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Drodzy Czytelnicy!
Za nami trzeci kwartał 2013 roku. Do końca września w  ramach 

projektu „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjali-
styczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” zorganizowa-
liśmy 5 szkoleń jednodniowych, 35 szkoleń dwudniowych, 2  szkolenia 
trzydniowe, 5 warsztatów jednodniowych, 6 kursów specjalistycznych 
i 3 spotkania robocze. Łącznie 1248 godzin dydaktycznych. Więcej infor-
macji dotyczących projektu przekazujemy w kwartalniku.

Na łamach naszego pisma znajdziecie Państwo artykuł doradców 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – Pani Anny 
Tomulewicz i Pani Małgorzaty Lawda dotyczący realizacji zadań zwią-
zanych ze wspieraniem rodzin i pieczą zastępczą przez samorządy gminne.

W  bieżącym numerze biuletynu możecie się Państwo zapoznać 
również z  działaniami Klubu Integracji Społecznej „Sukces w  dzia-
łaniu” funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łapach. Artykuł przygotowała koordynator KIS Pani Urszula Andrejuk 
- kierownik działu świadczeń i  organizowania społeczności lokalnej. 
Kolejny artykuł przedstawia działalność Spółdzielni Socjalnej „Marzenie”. 
Pani Wioletta Jóźwiak przedstawia w nim swoją przygodę ze spółdzielnią 
oraz drogę jaką przeszła przy zakładaniu podmiotu ekonomii społecznej.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do udziału w działaniach!

Dyrektor  
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Białymstoku

Elżbieta Rajewska ‑Nikonowicz 
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W trzecim kwartale 2013 roku zorganizowaliśmy: 2 szko‑
lenia jednodniowe, 13 szkoleń dwudniowych, 1  szko‑
lenie trzydniowe, 4 kursy specjalistyczne i  3 spotkania 

robocze . Działania organizowane były w  Hotelu 3Trio 
w Białymstoku, spotkania robocze również w Suwałkach 
i Łomży .

„Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy 
– szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo 
dla kadr instytucji pomocy społecznej” 
– projekt systemowy Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Białymstoku

Elżbieta Rajewska-Nikonowicz  
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

W ramach zadania Szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji społecznej zorganizowaliśmy:

Termin 
działania Temat działania Trener

Szkolenia 1, 2, 3-dniowe

03-04.07.2013 Szkolenie: „Interwencja kryzysowa – podstawy 
profesjonalnej pomocy” Gabinet Psychologiczny „KATHARSIS” Roman Szmyd

15-16.07.2013 Szkolenie: „Sposoby negocjacji i radzenia sobie 
z psychomanipulacją” Firma „Bliżej” Natalia Król, Mariola Król

17-18.07.2013 Szkolenie: „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność” Firma „Bliżej” Natalia Król, Mariola Król

08-09.08.2013 Szkolenie: „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność” Firma „Bliżej” Natalia Król, Mariola Król

02-03.09.2013 Szkolenie: „Sposoby negocjacji i radzenia sobie 
z psychomanipulacją” Firma „Bliżej” Natalia Król, Mariola Król
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Termin 
działania Temat działania Trener

03-04.09.2013 Szkolenie: „Praca socjalna z osobą doświadczającą 
ubóstwa”

Małopolskie Centrum Profilaktyki Kraków
Renata Pasikowska

04-05.09.2013 Szkolenie: „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność” Firma „Bliżej” Natalia Król, Mariola Król

23-24.09.2013 Szkolenie: „Budowanie wizerunku jednostek pomocy 
społecznej” Iwona Jeleń

26-27.09.2013 Szkolenie: „Jak animować społecznie środowisko lokalne” Agnieszka Jackowska-Mazur

Szkolenia wspólne dla PUP i OPS wspierające ich współpracę

09-10.09.2013 Szkolenie: „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
niepełnosprawnych”

Biura Obsługi Inicjatyw Europejskich Sp . z o .o, Igor 
Mertyn

Szkolenia w zakresie podniesienia jakości pracy z osobami niepełnosprawnymi

05-06.09.2013 Szkolenie: „Seksualność osób niepełnosprawnych” Otwarte Projekty Specjalne
Izabela Fornalik

19-20.09.2013 Szkolenie: „Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego” Gabinet Psychologiczny 
Agnieszka Nowak

23-25.09.2013 Szkolenie: „Arteterapia” Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich
Anna Guzek

Działania w ramach cyklu LZI

01-02.07.2013 Szkolenie: „Pomoc a interwencja w przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie”

Gabinet Psychologiczny „Katharsis”
Roman Szmyd

05.09.2013 Spotkanie robocze: „Diagnoza dziecka doznającego 
przemocy w rodzinie” Anna Tuszyńska

09.09.2013 Spotkanie robocze:
„Diagnoza dziecka doznającego przemocy w rodzinie” Anna Tuszyńska

13.09.2013 Spotkanie robocze:
„Diagnoza dziecka doznającego przemocy w rodzinie” Anna Tuszyńska

16.09.2013 Szkolenie:
„Dokumentacja i ochrona danych osobowych w LZI”

Ośrodek Informacji Prawnej
Grzegorz Wrona

17.09.2013 Szkolenie:
„Dokumentacja i ochrona danych osobowych w LZI”

Ośrodek Informacji Prawnej
Grzegorz Wrona

Kursy specjalistyczne

02-04.07.2013 Kurs specjalistyczny:
„Asystent rodzinny”

Ośrodek Terapii Psychodynamicznej Magdalena 
Piotrkowska

02-05.07.2013 Kurs specjalistyczny:
„Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”

Centrum Rozwiązań TSR
Artur Lewiński, Jacek Szczepkowski

08-09.07.2013 Kurs specjalistyczny:
„Język migowy”

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP
Elwira Pachwicewicz, Krzysztof Cis

10-12.07.2013 Kurs specjalistyczny:
„Asystent osoby niepełnosprawnej”

Ośrodek Terapii Psychodynamicznej Magdalena 
Piotrkowska

16-18.07.2013 Kurs specjalistyczny:
„Asystent rodzinny”

Ośrodek Terapii Psychodynamicznej Magdalena 
Piotrkowska

30.07-
01.08.2013

Kurs specjalistyczny:
„Asystent rodzinny”

Ośrodek Terapii Psychodynamicznej Magdalena 
Piotrkowska
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Termin 
działania Temat działania Trener

19-22.08.2013 Kurs specjalistyczny:
„Trening Zastępowania Agresji”

EDU‑WAY Izabela Mikołajewska Szkolenia Doradztwo 
Terapia Izabela Mikołajewska, Andrzej Mikołajewski

26-28.08.2013 Kurs specjalistyczny:
„Asystent rodzinny”

Ośrodek Terapii Psychodynamicznej
Magdalena Piotrkowska

16-18.09.2013 Kurs specjalistyczny:
„Asystent rodzinny”

Ośrodek Terapii Psychodynamicznej
Magdalena Piotrkowska

24-25.09.2013 Kurs specjalistyczny:
„Praca z rodziną z problemem przemocy”

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego Warszawa Piotr Antoniak

W trzecim kwartale 2013 roku zrealizowaliśmy 5 kursów 
specjalistycznych: „Terapia skoncentrowana na rozwią‑
zaniach” (2  grupy), „Język migowy” (2 grupy), „Asystent 
osoby niepełnosprawnej” (1 grupa), „Trening Zastępowa‑
nia Agresji” (1 grupa) oraz „Praca z rodziną z problemem 
przemocy” (1 grupa) . W trakcie realizacji jest jeszcze kurs 
specjalistyczny „Asystent rodzinny” .

„Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”  
Działanie obejmowało łącznie 72 godziny dydaktyczne 
dla jednej grupy, czyli 2 spotkania 4‑dniowe jednocześnie 
dla dwóch grup (jedno spotkanie to 36 godzin dydaktycz‑
nych) . Kurs specjalistyczny odbywał się w  Hotelu 3Trio 
w  Białymstoku w  następujących terminach: 4‑7  czerwca 
2013 r . i 2‑5 lipca 2013 r . Odbiorcami działania byli pracow‑
nicy domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo‑
wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej i powia‑
towych centrów pomocy rodzinie z  woj . podlaskiego . 
Działanie prowadzone było przez Pana Jacka Szczepkow‑
skiego i Pana Artura Lewińskiego . 

Celem kursu było nabycie wiedzy i  umiejętności 
wydobywania, wzmacniania, rozszerzania we współ‑
pracy z klientem, tych aspektów jego życia, które mogą 
być pomocne przy efektywnym rozwiązywaniu jego 
problemów . Podczas kursu uczestnicy poznali nowe, 
efektywne narzędzia pracy z  podopiecznym pomocy 
społecznej, które podwyższyły jej skuteczność .

„Język migowy”
Działanie obejmowało łącznie 120 godzin dydaktycz‑
nych, czyli 4 spotkania 2‑dniowe (jedno spotkanie to 15 
godzin dydaktycznych dla dwóch grup – po 60 godzin 
dydaktycznych dla jednej grupy) . Kurs specjalistyczny 
odbywał się w  Hotelu 3Trio w  Białymstoku w  następu‑
jących terminach: 4‑5 kwietnia 2013 r ., 6‑7 maja 2013 r ., 
10‑11 czerwca 2013 r . oraz 8‑9 lipca 2013 r . Odbiorcami 
kursu byli pracownicy instytucji pomocy i integracji spo‑
łecznej z  woj . podlaskiego . Działanie prowadzone było 
przez Panią Dorotę Sidorowicz, Panią Elwirę Pachwice‑
wicz oraz Pana Krzysztofa Cis .

