
lokal, działkę, budynek pod działalność w formie umowy
najmu czy dzierżawy, udostępniać sale na spotkania.
Istotne jest, aby przedstawiciele administracji publicznej
traktowali podmioty ekonomii społecznej jako kluczowych partnerów, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie, potrafią identyfikować potrzeby społeczności lokalnej, szukają rozwiązań zapobiegających
wykluczeniu i marginalizacji osób defaworyzowanych,
są zorientowane na wspólne dobro. Niestety nie zawsze
tak jest. Często przedstawiciele administracji publicznej
traktują współpracę jako formalny i nie jako wymuszony
obowiązek, nie chcą dzielić się władzą. Daje się zaobserwować niechęć do zmian, przestarzale podejście i brak
zaufania do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej.
Do tego dochodzą: brak wiedzy, niekiedy brak zrozumienia ze strony pracowników samorządu jeśli chodzi
o rzeczywiste potrzeby grup defaworyzowanych, a także
obawa przed porażką i mała świadomość o konieczności
ścisłej współpracy z podmiotami ekonomii społecznej.
Nie bez znaczenia są: nieczytelność i/lub brak przepisów prawnych dotyczącej współpracy i wykorzystania
potencjału podmiotów społecznych. Z kolei ludzie biznesu mogą i powinni dzielić się swoją wiedzą praktyczną
z tymi, którzy chcą prowadzić przedsiębiorstwo społeczne. Cenne uwagi i wskazówki są niezbędne w szczególności w rozkręceniu takich przedsięwzięć.
Proces nawiązywania kontaktów i podejmowania
wspólnych działań angażujących władzę samorządową,
instytucje publiczne, organizacje społeczne oraz biznes
jest dość trudny. Ci, którzy podejmują się tej roli muszą
zainwestować sporo wysiłku i poświęcić wiele czasu. Inicjatywy międzysektorowe napotykają wiele przeszkód
i barier. Jedną z podstawowych barier w budowaniu
i funkcjonowaniu partnerstwa jest czynnik ludzki. Ale
należy też pamiętać o tym, że w partnerstwie to właśnie
ludzie są najważniejsi. To od ludzi, ich kreatywności, innowacyjności oraz charyzmatycznego lidera zależą rezultaty całego podjętego w ramach partnerstwa przedsięwzięcia. Nie mniej jednak większość z nich można
jednak pokonać, ale wymaga to odpowiedniej dawki
cierpliwości, zaangażowania i wysiłku.
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