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Podlaski Przegląd Społeczny

Szanowni Czytelnicy!

 Przemoc w rodzinie to jeden z kluczowych problemów społecznych występujących 
w województwie podlaskim. Na łamach naszego kwartalnika mogą Państwo zapoznać
się bliżej z problemem przemocy w rodzinie oraz sposobami jego rozwiazywania
na przykładzie powiatu suwalskiego.
 Ponadto dowiecie się Państwo, jakie działania zostały zrealizowane w ramach
projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz 
jakie formy wsparcia planujemy jeszcze zorganizować w tym roku. Na łamach pisma
przedstawione zostały również projekty systemowe: Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Kolnie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.
 Zachęcam do zapoznania się z kolejnym wydaniem „Podlaskiego Przeglądu
Społecznego” i życzę miłej lektury!

Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

w Białymstoku

Elżbieta Rajewska – Nikonowicz
wraz z pracownikami

Spis treści
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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
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Szkolenia, które zostały zrealizowane w ramach Zadania Szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji 
społecznej w okresie lipiec - wrzesień 2012 r.: 

ne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”  
zrealizowano: 1 szkolenie jednodniowe, 12 szkoleń 
dwudniowych, 6 szkoleń trzydniowych, wizyty studyj-
ne oraz kursy specjalistyczne.

 W  okresie od lipca do końca września 2012 roku 
w  ramach projektu systemowego Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w  Białymstoku „Bądź Ak-
tywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistycz-

Data Temat szkolenia Trener

02-03.07.2012 „Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie”
EDU- WAY Szkolenia Doradztwo Terapia 
Izabela Anna Mikołajewska 

04-06.07.2012 „Techniki negocjacji i rozwiązywania konfliktów”
CHARYZMA Grupa Trenerów Biznesu, 
Olga Koc

04-06.07.2012 „Trening umiejętności kierowniczych”
CHARYZMA Grupa Trenerów Biznesu, 
Piotr Sajewicz

04-05.07.2012 „Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie”
EDU- WAY Szkolenia Doradztwo Terapia 
Izabela Anna Mikołajewska 

11-12.07.2012 „Przemoc - diagnoza, interwencja i pomoc”
EDU- WAY Szkolenia Doradztwo Terapia 
Izabela Anna Mikołajewska 

16-18.07.2012 „Trening interpersonalny”
Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich spółka z o.o., 
Katarzyna Kieszkowska

23-25.07.2012 „Trening interpersonalny”
Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich spółka z o.o., 
Katarzyna Kieszkowska

30-31.07.2012
„Zespoły interdyscyplinarne - jako forma współpracy 
międzyinstytucjonalnej w wspieraniu bezrobotnych”

Fores Projekty Ekonomii Społecznej, 
Jadwiga Pauli

01-02.08.2012
„Zespoły interdyscyplinarne - jako forma współpracy 
międzyinstytucjonalnej w wspieraniu bezrobotnych”

Fores Projekty Ekonomii Społecznej, 
Jadwiga Pauli

06-07.08.2012 „Praca socjalna z osobami bezdomnymi” Marek Święs

27-28.08.2012
„Interwencja kryzysowa - podstawy profesjonalnej 
pomocy”

Psychologiczne Centrum Szkoleniowo 
- Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska
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29-30.08.2012
„Interwencja kryzysowa 
- podstawy profesjonalnej pomocy”

Psychologiczne Centrum Szkoleniowo 
-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska

05-06.09.2012
Szkolenie „Pracownik socjalny 
jako interwent kryzysowy”

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, 
trener: Anna Wiechcińska, Tomasz Majewski

05.09.2012 „Prawo Zamówień Publicznych” Andrzej Wiśniewski

11-12.09.2012 „Praca socjalna z osobami bezdomnymi” Marek Święs

19-21.09.2012 „Techniki negocjacji i rozwiązywania konfliktów”
CHARYZMA Grupa Trenerów Biznesu, 
Olga Koc

19-21.09.2012 „Trening umiejętności kierowniczych”
CHARYZMA Grupa Trenerów Biznesu, 
Piotr Sajewicz

24-25.09.2012 „Pracownik socjalny jako interwent kryzysowy”
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, 
trener: Anna Wiechcińska, Tomasz Majewski

W okresie lipiec-wrzesień zrealizowane zostały również 
3 kursy  specjalistyczne:
1. „Superwizje dla pracowników ośrodków pomocy 

społecznej i  powiatowych centrów pomocy ro-
dzinie”

 Zamknięty cykl wsparcia oparty na spotkaniach su-
perwizyjnych, w którym uczestniczyło 14  pracowników 
ops i pcpr z województwa podlaskiego. Działanie obej- 
mowało trzy spotkania dwudniowe, gdzie jedno spo-
tkanie trwało 16 godzin dydaktycznych (razem 48 go-
dzin dydaktycznych). Spotkania superwizyjne odby- 
wały się w  terminach: 30-31 maja, 28-29 czerwca 
i 26-27 lipca 2012 r.
 Celem superwizji była pomoc pracownikom ops 
i pcpr w przyjrzeniu się ich własnemu doświadczeniu 
w pracy z klientem oraz wspieranie ich rozwoju zawo- 
dowego i  osobistego. Superwizja służyła rozwiązy-
waniu problemów emocjonalnych i  merytorycznych 
związanych z wykonywaniem pracy, przez co przyczy- 
niła się do zwiększenia efektywności pracy. Kurs pro-
wadzony był przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
 Główne zagadnienia jakie zostały omówione pod-
czas kursu specjalistycznego to m.in.: superwizja w pra-
cy socjalnej, nawiązanie relacji kształcącej z  klientem 
pomocy społecznej, specjalistyczne doradztwo i kon-
sultacje w  ujawnionych trudnościach, kontrolowanie 
kwestii zawodowych i etycznych, wymiana informacji 

na podstawie dyskusji, wspólnej refleksji, wyjaśnienie 
dylematów etyczno-moralnych pojawiających w  się 
w pracy pracownika ops i pcpr, diagnozowanie źródeł 
trudności, szukanie istoty problemu, oraz inne profe-
sjonalne, terapeutyczne działania w ramach superwi-
zji, które będą wspierać pracownika socjalnego w jego 
codziennej pracy. 
2. „Superwizje dla pracowników domów pomocy 

społecznej”
 Zamknięty cykl wsparcia oparty na spotkaniach su-
perwizyjnych, w którym uczestniczyło 15 pracowników 
dps z  województwa podlaskiego. Działanie obejmo- 
wało trzy spotkania dwudniowe, gdzie jedno spotka-
nie trwało 16 godzin dydaktycznych (razem 48 godzin 
dydaktycznych). Spotkania superwizyjne odbywały się 
w  terminach: 30-31 maja, 28-29 czerwca i  26-27 
lipca 2012 r.
3. „Mediacje rodzinne”
 Działanie przeznaczone było dla dwóch grup dwu-
dziestoosobowych. Uczestniczyli w  nim pracownicy 
instytucji pomocy społecznej z  województwa podla-
skiego. Kurs obejmował po trzy spotkania trzydniowe 
dla każdej z grup (jedno spotkanie to 27 godzin dydak-
tycznych). Łącznie zrealizowane zostały 162 godziny 
dydaktyczne. Kurs prowadzony był przez Firmę szkole-
niowo-doradczo-mediacyjną „BLIŻEJ” Mariola Król.
 Celem kursu specjalistycznego było zdobycie wiedzy  
oraz umiejętności dot. prowadzenia mediacji rodzin- 
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nych. Kurs specjalistyczny obejmował m.in. elementy 
psychologii konfliktu; mediacje rodzinne – podsta-
wowe zagadnienia; wskazania i  przeciwwskazania 
do podjęcia mediacji; etapy mediacji i  zadania me-
diatora w poszczególnych fazach – metody i  techniki 
w pracy mediatora rodzinnego; neutralność w media-
cjach rodzinnych a samoświadomość mediatora; rodzi-
na współczesna – zmiany w zakresie wzorców rodzin-
nych; rozwód a kryzys w perspektywie indywidualnej, 
diadycznej oraz rodzinnej (płeć a  zagrożenia, zasoby, 
powrót do równowagi, zmiana formuły funkcjono-
wania rodziny); dzieci w  mediacji; przemoc a  prakty-
ka mediacyjna; prawny kontekst mediacji rodzinnej; 
współpraca w gronie profesjonalistów; etyka w pracy 
mediatora rodzinnego. 
 Na koniec kursu każdy uczestnik otrzymał zaświad-
czenie zgodne ze Standardami szkolenia mediatorów 
Społecznej Rady do Spraw Alternatywnych Metod 
Rozwiązywania Konfliktów i  Sporów przy Ministrze 
Sprawiedliwości, z informacją o ukończeniu cyklu spe-
cjalistycznego, o temacie kursu oraz wymiarze godzin, 
o organizacji czy instytucji prowadzącej szkolenia oraz 
nazwiskach trenerów - potwierdzających zdobycie 
kwalifikacji mediatora rodzinnego.

 W trakcie realizacji jest jeszcze kurs specjalistyczny 
„Superwizje dla pracowników placówek opiekuńczo-
-wychowawczych”.
 W  związku z  dużym zainteresowaniem kursami 
planowana jest organizacja kolejnych 5 kursów spe- 
cjalistycznych: „Asystent osoby niepełnosprawnej”, 
„Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”, „Trening 
interpersonalny”, „Trening Zatępowania Agresji I stop- 
nia” oraz „Mediacje rodzine”, w  okresie wrzesień 
 - grudzień 2012 r.

W  ramach cyklu dla Lokalnych Zespołów Interdy-
scyplinarnych zrealizowano: 
•	 pięć jednodniowych warsztatów „Praca z  przy-

padkiem” w  dniach: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 
13.07.2012 r. Odbiorcami działania byli przedsta-
wiciele LZI z  województwa podlaskiego. Warsztaty 
prowadził Pan Roman Szmyd. Głównym ich celem 
było wypracowanie efektywnej komunikacji ze-
społowej oraz metod pracy członków zespołów 
interdyscyplinarnych adekwatnych do problemu. 
Podczas warsztatów zostały omówione następujące 
zagadnienia: praktyczne aspekty funkcjonowania 
Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych i grup ro-
boczych, zasady funkcjonowania LZI – komunikacja 

Specjalistyczny kurs Superwizje dla pracowników domów pomocy 
społecznej

Specjalistyczny kurs Superwizje dla pracowników ośrodków pomocy 
społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie
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i współpraca w zespole warunkiem jego efektywno-
ści, rola instytucji lokalnych w funkcjonowaniu LZI, 
genogram – technika zbierania informacji i  syste-
mowego rozumienia rodziny, analiza problemu oraz 
kontekstu rodzinnego i środowiskowego, planowa-
nie pomocy dla rodziny i  jej członków – rola insty-
tucji w poszukiwaniu rozwiązań, indywidualny plan 
pomocy osobom dotkniętym przemocą, tworzenie 
dokumentacji – system pracy zespołów, procedura 
„Niebieskie Karty”.

•	 dwa dwudniowe warsztaty „Podstawy pracy z oso-
bą stosującą przemoc w rodzinie – w ramach proce- 
dury NK” w  dniach 27-28.08 oraz 24-25.09.2012 r. 
Odbiorcami działania byli członkowie Zespołów 
Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemo- 
cy w Rodzinie z województwa podlaskiego. Celem 
warsztatów było pogłębienie wiedzy i  umie- 
jętności w  zakresie pracy z  osobą stosującą prze-
moc w  rodzinie - w  ramach procedury „Nie- 
bieskie Karty”.