Szkolenie „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność’’
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Kurs specjalistyczny „Asystent osoby niepełnosprawnej”
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Kurs specjalistyczny „Asystent rodziny”
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Celem kursu było zdobycie wiedzy oraz umiejęt‑
ności posługiwania się językiem migowym na poziomie 
podstawowym .

„Asystent osoby niepełnosprawnej”
Działanie obejmowało łącznie 96 godzin dydaktycz‑
nych, czyli 2 spotkania 3‑dniowe (jedno spotkanie 
to 24 godziny dydaktyczne) dla każdej z dwóch grup 
(grupa to ok . 16 osób) . Pierwsza grupa ukończyła kurs 
w  maju, natomiast druga w  lipcu . Spotkania drugiej 
grupy odbywały się w  Hotelu 3Trio w  Białymstoku 
w  następujących terminach: 12‑14 czerwca 2013  r . 
i  10‑12 lipca 2013  r . Odbiorcami kursu byli pracow‑
nicy ośrodków pomocy społecznej, środowiskowych 
domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zaję‑
ciowej, domów pomocy społecznej i ośrodków wspar‑
cia z woj . podlaskiego . 

Celem kursu było pogłębienie wiedzy i  umie‑
jętności w  zakresie pracy z  osobą niepełnosprawną . 
Program kursu obejmował  m .in . następujące zagad‑
nienia: podstawy anatomii i fizjologii człowieka, rehabi‑
litację społeczną, zawodową, leczniczą, psychologiczną, 
rehabilitację osób upośledzonych umysłowo, z  zabu‑
rzeniami psychicznymi, osób starszych i  przewlekle 
chorych, osób niewidomych i  słabo widzących, osób 
z dysfunkcją narządu ruchu, opiekę i pielęgnację, rodzaje 
wsparcia osoby niepełnosprawnej . Działanie prowadziła 
Pani Beata Hawryłko‑Zygmunt .

Kurs specjalistyczny „Trening Zastępowania Agresji”

Kurs specjalistyczny „Asystent rodziny”
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„Trening Zastępowania Agresji”
Działanie obejmowało łącznie 40 godzin dydaktycz‑
nych, czyli 1 spotkanie 4‑dniowe dla jednej 15‑osobowej 
grupy . Kurs odbywał się w  Hotelu 3Trio w  Białymstoku 
w  dniach 19‑22 sierpnia 2013  r . Odbiorcami działania 
byli pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej 
z  województwa podlaskiego . Kurs prowadziła Pani Iza‑
bela Mikołajewska i Pan Andrzej Mikołajewski .

Celem działania było zdobycie wiedzy dot . mecha‑
nizmów agresji oraz rozwój umiejętności prospo‑

łecznych, umiejętności radzenia sobie z  sytuacjami 
trudnymi, agresywnymi oraz doskonalenie umiejęt‑
ności panowania nad złością oraz podejmowania 
mądrych decyzji .

Na zakończenie działania każdy uczestnik otrzymał 
certyfikat zawierający informacje o kursie, temacie kursu 
oraz wymiarze godzin potwierdzający uzyskanie kwalifi‑
kacji trenera Treningu Zastępowania Agresji na poziomie 
podstawowym .

Szkolenie „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych”
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Szkolenie „Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją’’
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Wizyta studyjna „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem”

W ramach Platformy Wymiany Doświadczeń zorga‑
nizowaliśmy 3 wizyty studyjne oraz spotkanie Rady PWD .

III spotkanie Rady PWD – 30 września 2013 r.
Podczas spotkania ustalone zostały kryteria przyznania 
wyróżnień podczas Seminarium upowszechniającego 
prace socjalną w dniach 25‑26 .11 .2013 r . Z pośród kilku 
propozycji ustalono następujące kryteria: instytucje, 
które w 2013 roku przystąpiły pierwszy raz do projektu; 

ośrodki, które najczęściej brały udział w  działaniach 
z  podziałem na OPS, DPS i  inne; mężczyźni którzy 
najczęściej brali udział w projekcie . 

Kolejnym tematem było seminarium Platformy 
Wymiany Doświadczeń, które odbędzie się w  dniu 
13 .12 .2013  r . Jednogłośnie przyjęto, że odpowiednim 
tematem będzie omówienie założeń do zmiany ustawy 
o pomocy społecznej . Na koniec zostały przedstawione 
zrealizowane i  planowane działania projektu syste‑
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mowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Białymstoku .

Relacje z wizyty studyjnej: 
„Prezentacja dobrych praktyk w zakresie 

wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem”

Wizyta odbyła się w dniach 23‑26 lipca 2013 roku . 
W  działaniu uczestniczyli przedstawiciele ośrodków 
pomocy społecznej i placówek opiekuńczo‑wychowaw‑
czych z województwa podlaskiego .

Celem wizyty studyjnej było poznanie dobrych 
praktyk w  zakresie wspierania rodziny oraz opieki nad 
dzieckiem .

Podczas wizyty studyjnej uczestnicy odwiedzili 
i zapoznali się z działalnością:

 y Centrum Wspierania Rodziny Skawinie, które 
świadczy pomoc psychologiczną i  terapeutyczną 
osobom, małżeństwom i rodzinom przeżywającym 
trudności życiowe, np . uzależnienie lub współuza‑
leżnienie, przemoc w  rodzinie, konflikty z  najbliż‑
szymi, kłopoty w  wychowaniu dzieci, problemy 
osobiste, stres związany z  życiem codziennym, 
poczucie choroby, straty, krzywdy lub winy .

Wizyta studyjna „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie 
wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem”
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 y Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wycho-
wawczych w  Tarnowie, gdzie zapoznali się ze 
strukturą organizacyjną oraz podejmowanymi dzia‑
łaniami .

 y Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Krakowie. Zostały zaprezentowane następujące 
projekty: „Znaczenie rodziny” – wspiera rodziny, 
w których występuje choroba psychiczna, poprzez 
organizację grup edukacyjno‑wspierających oraz 
konsultacje indywidualne i „Streetwork” – obejmuje 
wsparciem młodych ludzi w wieku 15‑25 lat, zagro‑
żonych wykluczeniem społecznym .

 y Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w  Zabierzowie, gdzie zaprezentowane zostały 
projekty realizowane na rzecz wspierania rodziny 
i opieki nad dzieckiem .

Relacje z wizyty studyjnej: 
„Rozwiązywanie problemów społecznych 

poprzez realizację projektów finansowanych ze 
źródeł zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej 

na przykładzie województwa opolskiego”

Wizyta odbyła się w  dniach 20‑23 sierpnia 
2013 roku . W  działaniu uczestniczyli przedstawiciele 

ośrodków pomocy społecznej z  województwa podla‑
skiego . Celem wizyty studyjnej było poznanie dobrych 
praktyk w zakresie rozwiązywania problemów społecz‑
nych poprzez realizację projektów finansowanych ze 
źródeł zewnętrznych .

Podczas wizyty studyjnej uczestnicy odwiedzili 
i zapoznali się z działalnością:

 y Spółdzielni Socjalnej „Gród” w Biskupicach, która 
działa od 2009 roku . Spółdzielnia ma swoją siedzibę 
w  średniowiecznym grodzie w  Biskupicach pod 
Byczyną . Organizacja liczy siedmiu członków . Zało‑
życielem i prezesem jednostki jest Andrzej Kościuk . 
Spółdzielnia oferuje przez cały rok oryginalne usługi 
rekreacyjne w  swojej siedzibie – grodzie stylizo‑
wanym na średniowieczny . Spółdzielnia zajmuje się 
następującymi rodzajami usług: turystyczne i rekre‑
acyjne, organizowanie imprez okolicznościowych, 
noclegowe, gastronomiczne, konferencyjne, warszta‑
towo‑szkoleniowe, stolarskie i ogólnobudowlane .

 y Centrum Integracji Społecznej „CISPOL" oraz 
Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej, 
który pełni rolę Ośrodka Wspierania Ekonomii 
Społecznej. Uczestnicy podczas prezentacji mogli 
dowiedzieć się jaką rolę pełnią wyżej wymienione 
instytucje w systemie ekonomii społecznej .  

Wizyta studyjna „Rozwiązywanie problemów społecznych poprzez realizację projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym Unii 
Europejskiej na przykładzie województwa opolskiego”.



Podlaski Przegląd Społeczny

Pr
oj

ek
t s

ys
te

m
ow

y r
oP

s

13

Wizyta studyjna „Rozwiązywanie problemów społecznych poprzez realizację projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym Unii 
Europejskiej na przykładzie województwa opolskiego”.
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 y Centrum Integracji Społecznej w  Strzelcach 
Opolskich, które prowadzone jest przez Stowa‑
rzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości 
Społecznej w Strzelcach Opolskich .

 y Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci 
z  Porażeniem Mózgowym w  Opolu. Organizacja 
posiada system wsparcia dla osób niepełnospraw‑
nych począwszy od Ośrodka Wczesnej Interwencji, 
poprzez Pogotowie Terapeutyczne, Środowiskowy 
Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej 
i na Zakładzie Aktywności Zawodowej skończywszy . 
Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele 
Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw w Opolu, 
którzy zaprezentowali swoją działalność m .in . projekt 
„Pełno (s) prawni na rynku pracy – program aktywi‑
zacji społeczno‑zawodowej osób niepełnospraw‑
nych z województwa opolskiego” .