•	 trzy spotkania robocze w  subregionach na temat: 
„Interwencja a pomoc w pracy zespołu interdyscy- 
plinarnego” w  dniach: 26.09 - Białystok, 27.09 
- Łomża i  28.09.2012r. – Suwałki. Działanie skiero- 
wane  było do członków zespołów interdyscyplinar-
nych: przedstawicieli jednostek organizacyjnych po-
mocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochro-
ny zdrowia, organizacji pozarządowych, innych 
podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w  rodzinie oraz kuratorów sądowych 
z woj. podlaskiego.  

 
W  ramach „Cyklu dla Lokalnych Zespołów Interdy-
scyplinarnych” od 27 sierpnia 2012 roku do 31 grud-
nia 2012 roku prowadzone jest doradztwo dla LZI 
w dwóch obszarach: prawnym i psychologicznym. 
Doradztwo świadczone jest:
•	 bezpośrednio w gminach woj. podlaskiego - podczas 

posiedzeń zespołów interdyscyplinarnych/grup ro- 
boczych bądź na zaproszenie przewodniczącego 
zespołu, celem wsparcia eksperckiego, 

•	 telefonicznie pod nr tel. 85  744 71 43 - podczas 
dyżurów doradców w siedzibie Biura Projektu ROPS 
w Białymstoku:

Doradztwo psychologiczne: 
Pani Krystyna Wysocka
Dyżury w siedzibie Biura Projektu ROPS w każdy piątek 
w godz. 9.00-11.00;
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Specjalistyczny kurs Superwizje dla pracowników placówek opiekuńczo-
-wychowawczych

Szkolenie Praca socjalna z osobami bezdomnymi

Szkolenie Zespoły interdyscyplinarne - jako forma współpracy 
międzyinstytucjonalnej w wspieraniu bezrobotnych
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dra kierownicza ośrodków pomocy społecznej oraz 
powiatowych centrów pomocy rodzinie z woj. pod-
laskiego. Celem wizyty studyjnej było poznanie me-
tod pracy socjalnej realizowanych w  partnerstwie. 
W trakcie wizyty uczestnicy zapoznali się z dobrymi 
praktykami w zakresie realizacji projektów partner-
skich pomiędzy powiatowymi centrami pomocy 
rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej oraz po-
wiatowymi urzędami pracy w  obszarze aktywnej 
integracji i kompleksowego wsparcia osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym.

•	 wizyta studyjna w woj. lubelskim – 26-28.09.2012 r. 
Odbiorcami działania byli pracownicy domów po-
mocy społecznej z woj. podlaskiego. Celem wizyty 
studyjnej było zapoznanie się z działaniami prowa-
dzonymi na rzecz osób starszych, przewlekle so-
matycznie chorych i niepełnosprawnych na terenie 
województwa lubelskiego, jak także wymiana do-
świadczeń, rozwijanie współpracy oraz upowszech-
nianie dobrych praktyk i  sprawdzonych metod 
pracy w innych domach pomocy społecznej.

 
 

Doradztwo prawne:  
Pan Patrycjusz Kalinowski 
Dyżury w siedzibie Biura Projektu ROPS w pierwszy 
czwartek każdego miesiąca tj. 6.09.2012r.; 4.10.2012r.; 
8.11.2012r.; 6.12.2012r. - w godz. 8.00 – 15.30.

W ramach Platformy Wymiany Doświadczeń odby-
ły się:
•	 trzecie spotkanie Rady PWD – 02.08.2012 r. W spo-

tkaniu oprócz Rady PWD uczestniczyli także przed-
stawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, Powia-
towych Centrów Pomocy Rodzinie, Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej z województwa kujaw-
sko-pomorskiego, którzy byli uczestnikami wizyty 
studyjnej w  województwie podlaskim na temat  
„Opieka nad dzieckiem i  rodziną”. Spotkanie po-
święcone było promowaniu i  przedstawieniu dzia-
łalności Platformy Wymiany Doświadczeń, zapre-
zentowaniu działalności lokalnych instytucji ze 
szczególnym uwzględnieniem zadań opieki nad 
dzieckiem i rodziną oraz wymianie doświadczeń. 

•	 wizyta studyjna w woj. zachodniopomorskim: „Me-
tody pracy socjalnej realizowane w  partnerstwie” 
– 20-24.08.2012 r. Uczestnikami działania była ka-
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Wizyta studyjna Metody pracy socjalnej realizowane w partnerstwie 20-24.08.2012
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W  ramach zadania Aktywizacja społeczno-ekono-
miczna zorganizowano:
•	 spotkania w  każdym z  powiatów województwa 

podlaskiego dotyczące tworzenia Wieloletniego 
Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Wojewódz-
twie Podlaskim na lata 2013–2020. Spotkania od-
bywały się w  okresie od 25.06 do 06.07.2012 r.  
Celem spotkań było zapoznanie z procedurą tworze-
nia Planu oraz wniosków diagnostycznych, wypra-
cowanie wspólnie z  uczestnikami spotkań wskaź-
ników oraz uzyskanie powiatowych rekomendacji 
dla Planu.

•	 trzecie spotkanie robocze przedstawicieli Zespo-
łu Ekspertów ds. opracowania Wieloletniego Pla-
nu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Odbyło się ono 
w dniu 19 lipca 2012 roku w Biurze Projektu Regio-
nalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.   
Celem spotkania było omówienie przebiegu konsul-
tacji w powiatach dotyczących Wieloletniego Planu 
Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz opracowaniu 
wskaźników do Planu.

•	 wizytę studyjną w woj. wielkopolskim „Dobre prak-
tyki współpracy partnerskiej w  obszarze ekonomii 
społecznej” w dniach 28-31.08.2012 r.

•	 czwarte spotkanie robocze przedstawicieli Zespo-
łu Ekspertów ds. opracowania Wieloletniego Pla-
nu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Odbyło się ono 
w dniu 5 września 2012 roku w Biurze Projektu Re-
gionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w  Białym-
stoku. Celem spotkania było wypracowanie części 
finansowej Planu.

•	 drugie spotkanie całego Zespołu Ekspertów 
ds. opracowania wieloletniego planu rozwoju eko-
nomii społecznej. Odbyło się ono w dniu 28 wrześ- 
nia 2012 r.  Spotkanie poświęcone było omówieniu 
i zaakceptowaniu projektu Planu.

Wieloletni Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej 
w Województwie Podlaskim na lata 2013 - 2020
 W  październiku bieżącego roku planowane jest 
przeprowadzenie otwartych konsultacji społecznych. 
Projekt Wieloletniego Planu Rozwoju Ekonomii Spo-
łecznej dostępny będzie na stronie internetowej Regio-
nalnego Ośrodka Polityki Społecznej w  Białymstoku, 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Za przeprowa- 
dzenie konsultacji społecznych odpowiadać będzie 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. 
 Już dziś zapraszamy wszystkie organizacje pozarzą-
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Wizyta studyjna Metody pracy socjalnej realizowane w partnerstwie 
20-24.08.2012
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dowe i  instytucje zainteresowane tematyką ekonomii 
społecznej do wzięcia czynnego udziału w otwartych 
konsultacjach społecznych, które zaplanowane zostały 
na październik bieżącego roku.
 
Relacja z wizyty studyjnej:
„Dobre praktyki współpracy partnerskiej w obsza-
rze ekonomii społecznej”
 Wizyta odbyła się w  dniach 28-31 sierpnia 2012 r. 
Uczestniczyli w niej przedstawiciele organizacji poza-
rządowych działający w sferze pomocy i integracji spo-
łecznej oraz przedstawiciele jednostek samorządowych 
zainteresowani utworzeniem podmiotu ekonomii spo-
łecznej na rzecz kompleksowego wsparcia osobom 
zagrożonym wykluczeniem społecznym. Głównym 
celem wizyty było wzmocnienie współpracy na rzecz 
rozwoju ekonomii społecznej, jak także przedstawie-
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nie dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej. 
Podczas wizyty uczestnicy odwiedzili:
•	 Ośrodek Szkoleniowy „Kłos” w Jedliczach, który dzia-

ła w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
oferującą usługi hotelarskie i  gastronomiczne oraz 
organizację szkoleń i  imprez okolicznościowych. 
Jako firma społeczna działa na rzecz wsparcia osób 
niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy.

•	 Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka” w  Poznaniu. 
Fundacja została założona ponad 20 lat temu w celu 
niesienia pomocy osobom marginalizowanym, 
zapewnienia im szansy reintegracji społeczno-za-
wodowej poprzez realizację programów pomocy 
wzajemnej, edukację i  rozwój przedsiębiorczości 
społecznej. Wizyta w  Fundacji moderowana była 
przez Janusza Smurę. Uczestnicy mieli okazję od-
wiedzić i zapoznać się z:

Wizyta studyjna „Dobre praktyki współpracy partnerskiej w obszarze ekonomii społecznej” 28-31.08.2012
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	systemem rozwoju gospodarki społecznej 
na przykładzie Fundacji Pomocy Wzajemnej 
„Barka”,

	działalnością Centrum Integracji Społecznej Za-
wady. Przedsiębiorstwa Społecznego KseroDruk 
oraz Stowarzyszenia wydawniczego „Gazeta 
Uliczna”,

	działaniami partnerskimi w  obszarze ekonomii 
społecznej na przykładzie osiedla Darzybór: CIS, 
Pogotowie opiekuńcze, program dostępnego bu- 
downictwa – Osiedle domów socjalnych „Darzy-
bór”,

	działaniami przedsiębiorstw społecznych na przy- 
kładzie Przedsiębiorstwa Społecznego „Stara Pie-
karnia”,

	tematem reintegracji społecznej i  zawodowej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

w  warunkach gospodarki rynkowej na przykła-
dzie działalności Stowarzyszenia Integracyjnego 
Wspólnoty Barka w Chudobczycach,

	zasadami funkcjonowania i  zakresie działalno-
ści Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Dą-
browskiego w Poznaniu,

	podmiotami ekonomii społecznej „Sieci Barka” 
w Kwilczu – Kwileckie Partnerstwo Lokalne: Cen-
trum Integracji Społecznej w  Kwilczu, Spółdziel-
nia Socjalna „Kram” oraz Kwilecką Spółdzielnią 
Socjalną.

•	 Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej w  Stani-
sławowie. Zakład powstał 11 lat temu z  inicjatywy 
Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce z siedzibą 
w  Nowym Jorku oraz Fundacji „Praca dla Niewido-
mych” w Warszawie. Celem zakładu jest prowadze-
nie rehabilitacji zawodowej i  społecznej osób ze 
znacznym i  umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności.

 
 W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej 
ekonomii społecznej w dniu 30 sierpnia 2012 r. w pra-
sie lokalnej ukazał się kolejny artykuł sponsorowany 
nt.: „Kluczowe znaczenie środowiska lokalnego dla 
sukcesu podmiotów ekonomii społecznej” napisa-
ny przez Panią Agnieszkę Sobolewską – asystenta ds. 
ekonomii społecznej w Biurze Projektu Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.
 Tworzony jest także portal ekonomii społecznej, 
na którym znajdziecie Państwo obowiązujące przepisy 
prawne, prezentacje dobrych praktyk, jak także bazę 
podmiotów ekonomii społecznej. Uruchomienie por-
talu zaplanowane zostało na miesiąc październik b.r.

 Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej 
projektu: www.projekt.rops-bialystok.pl, na której 
 zamieszczane są aktualne informacje na temat realizo-
wanych działań.

Warsztaty Podmioty ekonomii społecznej - tworzenie, funkcjonowanie
i dobre praktyki

Szkolenie Praca socjalna z osobami bezdomnymi
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Warsztaty Ekonomia społeczna - podstawy teoretyczne

Warsztaty Podstawowe akty prawne dotyczęce podmiotów ekonomii 
społecznej

Warsztaty Lokalne Zespoły Interdyscyplinarne - Praca z przypadkiem

Szkolenie Przemoc - diagnoza, interwencja i pomoc

Szkolenie Techniki negocjacji i rozwiązywania konfliktów

Szkolenie Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie
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Harmonogram zaplanowanych działań na okres październik-grudzień 2012 r.:

Data Planowane działania

02-05.10.2012 Wizyta studyjna nt. „Środowiskowa praca socjalna ,programy  PAL, CAL”

04.10.2012 Seminarium „Partnerstwa międzysektorowe na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”

15-18.10.2012 Kurs specjalistyczny „Trening Zastępowania Agresji”

09-12.10.2012 Kurs specjalistyczny „Mediacje rodzinne”

09-11.10.2012 Kurs specjalistyczny „Asystent osoby niepełnosprawnej”

10-12.10.2012 Szkolenie „Aktywizacja osób bezrobotnych w KIS, CIS i innych podmiotach ekonomii społecznej”

15-18.10.2012 Kurs specjalistyczny „Mediacje rodzinne”

15.10.2012 Warsztaty dla Liderów Społecznych i Grup Aktywnych Liderów (GAL) - Mońki

16-19.10.2012 Wizyta studyjna nt. „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem”

16.10.2012 Warsztaty dla Liderów Społecznych i Grup Aktywnych Liderów (GAL) - Szudziałowo

17.10.2012 Spotkania w subregionach dla członków LZI - Białystok

17.10.2012 Warsztaty dla Liderów Społecznych i Grup Aktywnych Liderów (GAL) - Krasnopol

18.10.2012 Spotkania w subregionach dla członków LZI - Łomża

18.10.2012 Warsztaty dla Liderów Społecznych i Grup Aktywnych Liderów (GAL) - Przerośl

19.10.2012 Kurs specjalistyczny „Superwizje dla pracowników pow”

19.10.2012 Spotkania w subregionach dla członków LZI - Suwałki

22-25.10.2012 Kurs specjalistyczny „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”

23-26.10.2012
Wizyta studyjna „Dobre praktyki w obszarze współpracy instytucjonalnej na przykładzie województwa 
małopolskiego i śląskiego”

25.10.2012 Warsztaty dla Liderów Społecznych i Grup Aktywnych Liderów (GAL) - Korycin

26.10.2012 Warsztaty dla Liderów Społecznych i Grup Aktywnych Liderów (GAL) - Mońki

05-08.11.2012 Kurs specjalistyczny „Trening interpersonalny”
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05-07.11.2012 Szkolenie „Współpraca PUP i OPS/PCPR w aktywizacji osób bezrobotnych” 

05-08.11.2012 Kurs specjalistyczny „Trening interpersonalny”

08-09.11.2012
Wizyta studyjna „Opieka nad dzieckiem i rodziną, standardy pracy 
i funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych”

12-15.11.2012 Kurs specjalistyczny „Trening Zastępowania Agresji”

12-15.11.2012 Kurs specjalistyczny „Mediacje rodzinne”

13.11.2012 Warsztaty dla Liderów Społecznych i Grup Aktywnych Liderów (GAL) - Korycin

14-16.11.2012 Szkolenie „Aktywizacja osób bezrobotnych w KIS, CIS i innych podmiotach ekonomii społecznej”

14.11.2012 Warsztaty dla Liderów Społecznych i Grup Aktywnych Liderów (GAL) - Szudziałowo

15.11.2012 Warsztaty dla Liderów Społecznych i Grup Aktywnych Liderów (GAL) - Krasnopol

16.11.2012 Kurs specjalistyczny „Superwizje dla pracowników pow”

16.11.2012 Warsztaty dla Liderów Społecznych i Grup Aktywnych Liderów (GAL) - Przerośl

19-22.11.2012 Kurs specjalistyczny „Mediacje rodzinne”

19-21.11.2012 Kurs specjalistyczny „Asystent osoby niepełnosprawnej”

23.11.2012
Seminarium „Upowszechnienie dobrych praktyk w pracy socjalnej, 
jak także wzmocnienie współdziałania służb społecznych”

26-28.11.2012 Kurs specjalistyczny „Asystent osoby niepełnosprawnej”

26-29.11.2012 Kurs specjalistyczny „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”

27-30.11.2012 Wizyta studyjna „Ekonomia społeczna szansą rozwoju społeczności lokalnych” – woj. świętokrzyskie

28-30.11.2012 Szkolenie „Współpraca PUP i OPS/PCPR w aktywizacji osób bezrobotnych” 

30.11.2012 Kurs specjalistyczny „Superwizje dla pracowników pow”

03-07.12.2012 Wizyta studyjna do woj. dolnoślaskiego

12.12.2012 II seminarium PWD

14.12.2012 Kurs specjalistyczny „Superwizje dla pracowników pow”
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 Strategia rozwiązywania problemów społecz-
nych to podstawowe narzędzie za pomocą, którego 
realizowana jest polityka społeczna na poziomie lo-
kalnym. W związku z tym niezwykle ważne jest, aby jej 
powstawanie, realizacja, ewaluacja i aktualizacja pod-
dane były procesowi monitorowania.
 Gminy województwa podlaskiego mogą nadal ko-
rzystać ze wsparcia przy pracach nad jej tworzeniem, 
realizacją, aktualizacją. Doradcy w  ramach projektu 
„Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specja-
listyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy spo-
łecznej” aktywnie uczestniczą w pracach zarówno nad 
strategią jak i jej zmianą. 
 Podsumowując prace w w/w  zakresie w  ostatnim 
kwartale można powiedzieć, że przeciętna gminna 
strategia rozwiązywania problemów społecznych:
•	 pisana jest na okres od pięciu do dziewięciu lat,
•	 przygotowywana jest od pół roku do roku,
•	 koordynacją prac i  wdrażaniem strategii zajmują 

się instytucje pomocy społecznej, przy aktywnym 
wsparciu różnych środowisk, organizacji pozarządo-
wych,

•	 obecnie konsultowana jest nie tylko z  instytucjami 
administracji publicznej podczas cyklicznych spo-
tkań, ale i z całą społecznością lokalną, za pomocą 
warsztatów, spotkań, 

•	 ma jasno sformułowane cele strategiczne, szcze-
gółowe, zadania, główne obszary, harmonogram 
działań,

•	 jest monitorowana, ewaluowana i  aktualizowana 
często co roku.

 
 Należy podkreślić, iż obecnie samorządy nie lek-
ceważą obywateli, którzy zainteresowani są dokumen-
tami gminnymi. Coraz częściej władze gminy razem 
ze społecznością opracowują dokument, aktywnie 
uczestniczą w warsztatach, spotkaniach.

Ważne bowiem jest stworzenie dokumentu nie 
z obowiązku, ale z potrzeby, aby strategia nie trafiła 
do szuflady. 
 Warunkiem prawidłowej realizacji strategii jest jej 
monitorowanie, regularna, okresowa ewaluacja i aktu-
alizacja. W aktualizowanych strategiach zawarte są za-
pisy dotyczące tego obszaru. Opierając się na doświad-
czeniu wydaje się, iż ewaluacja powinna odbywać się 
corocznie. 
 Deklarowany czas tworzenia strategii to pół roku 
i  obejmuje okres od podjęcia decyzji o  rozpoczęciu 
prac nad strategią do uchwalenia dokumentu przez 
radę gminy czy powiatu. Rzeczywisty czas poświeco-
ny na prace nad strategią jest zwykle znacznie dłuższy. 
Wiąże się to z koniecznością powołania zespołu, prze-
prowadzenia badań, stworzenia dokumentu, upublicz-
nienia go i konsultacją, a wreszcie uchwalenia.
 Tak w powiatach, jak i w gminach instytucjami od-
powiedzialnymi za tworzenie strategii rozwiązywania 
problemów społecznych i ich wdrażanie są ośrodki po-
mocy społecznej. Jednakże strategie, w założeniu mają 
być dokumentem zajmującym się różnymi problema-
mi społecznymi gminy czy powiatu, i  nie skupiać się 
na kwestiach pomocy społecznej, jednego z narzędzi 
polityki społecznej. Taka perspektywa spowodowa-
łaby zogniskowanie się na specyficznej grupie osób 
(klientów pomocy społecznej). Ponadto, chodzi o to 
aby ośrodki pomocy społecznej nie były pozostawio-
ne samym sobie przy wdrażaniu strategii. Należy je 
zatem wspierać, dlatego też w  tym celu realizowane 
jest wsparcie doradcze Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Białymstoku. 
 
 
 
 

Specjalistyczne doradztwo dla OPS i PCPR 

Anna Tomulewicz 
Małgorzata Lawda 
Doradcy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
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 Rok 2008 w  działalności Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Kolnie był rokiem przełomowym. 
Wtedy po raz pierwszy Ośrodek przystąpił do realizacji 
projektu w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, 
Działanie 7.1 Rozwój i  upowszechnianie aktywnej in-
tegracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 
 Podejmowanie po raz pierwszy różnych działań 
m.in. dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu spo-
łecznemu przy wykorzystaniu funduszy pochodzą-
cych z Europejskiego Funduszu Społecznego wymaga-
ło od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie 
współpracy z  wieloma partnerami. Stąd podpisana 
została Deklaracja Partnerstwa z PCPR Kolno, MOPS 
Kolno, GOPS Kolno, OPS Stawiski, OPS Mały Płock do-
tycząca wzajemnej współpracy. Dzięki zawiązaniu Lo-
kalnej Koalicji w  Powiecie Kolneńskim przystąpiono 
do realizacji projektu pt. „Rozwijam skrzydła”.
 Za cel główny postawiono sobie pobudzenie aktyw-
ności społecznej głównie osób niepełnosprawnych 
przez:
•	 zwiększenie świadomości społecznej osób niepeł-

nosprawnych na temat uzyskania możliwych form 
wsparcia,

•	 zwiększenie dostępności w  zakresie rehabilitacji, 
leczenia, pomocy terapeutycznej,

•	 zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych 
do kultury, sportu i rekreacji, osiągnięć naukowych,

•	 poprawa warunków w  zakresie bezpieczeństwa 
społecznego. 

Projekt realizowany był w okresie od sierpnia do grud-
nia 2008 roku. Udział w nim wzięło 40 beneficjentów 
z Powiatu Kolneńskiego z czego 10 osób z terenu Mia-
sta Kolno.
 W  związku z  aktywną integracją zrealizowano: 
warsztaty zdrowia i  urody, indywidualne zajęcia re-

habilitacyjne, indywidualne i  grupowe poradnictwo 
pedagogiczne i psychologiczne. Zorganizowano trzy-
dniową wycieczkę do Malborka i Trójmiasta, 6 imprez 
integracyjnych typu: wieczorek zapoznawczy, wieczo-
rek taneczny, wieczór wspomnień i  poezji, Andrzejki, 
spotkanie opłatkowe, jak również jednodniową wy-
cieczkę do Warszawy.
 W  czasie trwania projektu uczestnicy otrzymali 
wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych i spe-
cjalnych celowych.
 Sukcesem projektu było ukończenie go przez 
wszystkich uczestników. Poprzez podejmowane dzia-
łania beneficjenci zwiększyli poczucie własnej war-
tości, świadomość i  wiedzę w  zakresie rozwiązywa-
nia własnych spraw i  problemów, co ma  pozytywny 
wpływ na rozwój aktywności społecznej.
 W  2009 roku ruszyła druga edycja projektu syste-
mowego pt. „Rozwijam skrzydła”. MOPS  Kolno otrzy-
mał na jego realizację 131.819,97 zł. przy wkładzie 
własnym wynoszącym 20.000,00 zł. W całym projekcie 
uczestniczyło 120 osób, 27 beneficjentów wyłonio-
no z  terenu Miasta Kolno, którzy od czerwca 2009 r. 
do grudnia 2009 r. przystąpili do realizacji przewidzia-
nych działań.
 Projekt ten skierowany został już do osób bezrobot-
nych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystają-
cych ze świadczeń pomocy społecznej, w  tym osób 
niepełnosprawnych w  wieku aktywności zawodowej 
(15- 64 lata).
 Za cel przyjęto przywrócenie na rynek pracy i zakty-
wizowanie osób korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej poprzez:
•	 zaktywizowanie społeczne uczestników projektu,
•	 pomoc w  poruszaniu się na lokalnym rynku pracy 

oraz umożliwienie dostępu wszystkim osobom 
do informacji, edukacji i zatrudnienia,

,,Aktywność – praca – sukces” projekt systemowy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

Paweł Ossowski 
Pracownik socjalny – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie 
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•	 zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, 
•	 zwiększenie zdolności komunikacyjnych, eliminacja 

barier, wyrównywanie szans edukacyjnych i  możli-
wości zatrudnienia,

•	 zwiększenie samodzielności osób niepełnospraw-
nych na temat uzyskania możliwych form wsparcia,

•	 zwiększenie dostępności w zakresie rehabilitacji i le-
czenia.