Relacje z wizyty studyjnej: 
„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Programy wychodzenia z bezdomności”

Wizyta odbyła się w  dniach 10‑12 września 2013 
roku . W działaniu uczestniczyli przedstawiciele ośrodków 

pomocy społecznej, ośrodków wsparcia i  domów 
pomocy społecznej z województwa podlaskiego .

Celem wizyty studyjnej było poznanie dobrych 
praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej i  społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapo‑
znanie z programami wychodzenia z bezdomności .

Podczas wizyty studyjnej uczestnicy odwiedzili 
i zapoznali się z działalnością:

 y Domu Nasutów – Nasutowskie Przedsiębiorstwo 
Społeczne . Przedsiębiorstwo wyróżnia społeczny 
profil działania m .in . stałe kształcenie kadr pracow‑
niczych, elastyczna organizacja pracy, promocja 
inicjatyw integracyjnych na terenach wiejskich . 
Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne powstało 
w  ramach realizacji projektu "W  stronę polskiego 
modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy 
Lisków" z Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL .

 y Janowskim Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy 
„HUMANUS” w  Janowie Lubelskim . Stowarzy‑
szenie powstało w  lutym 2007  r . Od tego czasu 
podejmuje wiele inicjatyw z  zakresu polityki 
społecznej skutecznie wspierając osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym i  zawodowym prowa‑
dząc Centrum Aktywności Społecznej, w  skład 
którego wchodzą: Klub Integracji Społecznej, 

Wizyta studyjna „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Programy wychodzenia 
z bezdomności”
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Świetlica Środowiskowa „Stokrotka”, Zimowy 
Punkt Konsultacyjny dla Osób Bezdomnych, 
Punkt Konsultacyjny dla Rodzin, Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej, Koło Wolontariatu, Klub 
Sybaryci .

 y Spółdzielni Socjalnej EMAUS w  Krężnicy Jarej. 
Spółdzielnia to organizacja, która działa na rzecz 
integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym . Cel ten realizowany 
jest poprzez prowadzenie działalności gospodar‑
czej o charakterze produkcyjno – usługowym, przez 
co budowane są podstawy ekonomiczne zdolne 
zapewnić Wspólnocie niezależność finansową .

 y Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta 
w  Lublinie. Stowarzyszenie otacza opieką osoby 

ubogie, chore, niepełnosprawne, bezdomne, 
uzależnione, uchodźców oraz wszystkich, którzy tej 
pomocy potrzebują . Z pomocy Bractwa korzystają 
również emeryci, rodziny wielodzietne i  samotne 
matki, osiągający niewielki dochód . Bractwo 
prowadzi następujące placówki: Jadłodajnię, 
Ośrodek Wsparcia dla Bezdomnych, Ośrodek Akty‑
wizacji Społecznej i Zawodowej, Centrum Ekonomii 
Społecznej .

Pracownicy Biura Projektu Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Białymstoku pragną serdecz-
nie podziękować wszystkim odwiedzanym instytu-
cjom za zaangażowanie i  pomoc w  realizacji wizyt 
studyjnych.

Wizyta studyjna „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Programy wychodzenia 
z bezdomności”
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W ramach zadania Aktywizacja społeczno-ekono-
miczna zorganizowaliśmy wizytę studyjną do woj . 
małopolskiego, jak również wydaliśmy broszury promo‑
cyjno‑informacyjne dot . ekonomii społecznej .

Relacje z wizyty studyjnej: 
„Ekonomia społeczna – możliwość jej 

rozwoju w społeczności lokalnej”

Wizyta odbyła się w  dniach 17‑20 września 2013 
roku . W  działaniu uczestniczyli przedstawiciele orga‑

nizacji pozarządowych działających w  sferze pomocy 
i  integracji społecznej oraz jednostek samorządo‑
wych bezpośrednio obsługujących gminne i  powia‑
towe jednostki organizacyjne pomocy społecznej z woj . 
podlaskiego .

Celem wizyty studyjnej było budowanie współpracy 
na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, jak także zaob‑
serwowanie dobrych praktyk w  obszarze partnerstwa 
międzysektorowego i przedsiębiorczości społecznej .

Podczas wizyty studyjnej uczestnicy odwiedzili 
i zapoznali się z działalnością:

Wizyta studyjna „Ekonomia społeczna - możliwość jej rozwoju w społeczności lokalnej” woj. małopolskie
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 y Spółdzielni Socjalnej „Stary Mokotów” 
w  Warszawie . Spółdzielnia przygotowuje posiłki 
wegetariańskie .

 y Spółdzielni „OPOKA” założonej przez dwa 
podmioty prawne: Stowarzyszenie „KLUCZ” oraz 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, dzia‑
łające od 2009 roku na rynku usług gastronomicz‑
nych, cateringowych i szkoleniowych . Spółdzielnia 
jest pierwszym podmiotem ekonomii społecznej, 
który powstał w  ramach Projektu „ABC Gospo‑

darki Społecznej” dofinansowanego ze środków UE 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

 y Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „KLUCZ”. 
Stowarzyszenie zostało założone w  2003  r . przez 
przedstawicieli jednostek pomocy społecznej . Działa 
głównie w sferze pomocy społecznej, przeciwdziała 
ubóstwu, patologiom i wykluczeniu społecznemu . 

 y Zakładu Aktywności Zawodowej „OPOKA” . 
Pierwszy w  Polsce ZAZ prowadzony przez spół‑

Wizyta studyjna „Ekonomia społeczna - możliwość jej rozwoju w społeczności lokalnej” woj. małopolskie
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dzielnie socjalną OPOKA, status ZAZ uzyskał w 2012 
roku . Ma na celu aktywizacje społeczno‑zawo‑
dową osób niepełnosprawnych i przygotowanie na 
otwarty rynek pracy .

 y Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr 
Grodzki, które powstało w 1999 roku . Skupia arty‑
stów, pedagogów i animatorów kultury działających 
na rzecz grup zagrożonych społecznym wyklucze‑
niem, z ograniczonym dostępem do świata kultury 
i sztuki – dzieci, młodzieży, dorosłych i osób w pode‑
szłym wieku . Są wśród nich między innymi: niepełno‑
sprawni fizycznie i umysłowo, młodzież sprawiająca 
kłopoty wychowawcze i  ze środowisk dysfunkcyj‑
nych, osoby uzależnione, wychowankowie domów 
dziecka oraz placówek resocjalizacyjnych i opiekuń‑
czych . Stowarzyszenie jest założycielem Warsztatu 
Terapii Zajęciowej dla 30 uczestników „Jesteś 
potrzebny” oraz dwóch Zakładów Aktywności 
Zawodowej.

 y Ośrodka Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Wypo-
czynkowego w  Lalikach. Ośrodek został otwarty 
przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr 
Grodzki w 2009 roku jako Zakład Aktywności Zawo‑
dowej . Położony jest w  malowniczym górskim 
terenie na pograniczu Beskidu Żywieckiego 
i  Beskidu Śląskiego . Ośrodek zatrudnia 22 osoby 
niepełnosprawne, które pracują na stanowisku 

recepcjonistów, pokojowych, kucharzy . Najnowo‑
cześniejsze w regionie Centrum Rehabilitacji Spor‑
towej i Rehabilitacji Narządu Ruchu posiada bogatą 
ofertę zabiegów w zakresie kinezyterapii, fizykote‑
rapii oraz masaży . Cały obiekt jest przystosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych .

 y Spółdzielni Socjalnej „Republika Marzeń” 
Fundacji Anny Dymnej, która została zało‑
żona przez osoby niepełnosprawne . Spółdzielnia 
prowadzi sprzedaż rękodzieła osób niepełnospraw‑
nych, kartek okolicznościowych dla firm . Oferuje 
upominki reklamowe oraz usługi poligraficzne . 

W  ramach kampanii informacyjno‑promocyjnej eko‑
nomii społecznej został wysłany 3 numer Newslettera 
Podlaska Ekonomia Społeczna, w którym opisane zostały 
zaplanowane działania realizowane w  ramach zadania 
dot . ekonomii społecznej .

Zapraszamy Państwa do odwiedzania naszego portalu 
www.podlaskaekonomiaspołeczna.pl . W  zakładce 
aktualności, znajdą Państwo najnowsze informacje na 
temat szkoleń, kursów, wydarzeń w  obrębie ekonomii 
społecznej w województwie podlaskim .

Zachęcamy Państwa również do przesyłania 
informacji na temat Państwa instytucji. Będzie to 
bardzo dobra i  bezpłatna promocja Państwa dzia-

Wizyta studyjna „Ekonomia społeczna - możliwość jej rozwoju w społeczności lokalnej” woj. małopolskie
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łalności . Informacja przez Państwa przesłana będzie 
zamieszczona w zakładce dobre praktyki . Oprócz opisu 
działalności (branża, proponowane usługi) powinna 
zawierać również histo rię powstania spółdzielni 
oraz zdjęcia . W  razie pytań proszę się kontaktować 
z  asystentem ds . ekonomii społecznej Natalią Jakimo‑
wicz pod nr tel . 85 744 22 16 bądź 85 744 22 14 lub drogą 
e‑mailową natalia .jakomowicz@rops‑bialystok .pl .