W  trakcie realizacji projektu beneficjenci uczęszczali 
na zajęcia grupowe z pedagogiem, psychologiem, do-
radcą zawodowym, doradcą ds. osób niepełnospraw-
nych jak również korzystali indywidualnie w zależności 
od potrzeb z porad w/w specjalistów oraz rehabilitacji. 
Przeprowadzono kursy na temat podstawowych za- 
gadnień prawnych, podstaw przedsiębiorczości oraz 
podstaw obsługi komputera. Zorganizowano szko-
lenia zawodowe na opiekuna dzieci, opiekuna osób 
starszych i warsztaty rękodzielnictwa. W czasie trwa-
nia projektu odbyły się 4 spotkania integracyjne 
i 3 wycieczki w czasie których beneficjenci odwiedzili 
Mikołajki, Galindię, Kadzidłowo, Olsztyn, Gierzwałd, 
Białystok, Supraśl i Wasilków. 
 Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali wsparcie 
finansowe. Projekt ukończyło 27 osób.
 Zdobyte doświadczenie w latach 2008-2009 oraz 
analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy przyczyni-
ło się do kontynuacji projektu również w roku 2010. 
W projekcie pn. „Rozwijam skrzydła” w 2010 r. uczest-
niczyło 126 osób z czego grupę beneficjentów osta-
tecznych z terenu Miasta Kolno tworzyło 31 osób. Pro-
jekt trwał od kwietnia do grudnia 2010 r. Na realizację 
otrzymano 160.644,00 zł. Cel i grupa do jakiej był kie-
rowany nie uległ zmianie. 
 Poza indywidualnymi zajęciami z psychologiem, 
pedagogiem i doradcą zawodowym była możliwość 
skorzystania z rehabilitacji indywidualnej. Moduł 
szkoleniowy obejmował: podstawowe zagadnienia 
prawne, podstawowy i zaawansowany kurs obsługi 
komputera, podstawy przedsiębiorczości. Przeprowa-
dzono szkolenia zawodowe typu warsztaty rękodziel-
nictwa, kulinarne, kurs obsługi imprez okolicznościo-
wych, kurs kucharza / piekarza / cukiernika, pierwszej 
pomocy przedmedycznej oraz sprzedawcy z obsługą 
kasy fiskalnej. Beneficjenci uczestniczyli w wycieczce 
do Rynu i Mikołajek oraz w wycieczce pod hasłem „Szla-
kiem ginących zawodów” na terenie województwa 
podlaskiego oraz innych spotkaniach integracyjnych. 
Jak w latach poprzednich beneficjentom przyznano 
pomoc finansową w formie zasiłków celowych i spe-
cjalnych celowych.

Kurs Punkt przedszkolny, 2011

Kurs Podstawy prawa , 2011

Kurs  Obsluga kasy fiskalnej wraz z BHP, 2012
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prawa jazdy kat. „B”, zakładania punktów przedszkol-
nych, praca z  dzieckiem w  ujęciu psychologicznym 
oraz podstawy prawa.
Ze szkoleń z  zakresu uprawnień na wózki widłowe 
skorzystało 10 mężczyzn. Zaświadczenie o  ukończe-
niu kursu na prawo jazdy kat. B otrzymało 10 osób 
w  tym 7 kobiet i  3 mężczyzn. Szkolenie z  zakładania 
punktów przedszkolnych skierowane było do 13 ko-
biet,  szkolenie dotyczące pracy z  dzieckiem w  uję-
ciu psychologicznym ukończyło również 13 kobiet 
natomiast szkolenie z  podstaw prawnych ukończyło 
8 kobiet i 6 mężczyzn. Kurs obsługi kasy fiskalnej wraz 
z BHP dla pracowników z zaświadczeniem z egzaminu 
wewnętrznego skończyło 10 kobiet.
Projekt ukończyło 27 osób, poprzez zajęcia i wspólną 
integrację beneficjenci podnieśli swoje kwalifikacje 
zawodowe, wzrósł poziom pozytywnego myślenia, 
umiejętność rozwiązywania własnych problemów, 
odwaga w podejmowaniu nowych wyzwań.
 Od czerwca 2012 roku realizowana jest druga edy-
cja projektu systemowego pt. ,,Aktywność – praca – 
sukces”. Udział w  nim bierze 30 beneficjentów. Są to 
osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń z  tut. 
Ośrodka. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klien-
tów w obecnej edycji będą mogli oni skorzystać z za-
jęć z  psychologiem i  doradcą zawodowym. Podniosą 
swoje kwalifikacje poprzez kurs na prawo jazdy kat. „B” 
wraz z  kursem na przedstawiciela handlowego, pra-
wo jazdy kat. C i  kwalifikacje wstępne przyśpieszone 
CE, kurs spawacza MAG i TIG, zdrowego żywienia oraz 
profesjonalnego prowadzenia biura z programem fak-
turowania. Projekt potrwa do końca 2012 r. Całkowity 
koszt projektu wyniesie 190.476,00 zł.
 Projekty realizowane przez tut. Ośrodek cieszą się 
dużym zainteresowaniem mieszkańców. Dzięki nim 
możliwe jest wspieranie osób bezrobotnych, niepeł-
nosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym. Podnoszą one samoocenę, wiarę we własne 
możliwości a zdobyte na nich kwalifikacje i umiejętno-
ści ułatwiają poruszanie się na rynku pracy i zdobycie 
zatrudnienia. Ponadto poprzez  pozyskiwanie środków 
finansowych  z Unii Europejskiej możliwe jest podjęcie 
działań na które tut. Ośrodek nie byłby w stanie realizo-
wać z własnych środków.

 Z pośród 31 uczestników projektu w 2010 roku 8 osób 
znalazło zatrudnienie.
 W 2011 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kolnie już samodzielnie przystąpił do realizacji pro-
jektu  systemowego w ramach POKL działanie 7.1 Roz-
wój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziała-
nie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej pn. „Aktywność- 
Praca – Sukces”. Całkowity koszt projektu wyniósł 
143.990,00 zł. Okres realizacji projektu obejmował 
6 miesięcy tj. od 01.11.2011 r. do 30.04.2012 r. 
 Projekt skierowany został do osób bezrobotnych 
w  tym osób niepełnosprawnych zagrożonych wy- 
kluczeniem społecznym korzystająych ze świadczeń 
pomocy społecznej. W  czasie rekrutacji wyłoniono 
27 beneficjentów ostatecznych  ( 17 kobiet i 10 męż-
czyzn). 
 Za cel główny postawiono sobie: zaktywizowanie 
27 osób poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej 
integracji i pracy socjalnej. Za cele szczegółowe: zdo-
bycie wiedzy i umiejętności zawodowych, zwiększenie 
samodzielności osób zagrożonych wykluczeniem spo- 
łecznym, zwiększenie umiejętności, kompetencji 
społecznych i osobistych umożliwiających funkcjono- 
wanie i  rozwiązywanie problemów osobistych i  ro-
dzinnych.
 Pracownicy socjalni zawarli ze wszystkimi uczestni-
kami kontrakty socjalne i przez okres trwania projektu 
monitorowali ich realizację. 
 Wszyscy uczestnicy projektu w ramach aktywizacji 
społecznej i zawodowej skorzystali z  indywidualnego 
wsparcia psychologicznego oraz spotkali się z dorad-
cą zawodowym. Zorganizowano kursy zawodowe na: 
wózki widłowe, obsługa kasy fiskalnej wraz z BHP, kurs 

Spotkanie integracyjne-Wigilia, 2011
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wanie i nawiązywanie relacji międzyludzkich, udosko-
nalenie umiejętności interpersonalnych, asertywność, 
radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie sytuacji 
konfliktowych, budowanie poczucia własnej wartości. 
Czas spotkania wynosił 4 godz. 
 Kolejnymi działaniami były spotkania indywidualne 
i grupowe z doradcą zawodowym w wymiarze 5 godz., 
które miały na celu analizę potrzeb klienta, wstępną dia-
gnozę zainteresowań, wartości, uzdolnień i motywacji, 
oraz określenia celów. Odbyły się również warsztaty 
samopoznania, bilans umiejętności, zdolności i kom-
petencji, możliwości kształcenia, przedsiębiorczości. 
 W okresie od kwietnia do września 2010 r. przepro-
wadzono grupowe spotkania z aktywnego poszukiwa-
nia pracy w wymiarze 20 godzin, które miały na celu 
przygotowanie uczestnika do lepszego radzenia sobie 
w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia.
 Po przejściu w/w zadań, uczestnicy projektu zostali 
skierowani na szkolenia indywidualne lub grupowe, 
w wyniku których zdobyli nowe umiejętności; 94 osoby 
skutecznie ukończyły szkolenia i otrzymały zaświad-
czenia potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodo-
wych. Pięć osób zrezygnowało z udziału w projekcie 
( w tym dwie osoby z powodu podjęcia pracy).

Zrealizowano szkolenia w zakresie:
1. Obsługa komputera - dla 3 osób
2. Podstawy księgowości - dla 2 osób
3. Nowoczesne techniki wykończania wnętrz 

- dla 5 osób  
4. Operator koparko – ładowarki - dla 2 osób 
5. Kwalifikacja wstępna przyspieszona 

- dla 3 osób  
6. Prawo jazdy kat. C + E - dla 1 osoby 
7. Prawo jazdy kat. C - dla 13 osób 
8. Prawo jazdy kat. B - dla 40 osób 
9. Język angielski w biznesie - dla 2 osób 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyso-
kiem Mazowieckiem w partnerstwie z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Wysokiem Mazowieckiem oraz 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach 
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku re-
alizowało projekt systemowy pod nazwą ,,Aktywizacja 
zawodowa szansą dla osób korzystających z pomocy 
społecznej” – w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, 
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej in-
tegracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy 
rodzinie – współfinansowany z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.
 Celem ogólnym projektu było umożliwienie powro-
tu do życia społecznego (w szczególności powrotu na 
rynek pracy i aktywizację zawodową) osobom bezro-
botnym, poszukującym pracy lub nie pozostającym w 
zatrudnieniu, będącym w wieku aktywności zawodo-
wej i korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej. 
Całkowity koszt projektu w 2010 r. wynosił  
628  817,08 PLN (kwota dofinansowania wynosiła 
542 507,08 PLN, wkład własny 86 310,00 zł, wyko-
rzystano 628 816,66 PLN).

Przebieg realizacji projektu
 Realizacja projektu rozpoczęła się od przeprowa-
dzenia rekrutacji uczestników. W wyniku rekrutacji wy-
łoniono 97 - osobową grupę beneficjentów z którymi 
podpisano umowy zbliżone do kontraktu socjalnego, 
zobowiązujące do czynnego udziału we wszystkich 
planowanych formach wsparcia. 
 W ramach projektu w kwietniu 2010 r. uruchomiona 
została pierwsza forma wsparcia w postaci indywidu-
alnych spotkań z psychologiem. Celem w/w spotkań 
było zapoznanie się z aktualną sytuacją życiową osoby, 
wyodrębnienie jej potrzeb, cech osobowości, budo-

„Aktywizacja zawodowa szansą 
dla osób korzystających z pomocy społecznej”
– projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wysokiem Mazowieckiem realizowany w partnerstwie z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Wysokiem Mazowieckiem oraz Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Nowych Piekutach. 

Teresa Tabędzka 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem
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stwierdzili, iż udział w projekcie zwiększył ich szansę 
na znalezienie zatrudnienia. 
 Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami, 
nie było żadnych opóźnień w jego realizacji. 

W  2011 roku kontynuowano realizację projektu 
systemowego w partnerstwie z Powiatowym Urzę-
dem Pracy w  Wysokiem Mazowieckiem, Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach oraz 
po raz pierwszy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Sokołach.
 Okres realizacji projektu to styczeń – grudzień 2011 r. 
Udział  w  projekcie zadeklarowały 102 osoby: bezro-
botne, nieaktywne zawodowo, zatrudnione będące 
w  wieku aktywności zawodowej i  korzystające ze 
świadczeń pomocy społecznej (w tym: 50 osób niepeł-

10. Stylizacja paznokci z elementami wizażu 
 - dla 3 osób  

11. Obsługa kas fiskalnych - dla 5 osób 
12. Akademia AutoCad - dla 1 osoby  
13. Florystyka – kompozycje sztuczne - dla 5 osób  
14. Kierowca wózka jezdniowego - dla 4 osób  

 W sierpniu 2010 r. dziesięć osób niepełnosprawnych 
z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach 
skorzystało z częściowego dofinansowania kosztów 
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (instrument 
aktywizacji zdrowotnej). 
 W trakcie realizacji projektu budynek Starostwa 
Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, w którym 
mieści się siedziba Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, jak i budynki partnerów, były oznakowane 
tablicami informacyjnymi o realizacji projektu współ-
finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Ozna-
kowano również pokój PCPR, w którym realizowany 
był projekt, a także sprzęt zakupiony w ramach pro-
jektu oraz miejsce pracy pracowników zatrudnionych 
do projektu. Zamówiono plakaty promujące projekt, 
które zostały rozpowszechnione w całym powiecie. 
Umieszczono również ogłoszenie o projekcie w prasie 
lokalnej oraz na stronie internetowej Starostwa Powia-
towego w Wysokiem Mazowieckiem. Wszyscy uczest-
nicy projektu otrzymali gadżety promocyjne (notesy, 
długopisy).
 W okresie od czerwca do grudnia 2010 r. przeprowa-
dzono indywidualne spotkania z pośrednikami pracy, 
które miały na celu wzmocnienie szans uczestników na 
znalezienie zatrudnienia. 

Rezultaty projektu
 W wyniku udziału w projekcie uczestnicy nabyli 
umiejętności poszukiwania pracy i poruszania się po 
rynku pracy. Wzrosły ich zainteresowania podjęciem 
pracy, jak również nastąpiło przełamanie niechęci do 
pracy i poczucie bezradności. Został osiągnięty cel 
główny tj. umożliwienie powrotu do życia społecznego 
(w szczególności powrotu na rynek pracy i aktywiza-
cję zawodową) osobom bezrobotnym, poszukującym 
pracy lub nie pozostającym  w zatrudnieniu, będącym 
w wieku aktywności zawodowej i korzystającym ze 
świadczeń pomocy społecznej.
 Większość beneficjentów bardzo dobrze oceniło 
szkolenia podczas wypełnienia ankiety ewaluacyjnej. 
Niemal wszyscy uczestnicy projektu uznali, że są zado-
woleni z otrzymanych form wsparcia. Równocześnie 

Kurs Rękodzieło - wikliniarstwo, plecionkarstwo

Kurs Bukieciarstwo-florystyka
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wego dofinansowania kosztów uczestnictwa w  tur-
nusie rehabilitacyjnym (instrument aktywizacji zdro-
wotnej) w  terminie 24.07 - 06.08.2011 w  Sanatorium 
Uzdrowiskowym ,,Kamienny Potok” w Sopocie.

Realizowano następujące szkolenia:
1. Prawo jazdy kat. B - dla 42 osób,
2. Prawo jazdy kat. C - dla 14 osób,
3. Prawo jazdy kat. C+E - dla 1 osoby,
4. Szkolenie okresowe kierowców zawodowych wraz 

z obsługą żurawi przeładunkowych HDS 
 - dla 1 osoby, 

5. Kurs fryzjerski - dla 1 osoby,
6. Grafika komputerowa z tworzeniem stron www 

- dla 1 osoby,
7. Grafika komputerowa - dla 1 osoby,
8. Bukieciarstwo - florystyka - dla 2 osób,
9. Język niemiecki w biznesie - dla 1 osoby,
10. Prawo jazdy kat B+E - dla 1 osoby,
11. Kierowca wózka jezdniowego z modułem wymia-

ny butli gazowych - dla 1 osoby,
12. Kompendium wiedzy zarządcy nieruchomości - 

dla 1 osoby, 
13.  Programy komputerowe – narzędzia codziennej 

pracy - dla 10 osób,
14.  Kurs masaży orientalnych i ajurwedyjskich 

 - dla 1 osoby,
15.  Operator koparko – ładowarki - dla 1 osoby,
16.  Sprzedawca handlowiec z obsługą kas fiskalnych 

- dla 6 osób,
17. Szkolenie z zakresu prawa i finansów 

 - dla tłumaczy - dla 1 osoby,
18. Rękodzieło – wikliniarstwo, plecionkarstwo 

 - dla 10 osób.
 Po raz pierwszy nastąpiło pilotażowe uruchomie-
nie Punktu Doradczo – Konsultacyjnego, w którym 
uczestnicy projektu i mieszkańcy powiatu skorzystali 
z bezpłatnych porad. W 2011 odnotowano łącznie 
121 zgłoszeń mieszkańców powiatu, w tym 67 w celu 
udzielenia porady prawnej, 32 w celu udzielenia porad 
psychologicznych, 22 porad udzielono przez pracow-
nika Punktu.
 Pierwszy raz uruchomiona została strona interne-
towa www.pcpr.info-sat.pl, poprzez którą promo-
wano projekt i upowszechniano aktywną integrację. 
Obecnie strona jest przebudowana, a jej adres to: 
www.pcprwysokiemazowieckie.pl 

 Uzyskane wyniki badań z ankiet ewaluacyjnych po-

nosprawnych).
 Całkowity koszt projektu w  2011 r. wynosił  
651 958,94 PLN (kwota dofinansowania wynosiła 
567 254,28 PLN, wkład własny 84 704,66 zł).
 Zrealizowano dla uczestników następującą ścieżkę 
reintegracji w  ramach umowy analogicznej do kon-
traktu socjalnego: wsparciem psychologicznym objęto 
100 osób, doradztwem zawodowym objęto 100 osób 
(działanie realizowane przez partnera), szkoleniami 
z  umiejętnego poszukiwania pracy objęto 75 osób 
(działanie realizowane przez partnera), oraz objęcie 
85 uczestników indywidualnym pośrednictwem pracy 
w  celu wzmocnienia ich szans na znalezienie zatrud-
nienia (działanie realizowane przez partnera).
 Po raz kolejny dziesięć osób niepełnosprawnych 
z Warsztatów Terapii Zajęciowej skorzystało z częścio-

Kurs Prawo jazdy kat. B

Kurs Kierowca wózka jezdniowego



20

Podlaski Przegląd Społeczny

5. skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, zwią-
zanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie 
podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym 
lub policealnym (instrument zostanie zastosowa- 
ny w przypadku stwierdzenia takiej konieczności 
w diagnozie potrzeb uczestnika), 

6. indywidualne pośrednictwo pracy,
 W przypadku uczestników projektu, którzy jedno-
cześnie korzystają z Warsztatów Terapii Zajęciowej 
(niepełnosprawni) przeprowadzane są zajęcia rehabi-
litacyjne zgodnie z ich potrzebami.
 Po pilotażowym uruchomieniu Punktu Konsultacyj-
nego w 2011 roku, ze względu na istniejące zaintereso-
wanie kontynuowana jest jego działalność. Mieszkań-
cy powiatu mogą zasięgnąć informacji z zakresu prawa 
pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego 

zwalają wyciągnąć pozytywne wnioski, iż uczestnicy 
projektu „Aktywizacja zawodowa szansą na dla osób 
korzystających z pomocy społecznej” wysoko ocenili 
realizację programu.  Ponad 90% badanych uczestni-
ków na każde pytanie udzieliło pozytywnej odpowie-
dzi. Prawie wszyscy beneficjenci projektu uznali, że 
są zadowoleni z otrzymanych form wsparcia jedno-
cześnie stwierdzili, iż udział w projekcie zwiększył ich 
szansę na znalezienie zatrudnienia. Dzięki udziałowi 
w projekcie uczestnicy zwiększyli swoją samoocenę, 
uwierzyli we własne siły i możliwości.
 
 W 2012 r. realizowany jest projekt systemowy 
pod tym samym tytułem: ,,Aktywizacja zawodowa 
szansą dla osób korzystających z pomocy społecz-
nej” w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Wysokiem Mazowieckiem.
 Okres realizacji projektu to styczeń – grudzień 2012 
r. W projekcie uczestniczy 100 osób: będących w wieku 
aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej, w tym 32 osoby niepełnosprawne. 
Wśród uczestników grupę stanowi: 40 osób bezrobot-
nych, 40 osób nieaktywnych zawodowo oraz 20 osób 
zatrudnionych. 
 Celem głównym projektu jest umożliwienie powro-
tu do życia społecznego (w szczególności powrotu 
na rynek pracy i aktywizację zawodową) 100 klientom 
OPS/PCPR zagrożonym wykluczeniem społecznym 
oraz wsparcie ich otoczenia. Cele szczegółowe to: 
zwiększenie stopnia rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej uczestników poprzez aktywną integrację w ramach 
umowy analogicznej do kontraktu socjalnego, prowa-
dzenie edukacji społecznej, obywatelskiej poprzez 
udzielenie bezpłatnych porad prawnych i psycholo-
gicznych dla mieszkańców powiatu oraz upowszech-
nianie form aktywnej integracji i pracy socjalnej.
W ramach aktywnej integracji realizowanych jest 100 
umów analogicznych do kontraktu socjalnego, gdzie 
każda z osób zostanie objęta co najmniej 3 instru-
mentami aktywnej integracji. Zakres wsparcia wynika 
z diagnozy potrzeb uczestnika projektu opracowanej 
we współpracy z doradcą zawodowym i psychologiem.
 