W  ramach zadania Upowszechnienie współpracy 
i  dobrych praktyk instytucjonalnych przez firmę 
zewnętrzną wyprodukowany został film upowszechnia‑
jący pracę socjalną pt .: „Najważniejszy jest CZŁOWIEK” . 
Film prezentuje jak wygląda i  na czym polega praca 
pracownika socjalnego . Reportaż będzie prezentowany 
i  upowszechniany podczas Seminarium upowszechnia‑
jącego dobre praktyki w pracy socjalnej w dniach 25‑26 
listopada 2013 roku .

Wizyta studyjna „Ekonomia społeczna - możliwość jej rozwoju w społeczności lokalnej” woj. małopolskie

Szkolenie „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność”
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W zakresie Specjalistycznego doradztwa dla OPS i PCPR z przewidzianych na ten rok 1490 godzin doradczych 
z proponowanych pięciu zakresów, od początku roku zrealizowanych zostało już 1124,45 godzin . W okresie lipiec‑wrze‑
sień zrealizowano 452,5 godziny doradztwa .

Zestawienie godzin doradczych w poszczególnych okresach rozliczeniowych:

Usługi doradcze w 2013r: styczeń-marzec 
2013r.

kwiecień-czerwiec 
2013r.

lipiec-wrzesień 
2013r.

Aktywna integracja* 113 127 ‑

Opracowanie i uaktualnianie strategii rozwiązywania problemów 
społecznych i innych programów 8 178 174

Zadania realizowane przez instytucje pomocy społecznej 
wynikające z ustaw dotyczących pomocy społecznej 13 62,5 65

Wparcie i realizacja zadań statutowych i związanych z realizacją 
programów wojewódzkich dla pracowników ROPS 0 73 191

LZI w zakresie prawnym i psychologicznym 0 97,45 22,5

*doradztwo świadczone było do końca kwietnia 2013r .

Szkolenie „Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją”

Szkolenie „Arteterapia”
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Harmonogram działań zaplanowanych na październik-grudzień 2013 r.:

30.09-01.10.2013 Szkolenie: „Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną”

01-04.10.2013 Wizyta studyjna: „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie programów aktywności lokalnej” – woj. śląskie

07.10.2013 Spotkanie robocze: „Rozmowa z dzieckiem krzywdzonym” – Białystok

07-08.10.2013 Szkolenie: „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność” 

08-09.10.2013 Szkolenie: „Socjoterapia”

09-10.10.2013 Szkolenie: „Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją”

09-11.10.2013 Kurs specjalistyczny: „Asystent rodzinny”

11.10.2013 Seminarium: „Perspektywa rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie podlaskim”

14.10.2013 Spotkanie robocze: „Rozmowa z dzieckiem krzywdzonym” – Łomża

14-16.10.2013 Szkolenie: „Arteterapia”

15-18.10.2013 Wizyta studyjna: „Dobre praktyki w obszarze współpracy instytucjonalnej w województwie kujawsko-
pomorskim”

16.10.2013 Szkolenie: „Znowelizowane prawo pracy”

17-18.10.2013 Szkolenie: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

18.10.2013 Spotkanie robocze: „Rozmowa z dzieckiem krzywdzonym” – Suwałki

21.10.2013 Szkolenie: „Znowelizowane prawo pracy”

 22-25.10.2013 Kurs specjalistyczny: „Trening Interpersonalny”

23-25.10.2013 Kurs specjalistyczny: „Asystent rodzinny”

28-29.10.2013 Szkolenie: „Praca socjalna z osobą doświadczającą ubóstwa”

29-30.10.2013 Kurs specjalistyczny: „Praca z rodziną z problemem przemocy”

30-31.10.2013 Szkolenie: „Zawieranie kontraktów socjalnych i wywiad środowiskowy”

04-05.11.2013 Szkolenie: „Seksualność osób niepełnosprawnych”

05-07.11.2013 Kurs specjalistyczny: „Asystent rodzinny”

05-08.11.2013 Wizyta studyjna: „System wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych” – woj. wielkopolskie

12-13.11.2013 Szkolenie: „Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją”

14-15.11.2013 Szkolenie: „Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją”

14-15.11.2013 Szkolenie: „Praca z dzieckiem w ramach procedury NK”

18-19.11.2013 Szkolenie: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

20.11.2013 Szkolenie: „Znowelizowane prawo pracy”

21-22.11.2013 Szkolenie: „Metody pracy z mieszkańcami dps”

21-22.11.2013 Szkolenie: „Budowanie wizerunku jednostek pomocy społecznej”

21-22.11.2013 Szkolenie: „Praca z dzieckiem w ramach procedury NK”

25-26.11.2013 „Seminarium upowszechniające dobre praktyki w pracy socjalnej”

27-29.11.2013 Kurs specjalistyczny: „Praca z rodziną z problemem przemocy”

02-03.12.2013 Szkolenie: „Metody pracy z mieszkańcami dps”

05-06.12.2013 Szkolenie: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

10-11.12.2013 Szkolenie: „Terapia zajęciowa”

13.12.2013 Seminarium Platformy Wymiany Doświadczeń

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych form wsparcia!
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Cykl dla Lokalnych Zespołów 
Interdyscyplinarnych

Bożena Sury 
Opiekun procesu LZI Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

W  II półroczu 2013 roku działania w  ramach cyklu dla 
Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych zostały ukie‑
runkowane na pracę z dzieckiem doznającym przemocy 
w rodzinie . W III kwartale 2013 roku dla członków Zespo‑
łów Interdyscyplinarnych ds . Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie z województwa podlaskiego zorganizowane 
zostały następujące działania:

 y dwudniowe szkolenie „Pomoc a interwencja w prze‑
ciwdziałaniu przemocy w rodzinie” . Działanie odbyło 
się w dniach 01‑02 lipca 2013 roku w Hotelu 3Trio 
w  Białymstoku . Głównym celem szkolenia było 
pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy 
z  rodziną z  problemem przemocy, wypracowanie 
zasad współdziałania i podziału obowiązków (inter‑
wencja – pomoc) w ramach zespołów interdyscypli‑
narnych i grup roboczych . Działanie prowadził Pan 
Roman Szmyd .

 y trzy spotkania w subregionach na temat: „Diagnoza 
dziecka doznającego przemocy w  rodzinie” . Spot‑
kania odbywały się w dniach: 5 września – Białystok, 
9 września – Łomża, 13 września – Suwałki . Celem 
spotkań roboczych było zapoznanie uczestników 
ze zjawiskiem krzywdzenia dzieci, formami i czyn‑
nikami ryzyka krzywdzenia dzieci oraz dostarczenie 
umiejętności pracy z dzieckiem doznającym prze‑
mocy w rodzinie . Spotkania prowadziła Pani Anna 
Tuszyńska .

 y dwa dwudniowe szkolenia „Dokumentacja i ochrona 
danych osobowych w LZI” . Działania odbywały się 
w dniach 16 i 17 września 2013 roku w Hotelu 3Trio 
w  Białymstoku . Celem szkoleń było pogłębienie 
wiedzy i  umiejętności członków zespołów inter‑
dyscyplinarnych w  zakresie prowadzenia doku‑
mentacji i ochrony danych osobowych związanych 
z  pracą z  rodziną z  problemem przemocy, w  tym 
w  ramach procedury „Niebieskie Karty” . Szkolenia 
prowadził Pan Grzegorz Wrona .
W trakcie realizacji jest II edycja kursu specjalistycz‑

nego: „Praca z rodziną z problemem przemocy” . Jest to 
bezpłatny kurs, który zakłada przeprowadzenie 56 godzin 

dydaktycznych dla grupy szkoleniowej, w  cyklu trzech 
spotkań, w  tym dwa spotkania 2‑dniowe (32 godziny 
dydaktyczne) i  jedno spotkanie 3‑dniowe (24 godziny 
dydaktyczne) . Na zakończenie kursu każdy uczestnik 
otrzyma certyfikat zawierający informacje o  temacie 
kursu oraz wymiarze godzin . Kurs prowadzony jest przez 
doświadczonego trenera Pana Romana Szmyd . Celem 
kursu jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie 
pracy z rodziną z problemem przemocy, w tym w szcze‑
gólności diagnoza przemocy w  rodzinie, ustalanie 
planu pracy z rodziną z problemem przemocy – kontakt 
z osobą doznającą przemocy w rodzinie i osobą stosu‑
jącą przemoc w rodzinie, diagnoza dzieci krzywdzonych, 
kompetencje służb – realizacja procedury „Niebieskie 
Karty” . Terminy spotkań: 24‑25 września 29‑30 paździer‑
nika oraz 27‑29 listopada 2013 r .

Na IV kwartał 2013 roku w  ramach cyklu dla LZI 
zaplanowane zostały następujące działania:

 y spotkania w  subregionach na temat: „Rozmowa 
z dzieckiem krzywdzonym” .

 y dwa szkolenia dwudniowe „Praca z  dzieckiem 
w ramach procedury NK” .
Przedstawiona tematyka wyczerpuje oczekiwania 

członków zespołów interdyscyplinarnych pod względem 
doskonalenia kompetencji w  kontaktach z  dziećmi 
w ramach procedury NK .