Proponowany do realizacji katalog instrumentów: 
1. doradztwo zawodowe (indywidualnie 3 godz.), 
2. wsparcie psychologiczne (indywidualnie 4 godz.), 
3. warsztaty z umiejętności poszukiwania pracy 

(grupowe po 20 godz.), 
4. szkolenia,

Kurs Sprzedawca - handlowiec z obsługą kas fiskalnych

Programy komputerowe - narzędzie codziennej pracy
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Celem wizyty było zapoznanie uczestników z dobrymi 
praktykami w  obszarze współpracy instytucjonalnej 
na rzecz kompleksowego wsparcia osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. W wizycie wzięło udział 23 
uczestników. Byli to pracownicy ośrodków pomocy spo-
łecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i po-
wiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego. 
 W pierwszym etapie uczestnicy byli z wizytą w po-
wiecie wysokomazowieckim. Odwiedzili Warsztaty 
Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach prowadzone 
przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa. Tam też zapo-
znali się z  działalnością Warsztatów oraz zaprezen-
towana została współpraca z  Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w  Wysokiem Mazowieckiem w  re-
alizacji projektu, gdzie przez okres trzech lat uczest-
nikami były osoby niepełnosprawne uczęszczające do 
Warsztatów. 
 Następnie uczestnicy wizyty spotkali się w sali kon-
ferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Ma-
zowieckiem celem zapoznania się z  projektem ,,Ak-
tywizacja zawodowa szansą dla osób korzystających 
z pomocy społecznej” realizowanym przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w  Wysokiem Mazowiec-
kiem w  partnerstwie z  Powiatowym Urzędem Pracy 
w Wysokiem Mazowieckiem oraz Ośrodkami Pomocy 
Społecznej w Nowych Piekutach i Sokołach. Spotkanie 
upłynęło w miłej atmosferze i było okazją do wspólnej 
dyskusji na temat upowszechniania dobrych praktyk 
w  zakresie współpracy instytucji pomocy społecznej 
i służb zatrudnienia.
 Uczestnicy wizyty odwiedzili również partnera 
projektu – Powiatowy Urząd Pracy w  Wysokiem Ma-
zowieckiem, gdzie zapoznali się z  pracą Urzędu oraz 
projektem realizowanym w  partnerstwie z  powiatem 
bielskim.
  
 Z  końcem sierpnia zakończono rekrutację uczest-
ników projektu. W  chwili obecnej trwają rozmowy 
z  doradcami zawodowymi, psychologami, warszta- 
ty z aktywnego poszukiwania pracy oraz realizowane 
są kursy/szkolenia.

i opiekuńczego, prawa karnego, zagadnień z zakresu 
pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, akty-
wizacji zawodowej oraz skorzystać z bezpłatnych po-
rad prawnych i psychologicznych.
  
 Wnioskowana kwota dofinansowania projektu to 
588 552,00 PLN, wkład własny 69 048,00 PLN, całkowi-
ty koszt projektu 657 600,00 PLN.
 W  dniach 23-25 kwietnia 2012 roku Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w  Białymstoku realizują-
cy projekt systemowy ,,Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy 
– szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr 
instytucji pomocy społecznej” zorganizował trzydnio-
wą wizytę studyjną ,,Dobre praktyki w obszarze współ-
pracy instytucjonalnej w  województwie podlaskim”. 

Wizyta studyjna

Punkt Doradczo-Konsultacyjny
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powiatowym centrum pomocy rodzinie. Fakt ten po-
zwolił dotychczasowym doświadczeniom nadać wy-
miar bardziej systemowych rozwiązań na poziomie 
powiatu. W  proces ten, co należy mocno podkreślić, 
włączyły się wszystkie gminy wchodzące w skład po-
wiatu suwalskiego. 
 Kilka wydarzeń zasługuje na specjalne wyróżnienie. 
Wraz z tworzeniem SOW podjęte zostały szkolenia pra-
cowników gminnych ośrodków pomocy społecznej, 
komisji przeciwalkoholowych, policji, kuratorów są-
dowych, pedagogów i psychologów szkolnych, dusz-
pasterzy, pracowników pcpr, poradni psychologicz-
no-pedagogicznej oraz innych instytucji. Szkolenia 
pozwoliły na uformowanie podstawowej kadry, która 
zapoznała się ze specyfiką podejścia interdyscyplinar-
nego do zjawiska przemocy. Dały też impuls do utwo-
rzenia lokalnych zespołów interdyscyplinarnych. 
 Owocem kilkumiesięcznych przygotowań było 
utworzenie Koalicji na Rzecz Osób Znajdujących się 
w Sytuacji Kryzysowej. W jej skład weszły siedemdzie-
siąt dwa podmioty. W tej liczbie są ośrodki pomocy spo-
łecznej, OHP, kuratorska służba sądowa, szkoły, ośrodki 
zdrowia, Centrum Edukacji Nauczycielskiej, uczelnia 
WSSM, poradnie, parafie, gminy, komisje rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych, powiatowe centrum 
pomocy rodzinie i powiat suwalski. Sygnatariusze pod-
pisali porozumienie koalicyjne w kwietniu 2009 roku. 
Na mocy tegoż porozumienia w każdej z gmin powiatu 
utworzono Lokalne Zespoły Interdyscyplinarne. Utwo-
rzony został również tzw. Strategiczny LZI na poziomie 
powiatu.
 Dzięki porozumieniu utworzona została na terenie 
powiatu podstawowa struktura dla prowadzenia dzia-
łań interdyscyplinarnych w  odniesieniu do zjawiska 
przemocy i  osób stosujących przemoc. Zapewniona 
została też możliwość udzielenia bezpośredniego 
skutecznego wsparcia osobom dotkniętym przemocą 

 Na wstępie wypada stwierdzić, że problem przemo-
cy był zauważany już u  początków istnienia powiatu 
suwalskiego. Stosunkowo szybko w  strukturach po-
wiatu podjęte zostały też działania praktyczne, mają-
ce na celu wspieranie ofiar przemocy. Już w roku 2000 
w strukturze powiatowego centrum pomocy rodzinie 
utworzony zastał Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
(OIK). Wówczas działał on w oparciu o punkty konsul-
tacyjne, które stopniowo powstawały w  miejscowo-
ściach gminnych: Raczkach, Jeleniewie, Bakałarzewie 
i Filipowie. Pierwsze działania miały charakter konsul-
tacyjno-doradczy i  realizowane były siłami samego 
pcpr. Stopniowo zakres usług, we współpracy z  po-
szczególnymi gminami, rozwijany był o  konsultacje 
specjalistyczne doradcy rodzinnego, prawnika, psy-
chologów, pedagoga czy terapeuty uzależnień. 
 Ważnym owocem funkcjonowania OIK była możli-
wość zdiagnozowania obszarów problemowych: kry-
zysy małżeńskie i  rodzinne powodowane zupełnym 
brakiem przygotowania małżonków do pełnienia ról 
męża, żony, ojca, matki; problemy wynikające z prze-
mocy często związane z nadużywaniem alkoholu; fa-
talne wzorce zachowań przejmowane przez młodych 
w sposób niemal bezrefleksyjny i powielane w grupach 
rówieśniczych i zakładanych przez nich rodzinach. 
 Nowy impuls działalności pojawił się w  roku 2005 
wraz z  ustawą o  przeciwdziałaniu przemocy w  rodzi-
nie. Sama ustawa w pierwotnym jej kształcie pozosta-
wiała bardzo wiele do życzenia. Tym nie mniej zaryso-
wane w niej podejście interdyscyplinarne do zjawiska 
przemocy było wyraźnym potwierdzeniem rozwiązań, 
które dyktowało samo życie. 
Zdecydowanie nowa jakość w tworzeniu praktycznych 
rozwiązań umożliwiających bardziej efektywne zajęcie 
się osobami uwikłanymi w przemoc pojawiła się wraz 
z utworzeniem w powiecie suwalskim specjalistyczne-
go ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy (SOW) przy 
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Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
na przykładzie doświadczeń Powiatu Suwalskiego

Stanisław Dziemian
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach
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W naszym przypadku szkolenia często organizowane 
są często przez same GOPS-y bądź przez PCPR. Wymia-
na informacji, wzajemne zaproszenia stają się stopnio-
wo dobrym zwyczajem. Poza tym pozwalają na rozło-
żenie kosztów, co również ma znaczenie.
 W  przypadku powiatu suwalskiego udało się za-
dbać o  to, by zespół mógł nabyć w  miarę szerokie 
kompetencje. Wiele osób ma ukończone studium 
przeciwdziałania przemocy I-go i  II-go stopnia. Około 
dwudziestu osób posiada certyfikaty do prowadze-
nia zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób sto-
sujących przemoc. Kilka osób z  zespołu ma upraw-
nienia do prowadzenia szkoły dla rodziców, treningu 
zastępowania agresji czy kontroli złości. Szereg osób 
posiada uprawnienia do pracy z  osobami stosują-
cymi przemoc metodą skoncentrowaną na rozwią-
zaniach. W  końcu kilka osób posiadło uprawnienia 
mediatorów sądowych. Każdy z  członków zespołu 
co najmniej kilkakrotnie uczestniczył w  szkoleniach 
omawiających bezpośrednio pracę metodą LZI.  
 

 

poprzez zapewnienie bezpiecznego miejsca w hoste-
lu oraz pomocy specjalistycznej w  szerokim zakresie: 
od psychologicznej poprzez pomoc prawną, socjalną, 
edukacyjną konieczną w procesie wychodzenia z sytu-
acji przemocowej. 

Stan obecny/dzisiejszy
 W  chwili obecnej w  powiecie suwalskim funkcjonują 
następujące elementy współtworzące system pracy 
z osobami stosującymi przemoc oraz pracy z ofiarami 
przemocy:
1. zespoły interdyscyplinarne działające w  każdej 

z  gmin powiatu, prowadzące postępowania wg 
wskazań znowelizowanej ustawy przeciwdziałaniu 
przemocy,

2. SOW oferujący szeroki zakres wsparcia ofiarom 
przemocy,
	konsultacje indywidualne,
	grupy wsparcia,

3. zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla sprawców prze-
mocy,

4. działania profilaktyczne poprzez media i publikacje 
oraz kierowane bezpośrednio do poszczególnych 
grup społecznych, w  tym zwłaszcza dzieci i  mło- 
dzieży.

Niezwykle ważnym elementem całej „układanki” w sys-
temie pracy z przemocą są prowadzone w jednym du-
chu działania poszczególnych służb. Sąd orzeka skiero-
wania dla sprawców przemocy kierując ich na zajęcia 
korekcyjno – edukacyjne.

Zespół 
 Jest oczywiste, że konkretne działania prowadzą lu-
dzie. Z problemem przemocy konfrontują się z reguły 
pracownicy wymienionych wyżej instytucji. Muszą być 
oni do tego przygotowani. Co więcej muszą stanowić 
zespół, który rozumie w jakich ramach prawnych po-
rusza się, jakimi dysponuje narzędziami i  jakie winien 
podejmować działania w określonych sytuacjach. Stąd 
konieczność wspólnych szkoleń, w które włączani są 
pracownicy wszystkich instytucji i służb współtworzą-
cych system LZI. Doświadczenie wyraźnie pokazuje, 
że szkolenia te winny być cyklicznie organizowane 
i  pogłębiane o  coraz to nowe aspekty. Bywa tak, że 
zmieniają się pracownicy w poszczególnych służbach. 
Bardzo szybko można wtedy doświadczyć, że nowy 
pracownik nie ma nawyku postępowania według 
ustalonych w  ramach LZI reguł. Skutkiem tego sys-
tem pracy w danej gminie zaczyna lekko szwankować. 
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z  powodu zaistniałej sytuacji mając w  zanadrzu cały 
zestaw czyszczący skutecznie jego sumienie. 
Interwencja policji nie powinna pozostawiać wątpli-
wości sprawcy jaka jest prawna ocena jego postępo-
wania. Sprawca musi otrzymać jasny komunikat, że 
właśnie dopuścił się przestępstwa i  przestępstwo to 
skutkuje wdrożeniem postępowania zgodnie z proce-
durą NK, które może skończyć się jego skazaniem. Po-
żądaną sytuacją jest taka, w której policjanci w trakcie 
prowadzonej interwencji z jednej strony wpływają na 
zatrzymanie sytuacji przemocowej z drugiej zaś infor-
mują sprawcę, że winien zgłosić się na zajęcia korekcyj-
ne dla sprawców przemocy, gdyż w przeciwnym razie 
nie poradzi sam ze swoją agresją i  ostatecznie może 
wylądować w zakładzie karnym.
 Ważne jest by uświadomić sprawcy przestępczy 
charakter jego postępowania i wskazać równocześnie 
ścieżkę, która umożliwi mu pracę nad własną agresją. 
Ten sam komunikat, kierujący na zajęcia korekcyjno - 
edukacyjne sprawca winien odebrać od policjantów, 
członków LZI, gminnej komisji przeciwalkoholowej, 
od sądu i  kuratora sądowego. Konieczność podjęcia 
pracy nad sobą musi wryć się w jego świadomość na-
wet wówczas, gdyby miał podjąć tę pracę pod presją 
kary. Sytuację tę traktujemy zawsze jako szansę daną 
sprawcy. Najlepiej jest, gdy jest ona potwierdzona po-
stanowieniem sądu kierującym na zajęcia korekcyjno 
edukacyjne. Podkreślić należy, że sąd suwalski syste-
matycznie kieruje sprawców przemocy na zajęcia. Dla 
wielu sprawców jest to kluczowy moment w zmianie 
spojrzenia na stosowaną przez nich przemoc.

Działania profi laktyczne
 Potrzeba prowadzenia działań profi laktycznych 
wynika z  konieczności podnoszenia wrażliwości spo-
łecznej na dziejącą się krzywdę. Ma też bardzo duże 
znaczenie dla osób doświadczających przemocy, gdyż 
stopniowo uświadamiają im i  ich życzliwemu otocze-
niu, że przemoc w  czterech ścianach domu nie musi 
być sytuacją, którą należy tolerować. Prowadzone 
przez Powiat Suwalski działania mają kilka wymiarów. 
Opracowana została strona internetowa omawiająca 
zjawisko przemocy. Osoby zainteresowane mogą na 
niej znaleźć szereg praktycznych informacji i wskazań. 
Poza tym PCPR w Suwałkach stara się, by systematycz-
nie drukowane były i dystrybuowane materiały infor-
macyjne w formie plakatów, ulotek czy informatorów. 
Część materiałów informacyjnych, edukacyjnych oraz 
diagnostycznych PCPR zakupuje dzięki realizowanym 
projektom. Co pewien czas mają również miejsce au-

Wobec ofi ary przemocy
 Każdorazowo, gdy sytuacja przemocowa stwarza re-
alne zagrożenie dla zdrowia, ofi ara ma możliwość sko-
rzystania z pobytu w Hostelu. Zasadą jest pogłębiona 
diagnoza zaistniałej sytuacji przemocowej i  ustalenie 
indywidualnego planu pomocy. Zawsze objęte są tym 
planem małoletnie dzieci ofi ary. Bardzo często, z racji 
na przeżyte sytuacje traumatyczne, potrzebują one 
indywidualnej pracy z  psychologiem dziecięcym, by 
mogły osiągnąć wewnętrzną równowagę i  poczucie 
bezpieczeństwa. Praca z ofi arami ma charakter bardzo 
zindywidualizowany i skoncentrowana jest na tym, by 
odbudować poczucie własnej wartości i godności oso-
by doznającej przemocy. Stanowi to często punkt wyj-
ścia do właściwego ułożenia pozostałych kwestii ży-
ciowych. Stosunkowo często osoby korzystają również 
z  możliwości, jakie wiążą się z  udziałem w  projekcie 
systemowym PCPR. Nabycie lub rozszerzenie kwalifi -
kacji zawodowych daje nowy impuls energii i umacnia 
wiarę we własne siły.

Wobec sprawcy przemocy
 Zintegrowane postępowanie instytucji i  służb ma 
duże znaczenie przede wszystkim w  odniesieniu do 
sprawcy przemocy. Najczęściej nie czuje się on winny 
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KOALICJA
NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ 

W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

PRZEMOCY MÓWIMY NIE!

OFERUJEMY:

SPECJALISTYCZNĄ POMOC 
 OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM 
 PRZEMOCY i STOSUJĄCYM PRZEMOC
 (W POSTACI INDYWIDUALNEJ I GRUPOWEJ)

MIEJSCA HOSTELOWE 
 W SPECJALISTYCZNYM OŚRODKU 
 WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY 
 W RODZINIE PRZY PCPR 
 W SUWAŁKACH

PEŁNA OFERTA NA STRONIE 
www.pcpr.suwalski.pl

Dodatkowe informacje 
pod numerem telefonu 87 565 9282
lub w siedzibie PCPR w Suwałkach 
ul. Świerkowa 60, pokój nr 7

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego
„Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

PROWADZIMY DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I INTERWENCYJNE
W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

KOORDYNATOR   i   PARTNERZY   w   POWIECIE   SUWALSKIM
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na przygotowaniu autorskich projektów scenariusza 
nt. propagowania akcji profi laktycznej w  szkole czy 
w  środowisku lokalnym. Każdorazowo efektem kon-
kursów jest szereg prac realizowanych indywidualnie 
czy grupowo w różnych przedziałach wiekowych i przy 
zastosowaniu rozmaitych technik: od malarstwa aż do 
multimediów. W  roku 2011 jednym z  namacalnych 
owoców pracy z  młodymi było zainicjowanie pracy 
Klubów FairPlay.

Narzędzia wsparcia
 Niewątpliwie głównym narzędziem, jakie uformo-
wane zostało w ramach regulacji prawnych, zapropo-
nowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu przemocy, 
jest system LZI. Wspólną troską gmin i powiatu jest to, 
by funkcjonował on w  miarę sprawnie i  efektywnie. 
Jednakże zespoły robocze funkcjonujące w ramach LZI 
same w sobie nie stanowią narzędzia zmiany postawy 
czy zachowań. Te bardzo często wymagają specjali-
stycznego podejścia, również w  formie warsztatowej, 
po to by sprawcy przemocy czy jej ofi ary, mogli na-
uczyć się i przećwiczyć w praktyce jak zmieniać stare 
agresywne sposoby reagowania i zastępować je zacho-

dycje radiowe w  lokalnym radio podejmujące tema-
tykę przemocową w  różnych jej aspektach. Ponadto 
w  miarę systematycznie organizowane są konferen-
cje. Kierowane do lokalnych środowisk mają również 
charakter szkoleniowy. Ostatnia z  nich, pod hasłem 
„Przemocy mówimy NIE!”, związana była z  realizowa-
nym projektem. Częścią prowadzonych działań były 
też spotkania edukacyjne w  szkołach dotyczące pro-
fi laktyki przemocy i  promocji prawidłowych postaw 
wychowawczych. Kierowane były one do uczniów, 
rodziców i nauczycieli. Od kilku lat organizowana jest 
również Kampania Białej Wstążki. 
 Wśród działań profi laktycznych warto zauważyć 
szczególnie te, które kierowane są do dzieci i młodzie-
ży. Prowadzone były warsztaty dla młodzieży w  ra-
mach Programu Szkoły Liderów Młodzieżowych „Fair 
Play” obejmującego następujące szereg tematów, jak 
autoprezentacja – poznanie i wzmacnianie siebie jako 
lidera, akcja profi laktyczna, przeciwdziałanie agresji, 
randka bez przemocy - co nastolatek powinien wie-
dzieć o  budowaniu relacji w  związkach, profi laktyka 
uzależnień - czyli co każdy nastolatek powinien wie-
dzieć o narkotykach, praca z grupą, czy wolontariat.
 W  pracy z  dziećmi i  młodzieżą świetnie sprawdzi-
ły się formy konkursowe polegające, między innymi, 
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KochajKochaj
i nie krzywdź!i nie krzywdź!

Małe dzieci pod pewnymi względami 
są zadziwiająco wytrzymałe i odporne, 

a pod innymi kruche i delikatne. 
Nie bój się brać na ręce maleńkie dziecko! 

Potrząsanie, podrzucanie i szarpanie dzieckiem może być jednak niebezpieczne dla niego i powodować 
poważne urazy. Takie urazy nie zdarzają się podczas zwykłej zabawy. 

Dziecko lubi kiedy:

= = = =

= = =

=

 go przytulasz     mówisz do niego    obejmujesz go     uśmiechasz sie do niego   
   kładziesz go na siebie    nosisz w nosidełku    kładziesz go na swych rękach  

  głaszczesz je i delikatnie myjesz

Dziecko nie lubi:
= = =

= = =

= = =

 

 gwałtownego podnoszeniabardzo głośnej muzyki bardzo gwałtownych zabaw    
 pozostawania długo w samotności    podrzucania    potrząsania    

gdy nosisz go bez podtrzymywania      gwałtownych i nagłych ruchów      karmienia go na siłę  
        

Pamiętaj, że przytulanie i noszenie na rękach nie grozi rozpieszczeniem dziecka, 
nie może mu nigdy zaszkodzić ani go zepsuć !!!!

Ulotkę tę powieś w domu, gdzie wszystkie osoby opiekujące się Twoim dzieckiem ją przeczytają.

Dzieci nie rodzą się 
          z instrukcją obsługi
Dzieci nie rodzą się 
          z instrukcją obsługi

Czuje wtedy ciepło Twego ciała, może przytulić się do Ciebie 
czy też oglądać świat znad Twego ramienia. 

Pamiętaj, że zawsze powinno się podtrzymywać główkę i szyję niemowlęcia !!!
Niemowlę jest kruche i delikatne – nigdy nim nie potrząsaj !!!
Nawet, kiedy wydaje Ci się, że dziecko straciło przytomność nie potrząsaj nim !!!  
To może mu tylko zaszkodzić.
Potrząsanie dzieckiem może prowadzić do uszkodzenia cienkich naczyń krwionośnych 
iwylewu krwi do mózgu. 

Skutkiem tego może być: utrata wzroku  utrata słuchu  napady drgawkowe 
trudności w nauce niekiedy nawet śmierć

= = =
= =

Pamiętaj !!!
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 Praktycznymi narzędziami, jakie wykorzystywa-
ne są w kontakcie z osobami uwikłanymi w przemoc, 
są publikacje PCPR w  Suwałkach, a  wśród nich: „Wyj-
ście z  cienia”. Poradnik dla osób doświadczających 
przemocy w  rodzinie. Należą do nich również ma-
teriały informacyjne, ulotki i  plakaty: „Razem prze-
ciw przemocy”, „kampania białej wstążki”, „Powstrzy-
maj przemoc w  rodzinie”, „Kochaj i  nie krzywdź”. 
 
Interwencja i co dalej. 
 Dobrą zasadą jaką kierujemy się w  postępowaniu 
jest zachowanie integralności rodziny. Bardzo często 
spotykamy sytuacje, w których osoba doznająca prze-
mocy nie chce rozpadu rodziny. Sprawca jest mężem 
i  ojcem. Jest nierzadko jedynym żywicielem rodziny. 
Pomimo występującej przemocy istnieją silne więzi 
emocjonalne pomiędzy członkami rodziny. Wówczas 
rozwód nie jest rozwiązaniem pożądanym przez niko-
go. Tym nie mniej konieczna jest zmiana, dzięki której 
zjawisko przemocy zostanie wyeliminowane z  życia 
rodzinnego. Kluczowe znaczenie ma więc praca ze 
wszystkimi członkami rodziny w kierunku osiągnięcia 
pożądanych zmian. Bardzo cieszą sytuacje, w których 
zmiany te stopniowo następują. Na szczęście stosun-
kowo często dane jest nam je obserwować i  w  przy-
padku nawrotu przemocy, na prośbę członków rodzi-
ny, nierzadko samych sprawców, służyć dyskretnym 
wsparciem.

waniami bez przemocy, zachowaniami asertywnymi.  
 Stąd w  praktyce, w  systemie pracy ze sprawcami 
i  ofiarami przemocy, muszą zafunkcjonować narzę-
dzia, które umożliwią wprowadzenie pożądanych ko-
rekt. W powiecie suwalskim, utworzona infrastruktura 
i  kwalifikacje zespołu na poziomie gmin i powiatu, po-
zwoliły na zastosowanie następujących narzędzi:
1. Hostel dla ofiar przemocy.
2. Prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla 

osób stosujących przemoc. Do chwili obecnej przez 
te zajęcia przeszło łącznie ponad czterystu spraw-
ców przemocy.