Powyższe działania spotkały się z  bardzo dużym 
zainteresowaniem członków zespołów interdyscypli‑
narnych . W znacznym stopniu wzrosło zainteresowanie 
ofertą szkoleniową Biura Projektu ROPS w Białymstoku 
kadry pedagogicznej szkół oraz przedstawicieli ochrony 
zdrowia . Wynika to z  przedstawionej tematyki szkoleń 
jak i podziału ról oraz zadań wg kompetencji poszcze‑
gólnych członków ZI . W  porównaniu np .  do szkolenia 
na temat dokumentacji i  ochrony danych – odbior‑
cami którego byli wyłącznie przedstawiciele ośrodków 
pomocy społecznej .

Kontynuowane jest również doradztwo prawne 
i  psychologiczne dla gmin w  zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie . Serdecznie zapraszamy do skorzy‑
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stania w br . z tej formy wsparcia zespołów interdyscypli‑
narnych .

W sierpniu 2013 roku ukazała się informacja o wyni‑
kach kontroli NIK w  obszarze przeciwdziałania prze‑
mocy w rodzinie przez administrację publiczną . Kontrolą 
objęto:

 y organizację wykonywania zadań w  zakresie prze‑
ciwdziałania przemocy w rodzinie,

 y realizację procedury „Niebieskie Karty”, w  tym 
postępowanie wobec osób dotkniętych przemocą 
oraz osób stosujących przemoc,

 y ochronę ofiar przemocy w rodzinie, w tym zapew‑
nienie osobom dotkniętym przemocą miejsc 
w ośrodkach wsparcia lub interwencji kryzysowej .
Z  informacji wynika, iż Najwyższa Izba Kontroli 

oceniła negatywnie skuteczność realizacji przez admi‑
nistrację publiczną zadań w  zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie . Podkreślono znaczne pogorszenie 
sytuacji osób dotkniętych przemocą, nadmierne zbiuro‑
kratyzowanie procedury, wydłużenie terminu udzielenia 
pomocy . Wskazano na brak przygotowania finansowego 
do realizacji nowych zadań .

Zachęcamy osoby realizujące zadania w  zakresie 
przeciwdziałania przemocy w  rodzinie do zapoznania 
się z przedmiotową informacją, szczególnie z wnioskami Szkolenie Dokumentacja i ochrona danych osobowych w LZI
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pokontrolnymi kierowanymi do ośrodków pomocy 
społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie 
i komend Policji, w szczególności dotyczącymi:

‑ niezwłocznego podejmowania przez ZI lub grupę 
roboczą działań w stosunku do osób wobec których 
podejrzenie, że są ofiarami przemocy w  rodzinie 
oraz sprawców tej przemocy,

‑ niezwłocznego przeprowadzania wizyt sprawdzają‑
cych stan bezpieczeństwa osób, co do których istnieje 
podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie .
Informacja powyższa, z uwagi na negatywną ocenę 

obecnych działań w  obszarze przeciwdziałania prze‑
mocy w  rodzinie, może będzie podstawą do wprowa‑
dzania kolejnych zmian systemowych .

Szkolenie Dokumentacja i ochrona danych osobowych w LZI
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Mija drugi rok od czasu wprowadzenia ustawy 
o  wspieraniu rodziny i  pieczy zastępczej. Praca 
z ośrodkami i gminami realizowana przez doradców 
ROPS w Białymstoku oraz wyniki raportu DIAGNOZA 
STANU PIECZY ZASTĘPCZEJ W  WOJEWÓDZTWIE POD‑
LASKIM (opracowanego na zlecenie ROPS w  Białym‑
stoku we wrześniu 2013) skłoniły nas do podzielania się 
z  czytelnikami refleksją i  informacjami na temat reali‑
zacji zadań w  tym obszarze na terenie naszego woje‑
wództwa .

Istotą rozwiązań ujętych w  ustawie z  dnia 9  czerwca 
2011 r . o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp‑
czej (Dz . U . Nr 149, poz . 887, z  późn . zm .) jest stwo-
rzenie spójnego systemu opieki nad dzieckiem 
i  rodziną je wychowującą, jeżeli ma ona trudności 
w prawidłowym wypełnianiu swoich funkcji, głów-
nie natury opiekuńczo-wychowawczej.

Działaniom profilaktycznym, mającym na celu budo‑
waniu dziecku odpowiednich warunków życia w  jego 
środowisku rodzinnym, towarzyszą działania na rzecz 
doskonalenia i  rozwoju różnych form rodzinnej pieczy 
zastępczej nad dzieckiem .

Zadania związane z  organizacją systemu pomocy 
dziecku i  rodzinie przypisane zostały w  ustawie 
wszystkim szczeblom samorządu terytorialnego jako 
zadania własne lub zadania zlecone z  zakresu admini‑
stracji rządowej .

Część zadań własnych ma charakter obligatoryjny 
(np .  obowiązek objęcia dziecka pozbawionego opieki 
rodziców systemem pieczy zastępczej), a  część z  nich 
charakter fakultatywny (np . objęcie rodziny biologicznej 
wsparciem asystenta rodziny) .

Należy jednak podkreślić, że tworzenie gminnego 
systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną nie 

jest zadaniem nowym dla samorządu gminy, bowiem 
i  w  dotychczas obowiązującej w  tym zakresie ustawie 
z  dnia 12 marca 2004  r . o  pomocy społecznej zadanie 
to, jak również prowadzenie i  zapewnienie miejsc 
w  placówkach opiekuńczo‑wychowawczych wsparcia 
dziennego było zadaniem własnym gminy o charakterze 
obowiązkowym .

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całko‑
wicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz 
pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu 
umieszczonych w  całodobowych placówkach opie‑
kuńczo‑wychowawczych i  w  rodzinach zastępczych, 
również na terenie innego powiatu stanowi od wielu lat 
zadanie własne powiatu .

Zmiany wynikające z  ustawy o  wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej są wprowadzane sukcesyw‑
nie w kolejnych latach, tak aby z dniem 1 stycznia 2020 r . 
wiek dzieci w  placówkach opiekuńczo-wychowaw-
czych nie był niższy niż 10 lat, natomiast wszystkie 
placówki opiekuńczo‑wychowawcze z dniem l stycznia 
2021 r . uzyskały standard 14‑osobowy .

Nie są to jedyne zadania, które – z uwagi na wysokie 
koszty organizacyjne – są przesunięte w czasie . Należy 
zauważyć, że tworzenie  m .in. stanowisk asystenta 
rodziny i  koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 
nie wiąże się z koniecznością zapewnienia pełnej obsady 
kadrowej w  tym zakresie już w  roku wejścia w  życie 
ustawy o  wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastęp‑
czej, bowiem zatrudnienie asystenta rodziny – zgodnie 
z przepisami ustawy – ma charakter fakultatywny, nato‑
miast wdrożenie stosownych przepisów w  odniesieniu 
do zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastęp‑
czej jest rozłożone w czasie .

Realizacja zadań związanych 
ze wspieraniem rodzin i pieczą zastępczą 
przez samorządy gminne

Anna Tomulewicz, Małgorzata Lawda 
Doradcy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
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Organizacja pomocy dziecku i rodzinie

Podział kompetencji w zakresie organizacji pomocy 
dziecku i rodzinie pomiędzy samorządami

Do zadań własnych gminy zapisanych w  ustawie 
należą:

1 . opracowanie i  realizacja 3‑letnich gminnych 
programów wspierania rodziny oraz rodzin zastęp‑
czych spokrewnionych;

2 . tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji 
przez asystentów rodziny;

3 . tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzie‑
ckiem, w  tym placówek wsparcia dziennego oraz 
praca z  rodziną przeżywającą trudności w  wypeł‑
nianiu funkcji opiekuńczo‑wychowawczych przez:
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności 

wsparcia i  pomocy asystenta rodziny oraz 
dostępu do specjalistycznego poradnictwa,

b) tworzenie i  organizację zespołów interdyscy‑
plinarnych wspierających rozwiązywanie prob‑
lemów na rzecz dobra dziecka i rodziny,

c) organizowanie szkoleń i  tworzenie warunków 
dla działania rodzin wspierających,

d) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz 
zapewnienie w nich miejsc dla dzieci .

W  ustawie zadeklarowano, że jednostki samorządu 
terytorialnego będą otrzymywać dotacje celowe 
z  budżetu państwa na dofinansowanie zadań włas‑
nych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz 
systemu pieczy zastępczej, przy czym wysokość dotacji 
nie może przekroczyć 50 proc . wydatków przeznaczo‑
nych na realizację zadania .

Ustalony został także zróżnicowany zakres party‑
cypacji finansowej gmin w  pokrywaniu kosztów spra‑
wowania pieczy zastępczej nad dziećmi w  zależności 
od udzielonej formy pieczy i  okresu korzystania z  niej 
(rodziny zastępcze spokrewnione, niespokrewnione, 
placówki wsparcia itp .) . Okres współfinansowania zadań 
przez budżet państwa ma obejmować 3 kolejne lata od 
wejścia w życie ustawy .