3. Konsultacje specjalistyczne dla gminnych LZI w za-
kresie: psychologii, w  tym psycholog dzieci i  mło-
dzieży, psychiatrii, prawne, terapii uzależnień, peda-
gogiczne, doradztwa rodzinnego.

4. Konsultacje indywidualne dla osób dotkniętych 
przemocą.

5. Terapia małżeńska.
6. Warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców na-

stolatków”.
7. Warsztaty dla rodziców małych dzieci „Bez klapsa – jak 

z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”.
8. Trening Zastępowania Agresji.
9. Warsztaty Kontroli Złości.
10. Warsztaty PEACE 4 KIDS.
11. Grupy wsparcia dla ofiar przemocy
12. Prowadzenie indywidualnego programu wycho-

dzenia z  sytuacji przemocowej oraz nadzór nad 
sprawcą sprawowany na zlecenie Sądu w  Suwał-
kach.

 Dla wsparcia działań w  obszarze pracy z  rodziną 
dotkniętą przemocą realizowano również szereg pro-
jektów w  oparciu o  środki MPiPS oraz środki PO_KL. 
Wśród nich były projekty: „Przemocy mówimy NIE!”, 
„Akademia Dobrego Rodzica”, „Reintegracja Rodzin 
Przemocowych”, „Uzupełnienie elementów lokalnego 
programu opieki nad dzieckiem i rodziną…”
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niu wspólnych przedsięwzięć. Wsparcie ze strony lo-
kalnych władz i  instytucji są kluczowymi czynnikami 
sukcesu podmiotów gospodarki społecznej. 

Samorząd lokalny jako partner podmiotów ekono-
mii społecznej
 Dotychczasowe działania polityki społecznej poka-
zują, iż przywrócenie osób wykluczonych społecznie 
do życia społeczno-zawodowego jest niezwykle kosz-
townym przedsięwzięciem. Dlatego też ekonomia spo-
łeczna powinna stać się dla władz publicznych realną 
szansą stworzenia alternatywnych, bardziej efektyw-
nych oraz mniej kosztownych form pomocy osobom 
pochodzącym z grup marginalizowanych. Partnerstwo 
władz publicznych z  sektorem gospodarki rynkowej 
daje szansę na usamodzielnienie wielu osób, a w efek-
cie wyjście ich z systemu pomocy społecznej. 
 Podmioty ekonomii społecznej powinny na stałe 
wpisać się w lokalną politykę gminy czy miasta. Władze 
lokalne powinny zatem spojrzeć na podmioty gospo-
darki społecznej jak na potencjalnego partnera, które-
go należy wspierać w realizacji wspólnych celów. 
 Najprostszą, a  zarazem najmniej kosztowną formą 
wsparcia ekonomii społecznej przez władze lokalne 
jest tworzenie odpowiedniego klimatu m. in. poprzez 
sporządzanie właściwych zapisów w  takich progra-
mach jak strategie rozwiązywania problemów społecz-
nych czy gminne i  powiatowe programy współpracy 
z organizacjami pozarządowymi.
 Inną formą pozafinansowej pomocy jest zlecanie 
podmiotom ekonomii społecznej realizacji zadań pu-
blicznych, np. prowadzenia placówek opiekuńczo – wy- 
chowawczych, świadczenia pomocy osobom niepeł-
nosprawnym czy cudzoziemcom. 
 Ponadto samorządy mogą kupować towary oraz 
usługi oferowane przez podmioty gospodarki społecz-

Ekonomia społeczna – moda czy panaceum na pro-
blemy społeczne?
 W  ostatnich latach tematyka ekonomii społecznej 
uległa znacznej popularyzacji zarówno w  wymiarze 
krajowym, jak i europejskim. Stała się ona kluczowym 
elementem polityki rozwiązywania problemów spo-
łecznych w Europie. Ekonomia społeczna oparta na za-
sadach solidarności, partycypacji i samorządności od-
grywa znaczącą rolę w przeciwdziałaniu wykluczeniu 
społecznemu i łagodzeniu negatywnych skutków go-
spodarki rynkowej. Poprzez wykorzystywanie narzędzi 
rynkowych realizuje cele społeczne, takie jak genero-
wanie nowych miejsc pracy, wzmocnienie spójności 
społecznej czy budowanie społeczeństwa obywatel-
skiego.

Gospodarka społeczna – nowe spojrzenie na roz-
wój społeczności lokalnych
 Ekonomia społeczna może stać się siłą napędową 
rozwoju lokalnego i  regionalnego. Bazując na lokal-
nych zasobach może przyczynić się do ponownego 
rozkwitu zanikających zawodów oraz rewitalizacji ob-
szarów wiejskich i rehabilitacji podupadających dziel-
nic przemysłowych na obszarach miejskich. Poprzez 
tworzenie nowych miejsc pracy, oferowanie szerokie-
go wachlarza produktów i  usług, przy jednoczesnym 
wykorzystaniu lokalnej wiedzy i  technologii oraz lo-
kalnych zasobów pracy ekonomia społeczna staje się 
istotnym czynnikiem rozwoju społeczno – gospodar-
czego. Ożywienie społeczności lokalnej ma szczególne 
znaczenie zwłaszcza na terenach zmarginalizowanych, 
w których kumulujące się problemy społeczne blokują 
aktywność i  rozwój. Jednak, aby podmioty ekonomii 
społecznej mogły z powodzeniem realizować cele spo-
łeczne potrzebują wsparcia ze strony otoczenia oraz 
zaangażowania społeczności lokalnej w  podejmowa-

„Kluczowe znaczenie środowiska lokalnego
dla sukcesu podmiotów ekonomii społecznej”

Agnieszka Sobolewska 
Asystent ds. ekonomii społecznej  
Biuro Projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

ek
on

om
iA

  s
Po

łe
Cz

nA



28

Podlaski Przegląd Społeczny

spółdzielnia socjalna prowadząca salon urody, w Wą-
brzeźnie funkcjonuje zakład aktywności zawodowej 
prowadzący kręgielnię, a warszawska spółdzielnia so-
cjalna „Stary Mokotów” prowadzi internetowy sklep ze 
zdrową żywnością. 
 Inną formą pomocy jest wolontariat. Jako wolon-
tariusz można zaangażować się przy realizacji wy-
darzenia na rzecz społeczności lokalnej, można też 
zostać wolontariuszem w  organizacji pozarządowej, 
kościelnej bądź placówce publicznej. Instytucje te nie 
mogą jednak korzystać ze wsparcia wolontariuszy przy 
prowadzeniu działalności gospodarczej. Wolontariat 
przynosi pozytywne skutki dla obu stron. Organizacja 
zyskuje bezpłatną pomoc nowego pracownika, wolon-
tariusz zaś zdobywa doświadczenie i umiejętności oraz 
podnosi swoje kwalifikacje. 

Czy samo wsparcie środowiska lokalnego wy- 
starczy?
 Z  pewnością nie możemy obarczać społeczności 
lokalnej odpowiedzialnością za powodzenie działań 
z obszaru ekonomii społecznej. Na sukces podmiotów 
gospodarki społecznej składa się bowiem wiele czyn-
ników. Wśród nich należałoby wymienić działania nie 
tylko na poziomie lokalnym, ale również centralnym. 
Władze mogą dążyć do tworzenia odpowiednich re-
gulacji prawnych umożliwiających tworzenie, funkcjo-
nowanie oraz finansowanie tego typu przedsięwzięć. 
Obecnie trwają prace nad stworzeniem nowego aktu 
prawnego – ustawy o  przedsiębiorstwie społecznym 
i  przedsiębiorczości społecznej. Ponadto utworzony 
został projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej. 
 Poza organami centralnymi także samorząd woje-
wódzki może angażować się w proces projektowania 
i wdrażania polityki wspierania rozwoju ekonomii spo-
łecznej. W tym celu każde z województw zobowiązane 
jest do przygotowania i realizacji wieloletniego planu 
działania na rzecz promocji i  upowszechniania eko-
nomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora eko-
nomii społecznej i  jej otoczenia w  regionie. W  woje- 
wództwie podlaskim zakłada się, iż Wieloletni Plan 
Rozwoju Ekonomii Społecznej utworzony zostanie 
do końca 2012 r. 

nej wykorzystując tzw. „klauzule społeczne”. Instytucje 
publiczne mogą zlecać między innymi sprzątanie po-
mieszczeń biurowych, pielęgnację terenów zielonych, 
usługi cateringowe czy usługi opiekuńcze. Możliwość 
taką daje prawo zamówień publicznych poprzez zasto-
sowanie wspomnianych „klauzul społecznych”. W prak-
tyce oznacza to, iż ogłaszając przetarg samorząd może 
w opisie przedmiotu zamówienia zawrzeć dodatkowe 
wymagania, np. dotyczące zatrudnienia osób bezro-
botnych, niepełnosprawnych, bezdomnych lub innych 
osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy. 
 Jeszcze inną formą pomocy jest udzielenie przez 
władze lokalne wsparcia rzeczowego w  postaci udo-
stępnienia na preferencyjnych warunkach sprzętu, 
bądź nieruchomości będącej w dyspozycji gminy lub 
powiatu. 

 Sektor biznesu jako klient podmiotów ekonomii 
społecznej
 Środowisko lokalne to nie tylko instytucje publiczne, 
to także lokalny biznes, który również może przyczynić 
się do rozwoju ekonomii społecznej. Przedsiębiorcy 
powinni angażować się w  życie społeczności lokal-
nej włączając się w  realizację różnych przedsięwzięć. 
Mogą to czynić m. in. poprzez oferowanie własnego 
doświadczenia, organizację kampanii społecznych 
oraz wsparcie finansowe organizowanych działań. Po-
nadto przedsiębiorstwa mogą stać się stałym klientem 
sektora gospodarki społecznej kupując towary i usłu-
gi oferowane przez podmioty ekonomii społecznej. 
Przykładem współpracy sektora biznesu z  przedsię-
biorstwem społecznym jest działalność Spółdzielni So-
cjalnej Info Card z Łomży, która prowadzi telefoniczną 
obsługę klientów ogólnopolskich firm. 

Każdy z nas może wspierać ekonomię społeczną
 Włączenie się społeczności lokalnej w  realizację 
wspólnych przedsięwzięć, a więc zaangażowanie każ-
dego z nas także może przyczynić się do sukcesu pod-
miotów ekonomii społecznej. Powinniśmy pamiętać, 
iż podmioty ekonomii społecznej są tworzone z myślą 
o  ludziach, a  ich główną rolą jest wspieranie osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno – zawo-
dowej. 
 Jak zatem można wspierać tego typu działania? Jed-
ną z najprostszych form jest kupowanie towarów oraz 
usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecz-
nej. Przedsiębiorstwa społeczne oferują wiele atrakcyj-
nych produktów i usług np. w Bydgoszczy znajduje się 
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