Na gminach spoczywa także obowiązek sporzą-
dzania sprawozdań rzeczowo‑finansowych z  zakresu 
wspierania rodziny i  organizacji pieczy zastępczej oraz 
przekazywania ich właściwemu wojewodzie, w  wersji 
elektronicznej, z  zastosowaniem odpowiedniego 
systemu teleinformatycznego .

Gminy są odpowiedzialne za prowadzenie moni-
toringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem 
lub przeżywającej trudności w  wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo‑wychowawczej, zamieszkałego na terenie 
gminy oraz przekazywanie do biura informacji gospo‑
darczych informacji o  zaległościach z  tytułu opłat od 
rodziców naturalnych związanych ze sprawowaną pieczą 
zastępczą nad dziećmi .

Szkolenie „Budowanie wizerunku jednostek pomocy społecznej”
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Do zadań zleconych z  zakresu administracji rządo‑
wej realizowanych przez gminę należy wykonywanie 
zadań wynikających z rządowych programów z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej . W usta‑
wie został umieszczony zapis, że zadania zlecone 
z zakresu administracji rządowej powinny być reali-
zowane zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez 
wojewodę.

Dane uzyskane w  trakcie badania DIAGNOZA 
STANU PIECZY ZASTĘPCZEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLA‑
SKIM pozwalają stwierdzić, iż:

 y 60% gmin opracowało program wspierania rodziny 
na swoim terenie, będący punktem wyjścia dla 
sprawnego decydowania o  kierunkach wsparcia 
rodzin,

 y zatrudnienie asystentów zadeklarowało 27,3% 
gmin . Łącznie pracuje 41 asystentów rodziny w skali 
całego województwa podlaskiego,

 y w  niemal 87% gmin województwa podlaskiego, 
które zatrudniają asystentów podejmowane są dzia‑
łania pozwalające na podnoszenie kwalifikacji przez 
asystentów rodziny, poprzez organizowanie lub 
kierowanie na kursy, szkolenia lub studia,

 y terapię i  mediacje rodzinom przeżywającym trud‑
ności prowadzi 45% gmin,

 y konsultacje i specjalistyczne porady dla rodzin prze‑
żywających trudności oferuje 70%,

 y realizację monitoringu sytuacji dzieci z rodzin zagro‑
żonych kryzysem lub przeżywających trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo‑wychowawczych 
potwierdziło ponad 77% samorządów gminnych,

 y prowadzenie świetlic zadeklarowało 53,6% samo‑
rządów gminnych . Łącznie w całym województwie 
działają więc 3 ogniska wychowawcze, 35 klubów 
i  49 kół zainteresowań oraz 144 świetlic . Daje to 
około 231 placówek na terenie województwa podla‑
skiego,

 y grupy wsparcia i grupy samopomocowe prowadzi 
6,4% samorządów gminnych,

 y zaś obowiązek sprawozdawczy realizuje 83% jedno‑
stek samorządu gminnego .

Sprawą kluczową dla samorządów wszystkich szczebli 
jest odpowiedni do potrzeb rodziny, dobór narzędzi 
wsparcia lub świadczeń, zarówno w  odniesieniu do 
rodziny biologicznej, jak i do rodziny zastępczej . Właś‑
nie w  tym zakresie ustawa z  dnia 9  czerwca 2011  r . 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej daje 
samorządom pewną swobodę, czyniąc część świad‑
czeń obligatoryjnymi, a część fakultatywnymi .

Narzędzia te (kierunki działań) powinny się znaleźć 
w opracowanym trzyletnim, gminnym programie wspie‑
rania rodziny .

Wychodząc naprzeciw potrzebom ośrodków 
zamieszczamy wzór do przygotowania oraz opis propo‑
zycji struktury dokumentu programowego .

Najłatwiej przygotować się do opracowania programu 
z punktu widzenia spisu treści oraz elementów diagnozy, 
które miałyby znaleźć się poszczególnych rozdziałach . 
Mamy nadzieję, że poniższa prezentacja będzie cenną 
wskazówką dla ośrodków i samorządów gminnych .

Szkolenie „Arteterapia”
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PROGRAM WSPIERANIA RODZINY GMINY. . . . . . . . . . . . .  NA LATA . . . . . . . . . . . . .

Spis treści:
1.WPROWADZENIE
2.ZASOBY I ZAGROŻENIA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY
3.CELE I KIERUNKI PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY
4.HARMONOGRAM ZADAŃ
5.BUDŻET
6.EWALUACJA I KOORDYNACJA
Opis szczegółowy:

1. WPROWADZENIE

(z uzasadnieniem dlaczego powstaje program, podstawę prawną, jak zbierano do niego dane, jak go opracowano- sposób 
i tryb, jak był konsultowany, co zawierają rozdziały)

2. ZASOBY I ZAGROŻENIA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY

(tu opisujemy dotychczasową pracę z rodzinami naturalnymi na poziomie gminy, kto i w jaki sposób ją realizował,
Prezentujemy funkcjonujące organizacje, instytucje działające na rzecz rodziny, zgłoszone przez nie trudności,
Diagnozę sytuacji dzieci i rodzin opieramy na dokumentach:
Oceny zasobów pomocy społecznej –
Raportów (dostępnych w gminie ……………..
danych MOPS- dotyczących poradnictwa, pracy socjalnej, asystentury,
danych pracy punktu konsultacyjnego, świetlicy itp.
Opisujemy też przewidywane trudności i zagrożenia dla rodzin/dzieci zgłaszane przez instytucje)

3. CELE I KIERUNKI PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY
(przykład z gminnego programu)

1.  Edukowanie i  wczesne interweniowanie w  rodzinach przeżywających trudności w  wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych

2. Rozwijanie środowiskowych form pomocy rodzinie
3.  Zapewnienie dzieciom opieki, która gwarantowałaby zaspokojenie ich potrzeb psychofizycznych i właściwe warunki 

do prawidłowego rozwoju
4. ………………

KIERUNKI DZIAŁAŃ (przykłady)
 y koordynowanie działań różnych instytucji i organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny,
 y wdrożenie systemu działań profilaktyczno-interwencyjnych obejmujących całą rodzinę,
 y tworzenie rejestru dzieci zagrożonych umieszczeniem w zastępczych formach opieki,
 y umożliwienie rodzinom wymagających wsparcia łatwego dostępu do specjalistów,
 y pozyskanie wolontariatu w celu wyrównania deficytu rodziny,
 y tworzenie grup wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
 y prowadzenie „Szkoły dla rodziców”,
 y udzielanie wsparcia rodzinom niezaradnym przez asystenta rodziny,
 y organizowanie zajęć pozaszkolnych w świetlicach,
 y organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieciom i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia,
 y prowadzenie pracy podwórkowej,
 y umożliwienie skorzystania z mediacji,
 y umożliwienie rodzicom udziału w różnego rodzaju terapii.
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4. HARMONOGRAM ZADAŃ

(należy wybrać i określić kolejne zadania w Programie, co pozwoli na priorytetowy wybór kierunków i zdefiniowane wskaźni-
ków realizacji, przyporządkowanie instytucji odpowiedzialnej. Wskazane więc byłoby, by w tym etapie uczestniczyły instytucje 
związane z rodziną na poziomie gminy)

Lp Kierunek działania Rok/m-c realizacji Wskaźnik realizacji Instytucja 
odpowiedzialna

Prowadzenie „Szkoły dla rodziców”, 2013, IX- XII 15 rodziców ukończy 60 h zajęcia Świetlica

5. BUDŻET

(przykład wybranych)

Lp Szacunkowy koszt i struktura finansowania działań w ramach 
Programu, wg źródeł finansowania Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014

Ogółem:

W tym: x x x

1 Zatrudnienie asystenta rodziny

2 Zatrudnienie opiekuna do pracy podwórkowej -

3 Zatrudnienie specjalistów do prowadzenia poradnictwa

4 Zatrudnienie mediatora 

5 Szkolenie rodzin wspierających

6 prowadzenie „Szkoły dla rodziców”, -  

7 Zapewnienie wypoczynku

8 Zapewnienie opieki dzieciom w placówce wsparcia dziennego

9 itp.

6. EWALUACJA I KOORDYNACJA

Zostanie dokonana w czasie realizacji, jak również tuż po zakończeniu. Celem ewaluacji jest wskazanie sukcesów (mocnych 
stron) i pozytywnych zmian osiągniętych dzięki wprowadzeniu programu, jak również refleksja nad tymi jego aspektami, które 
w przyszłości będą wymagały większej uwagi i modyfikacji. Proces analizy jakości zaproponowanego programu będzie źród-
łem niezbędnych informacji i praktycznych wskazówek, które posłużą do udoskonalania działań w systemie opieki nad dzie-
ckiem i rodziną.
Ewaluacja określi:

 y poziom skuteczności i pożyteczności przyjętego programu w systemie wspierania rodziny,
 y czy podjęty kierunek działań w ramach w/w programu był właściwy i w jakim stopniu przyczynił się do osiągnięcia zało-

żonych celów,
 y stopień realizacji założonych celów szczegółowych na poszczególnych etapach programu,
 y przydatność oraz jakość metod i strategii zastosowanych w realizacji poszczególnych celów programu,
 y stopień zaangażowania i  nakładów zainwestowanych przez poszczególnych realizatorów zadań i  ich współpracow-

ników.
Ewaluacja opierać się będzie na wskaźnikach opisanych i założonych w harmonogramie na poszczególne lata realizacji Pro-
gramu.
Koordynator Programu i jego zadania:
(do określenia i opisania na koniec Programu)



Podlaski Przegląd Społeczny

Pr
oj

ek
ty

 sy
st

em
ow

e o
Ps

 i P
CP

r
30

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Łapach 
z roku na rok zgłasza się coraz większa liczba osób ocze‑
kujących profesjonalnego wsparcia i  pomocy finanso‑
wej . Realizowany od 2008 r, dzięki wsparciu ze środków 
Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, projekt systemowy pn . „Nowe kwalifikacje 
szansą na rynku pracy – aktywizacja społeczno – zawo‑
dowa bezrobotnych w  gminie Łapy” jest odpowiedzią 
na lokalne problemy, które dotyczą osób korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej . Długotrwałe bezrobo‑
cie, zła sytuacja materialno‑bytowa osób korzystających 

z pomocy ośrodka wskazują na pogłębianie się zjawiska 
biedy, a co za tym idzie utrwalania się zjawiska wyklucze‑
nia społecznego tychże osób . Znaczną większość klientów 
MOPS w Łapach stanowią bowiem osoby i rodziny wśród 
których niezaradność bywa dziedziczna, a postawa rosz‑
czeniowa przenoszona na dalsze pokolenia .

Jak wynika z  rozmów z  pracownikami socjalnymi, 
klienci ośrodka funkcjonują od lat w  niekorzystnych 
warunkach ekonomicznych powodujących ubóstwo 
materialne . Zostali oni dotknięci niekorzystnymi proce‑
sami społecznymi wywołanymi zmianami ekono‑

Projekt systemowy „Nowe kwalifikacje szansą na 
rynku pracy – aktywizacja społeczno ‑zawodowa 
bezrobotnych w gminie Łapy”.  
Klub Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” 
w Łapach

Urszula Andrejuk 
Koordynator KIS, Kierownik działu świadczeń i organizowania społeczności lokalnej
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micznymi, nie zostali wyposażeni w  kapitał życiowy 
umożliwiający im osiągnięcie odpowiedniej pozycji 
społecznej, zdobycie pożądanych na rynku pracy kwali‑
fikacji, umiejętności, nie posiadają dostępu do instytucji 
umożliwiających im dostosowanie do zmieniającej się 
rzeczywistości .

Od roku 2008 kontraktami socjalnymi w  ramach 
realizowanego przez ośrodek projektu systemowego 
objęto 644 osoby, w tym 282 kobiety . Na dzień 1 lutego 
2013  r ., 25% osób, które ukończyło kontrakty socjalne 
było usamodzielnionych, tj . nie było beneficjentami 
pomocy społecznej i nie figurowało w rejestrze Powiato‑
wego Urzędu Pracy .

Na podstawie przeprowadzonej w roku 2012 diag‑
nozy, zidentyfikowano takie bariery psychologiczne 
beneficjentów jak: słaby wgląd w  siebie, nieumiejęt‑
ność nawiązywania kontaktów, brak umiejętności 
efektywnego działania w  sytuacjach problemowych, 
deficyty w zakresie umiejętności podejmowania decyzji, 
brak umiejętności radzenia sobie ze stresem, bierna 
postawa, brak aspiracji . W  zakresie zawodowym są to 
przede wszystkim: niewystarczające kwalifikacje zawo‑
dowe i środki finansowe na ich podnoszenie, brak pracy 
w  wyuczonym zawodzie, niezaradność . Czynniki te 
stanowiły szczegółowe kryteria rekrutacji uczestników 
projektu w roku bieżącym . W przypadku osób w wieku 
15‑30 lat wzięta została pod uwagę w  szczególności 
niska samoocena, a także chęć rozwoju zainteresowań .

W  latach 2013 – 2014 projekt skierowany jest do 
324 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
w  tym 96 osób z  terenów wiejskich, korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej, które nie pracują 
i  są w  wieku aktywności zawodowej . Analiza ankiet 
ewaluacyjnych z lat ubiegłych wskazywała na koniecz‑
ność skierowania 110 uczestników projektu do Klubu 
Integracji Społecznej . Realizuje on bowiem działania 
umożliwiające udzielenie osobom pomocy w odbudo‑
waniu i  podtrzymaniu umiejętności życia w  społecz‑
ności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych 
w  miejscu zamieszkania i  w  podniesieniu kwalifikacji 
zawodowych, jako wartości na rynku pracy . KIS udziela 
wsparcia dla integrowania się grup i osób o podobnych 
problemach życiowych .

Wobec każdej z pozostałych 214 osób zastosowane 
zostały 3 instrumenty aktywnej integracji, tj . badania 
medycyny pracy, zajęcia z  psychologiem, doradztwo 
zawodowe, kurs zawodowy bądź szkolenie .

Formuła Klubu Integracji Społecznej „Sukces w dzia‑
łaniu” w  Łapach umożliwia jego uczestnikom wzrost 
aktywności życiowej, wyzwolenie się z bierności, a także 
uzyskanie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie 
z trudnościami, z którymi borykają się na co dzień jako 
osoby długotrwale bezrobotne .

KIS organizuje szkolenia i  kursy podnoszące lub 
uzupełniające kwalifikacje zawodowe, oferuje poradni‑
ctwo z  zakresu informacji zawodowej, pomoc w  przy‑
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gotowaniu profesjonalnych aplikacji zawodowych, 
udostępnia fachową bibliotekę, nieodpłatny dostęp do 
prasy . Uczestnicy mają również możliwość skorzystania 
z  porad psychologa, prawnika, doradcy zawodowego 
i pracownika socjalnego .

Kursy zawodowe dobierane są odpowiednio do 
preferencji i  możliwości zawodowych uczestników, 
a  także zidentyfikowanego przez pracowników KIS 
zapotrzebowania lokalnego rynku pracy . W roku 2013 
są to takie kursy zawodowe jak: „Monter instalacji i urzą‑
dzeń sanitarnych”, „Monter zabudowy i  robót wykoń‑
czeniowych w budownictwie”, „Brukarz”, „Księgowości, 
kadry i  płace”, „Opiekunka pomocy społecznej ds . 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób star‑
szych i  z  zaburzeniami psychicznymi”, „Kasjer – sprze‑
dawca”, Prawo jazdy kat C . Przed rozpoczęciem każdego 
z  kursów uczestnicy wykonują badania w  zakresie 
medycyny pracy .

W Klubie prowadzone są zajęcia grupowe oraz indy‑
widualna praca z  klientem . Każdy z  uczestników jest 
diagnozowany przez psychologa i doradcę zawodowego 
przy współpracy z  pracownikiem socjalnym, w  celu 
dokładnego określenia jego potrzeb, deficytów oraz 
sytuacji życiowej . Realizowane są zajęcia w ramach rein‑
tegracji społecznej i  zawodowej . Beneficjenci są kwali‑
fikowani do uczestnictwa w warsztatach obejmujących 
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taką tematykę jak: samoocena, dokumenty aplikacyjne, 
rozmowa kwalifikacyjna, radzenie sobie ze stresem, 
komunikacja społeczna, autoprezentacja, wyuczona 
bezradność, prawo pracy .

W  Klubie Integracji Społecznej funkcjonują cztery 
grupy samokształceniowe prowadzone przez anima‑
torów . Uczestnicy mają możliwość aktywnego spędzenia 
czasu wolnego w  formie zajęć sportowych, rekreacyj‑
nych (np . wyjazdy na kręgle), wyjścia do instytucji kultu‑
ralnych (wyjazdy do kina i teatru) . Celem prowadzonych 
zajęć jest pobudzenie samodzielności uczestników KIS, 
bowiem współuczestniczą oni w przygotowywaniu zajęć 
edukacyjnych z  zagadnień społecznych, ekonomicz‑
nych, kulturowych i  wielu innych . Zakres programowy 
spotkań dostosowany jest do problemów z jakimi bory‑
kają się uczestnicy tj . nieumiejętność gospodarowania 
pieniędzmi, relacje wewnątrzrodzinne, uzależnienia, prob‑
lemy występujące na terenie gm . Łapy, w tym zwłaszcza 
problem bezrobocia . Na zajęcia zapraszani są specjaliści 
z  różnych dziedzin, np .  radni, dietetycy, lokalni przed‑
siębiorcy, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy filia 
w Łapach, księża .

KIS jest otwarty na potrzeby lokalnego środowiska 
i angażuje się w działania podejmowane na terenie gminy 
Łapy . Brał udział w  przygotowaniach do IV Łapskiego 
Przeglądu Tanecznego Osób Niepełnosprawnych „Pląs”, 
Łapskich Zawodów Sportowych Osób Niepełnospraw‑
nych, jak również organizacji Happeningu pod hasłem 
„Otwórz oczy‑ zareaguj przeciwko przemocy” .

Specyfika Klubu to przede wszystkim całościowe 
podejście do pracy z klientem, wyjście naprzeciw jego 
indywidualnych predyspozycji, celów i wartości .

Uczestnicy projektu w  wieku 15‑30 lat biorą 
udział w  takich kursach jak: „Tworzenie stron interne‑
towych z  wykorzystaniem aplikacji multimedialnych 
i  grafiki z  podstawami języka angielskiego stosowa‑
nego w  kodach HTML”, „Animator/ka czasu wolnego”, 
w ramach którego dowiedzą się m .in . czym jest animacja 
czasu wolnego, poznają jej rodzaje, przykładowe zajęcia . 
Natomiast ”Wychowawca kolonijny” to kurs mający na 
celu przygotowanie kandydatów na wychowawców 
w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży .

Proponowana oferta szkoleniowa w  ramach reali‑
zacji projektu to również „Kurs masażu relaksacyjnego”, 
którego program zawiera wiadomości teoretyczne jak 
i  umiejętności praktyczne dotyczące masażu relaksa‑
cyjnego, jego technik . Kurs „Bukieciarz – florysta” skie‑
rowany jest do osób, które chcą poznać  m .in .: rośliny 
ozdobne, materiały i  narzędzia pomocnicze, roślinne 
układy kompozycyjne, dekoracje świąteczne .
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W okresie od czerwca do listopada br ., aż 29 osób 
weźmie udział w kursie „Prawo jazdy kat . B .”

Dla grupy dwunastu uczestników projektu przepro‑
wadzone zostaną warsztaty „Robotyka”, których tema‑
tyka obejmuje m .in .: programowanie w języku rysunku, 
sensory LEGO, budowę i  programowanie robotów . 
Zajęcia opierają się na budowaniu maszyn i konstrukcji . 
Realizacja warsztatów „Dj/Prezenter” umożliwi natomiast 
poznanie muzycznych gatunków i stylów, efekty, nośniki, 
nagłośnienie .

Każdy z uczestników projektu otrzymuje wsparcie 
finansowe, opłacana jest również składka na ubezpie‑
czenie zdrowotne .

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łapach zmuszeni są do poszukiwania coraz to nowych 
form aktywizacji społeczno‑zawodowej osób, które ze 
względu na swoją trudną sytuację życiową nie potrafią 
odnaleźć się na rynku pracy, a  także nie są w  stanie 
rozwiązać osobistych bądź zawodowych problemów . 
Tym bardziej cieszy, iż udział w projekcie systemowym 
biorą osoby, które zgłosiły chęć do zmiany swego dotych‑
czasowego życia, podniesienia kwalifikacji zawodowych 
poprzez uczestnictwo w zajęciach KIS, jak również innych 
proponowanych formach wsparcia .
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Należy dodać, że w  sytuacji, gdy działania reali‑
zowane przez Klub Integracji Społecznej będą promo‑
wane, a  tym samym znane mieszkańcom danego 
regionu, z  całą pewnością lokalni przedsiębiorcy 
z  mniejszym „lękiem” podejdą do zatrudnienia jego 
absolwentów .
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Spółdzielnia Socjalna „Marzenie”  
– jak to się zaczęło… 

Wioletta Jóźwiak 
Prezes Zarządu

Pomysł na założenie spółdzielni socjalnej zrodził się 
dzięki stronie internetowej – Suwałki info, na której są 
dodawane ogłoszenia . Przeczytałam ogłoszenie doty‑
czące założenia spółdzielni socjalnej, dzięki której można 
było by utworzyć świetlicę środowiskową dla dzieci . 
Ogłoszenie było skierowane do bezrobotnych peda‑
gogów . W  Suwałkach bardzo ciężko jest dostać pracę 
w  swoim zawodzie, a  już tym bardziej po pedagogice, 
gdzie w większości tego typu placówkach pracuje stała 
kadra lub są przyjmowane znajome osoby . Sama dość 
długo borykałam się z  poszukiwaniem pracy w  swoim 
zawodzie, po skończonej szkole wyższej ukończyłam 
9‑miesięczny staż jako wychowawca świetlicy, potem 

pracowałam w MOPS w Suwałkach i niestety mimo róż‑
nych prób podjęcia pracy jako pedagog, pracy z dziećmi, 
nie udało mi się zdobyć wymarzonej posady . Później 
przez kilka lat pracowałam w księgarni, co nie było szczy‑
tem moich marzeń i  kiedy przeczytałam ofertę skiero‑
waną do pedagogów, od razu na nią odpowiedziałam . 
Powiem szczerze, nie wiedziałam zupełnie nic na temat 
spółdzielni socjalnych, ale chęć pracy w zawodzie zwy‑
ciężyła, wzięłam wolny dzień w  pracy – (pracowałam 
jako księgarz) i  poszłam na spotkanie . Byłam bardzo 
zdziwiona, kiedy zobaczyłam jak mało osób przyszło na 
zebranie . Bałam się, że będzie jakaś selekcja, a  tu było 
nas zaledwie 3 osoby zainteresowane założeniem spół‑
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dzielni oraz osoba, która dodała ogłoszenie w  necie . 
Trochę dowiedziałyśmy się na czym polega praca w spół‑
dzielni, trochę miałyśmy doczytać w necie na temat dzia‑
łania spółdzielni socjalnych i tak naprawdę z mieszanymi 
odczuciami wróciłyśmy do domu . 

Do kolejnego spotkania miałyśmy się namyślić, czy 
odpowiada nam taki rodzaj zatrudnienia itp . Okazało 
się, że wszystkie byłyśmy zdecydowane, żeby przystąpić 
do spółdzielni . Pozostałe osoby także miały ukończone 
studia pedagogiczne i również problem na rynku pracy 
z brakiem etatu . Jako jedyna miałam wtedy etat i zrezyg‑
nowałam z  pracy na rzecz spółdzielni . Bardzo żałuję, 
że nie doczytałam i nikt nam nie powiedział, że będąc 
w spółdzielni połowa członków może pracować poza nią . 
Myśleliśmy, że wszyscy przystępujący muszą być bezro‑
botni, zarejestrowani w PUP i niestety nikt nam tego nie 
skorygował . Niepotrzebnie rzucałam pracę, ponieważ 
zasiłek dostałam aż po upływie trzech miesięcy, przez co 
nie miałam żadnych dochodów, a pracy w spółdzielni też 
nie było…

Na kolejnym zebraniu wymyśliliśmy nazwę spół‑
dzielni – MARZENIE – nazwa związana z naszymi marze‑
niami, by pracować z dziećmi, na rzecz dzieci, by spełnić 
się w  roli pedagoga, pomagać i  służyć innym . Dołą‑
czyła do nas kolejna osoba, długotrwale bezrobotna 
z  burzą pomysłów i  zaczęliśmy starania o  rejestrację . 
Na początku, w  drodze głosowania wybraliśmy skład 
zarządu, w  którym zostałam Prezesem, oraz z  pomocą 
PRYZMAT–u  w  Suwałkach utworzyliśmy statut spół‑
dzielni . Później dzięki współpracy z  Pryzmatem oraz 
pomocy P . J . Ruszewskiego, prawnika, prezesa Pryzmat‑
‑u uzupełniliśmy wszystkie dokumenty dotyczące reje‑
stracji spółdzielni . 

W  listopadzie złożyliśmy dokumenty do Sądu 
w  Białymstoku . Spieszyliśmy się, ponieważ, żeby 
założyć świetlicę środowiskową trzeba było do końca 

roku złożyć potrzebne dokumenty oraz projekt do 
Urzędu Miasta . Niestety okazało się, że w  złożonych 
dokumentach brakuje kilku ważnych informacji, przez 
co wciąż przedłużała się rejestracja . Suma summarum 
spółdzielnia została zarejestrowana dopiero 2 miesiące 
później – 29 stycznia 2013 roku i  przez to straciliśmy 
szansę założenia świetlicy w tym roku . Nasze pierwotne 
plany nie wyszły .

Następną złą informacją, było brak dofinansowania 
na rozpoczęcie własnej działalności z PUP . Tutaj znowu 
brak informacji, ustaw, przepisów doprowadziły do tego, 
że nie mogliśmy starać się o  pieniądze na rozpoczęcie 
działalności w spółdzielni . Zakładając spółdzielnię należy 
od razu złożyć wniosek w PUP o środki na założenie spół‑
dzielni, nie czekając na zarejestrowanie się . My niestety 
nie wiedzieliśmy o tym i wniosek złożyliśmy po zareje‑
strowaniu się, przez co został odrzucony . Byłyśmy bardzo 
przybite, nie otrzymaliśmy żadnej pomocy, pomimo, że 
tyle się wciąż słyszy o  dotacjach na rzecz spółdzielni . 
Wciąż byłyśmy bez pracy, a czas leciał…

Zaczęliśmy poszukiwać lokalu na naszą działal‑
ność, jednak pomimo wielu pism do spółdzielni miesz‑
kaniowych, do ZBM o  użyczeniu niedrogiego lokalu 
ciągle przychodziły odmowne odpowiedzi . Pewnego 
dnia wzięłam do ręki kramik z ogłoszeniami i zaczęłam 
poszukiwać lokalu pod wynajem . Często mówiąc 
najemcom, że lokal miał by być przeznaczony dla dzieci, 
ci od razu byli niechętni . Ponad miesiąc szukaliśmy 
lokalu i  w  końcu się udało . Na dużym osiedlu Północ 
w Suwałkach przy ul . Pułaskiego 30 J znalazłam wyma‑
rzony dla nas lokal, który dzięki uprzejmości właściciela 
wynajęliśmy do kwietnia tego roku . Na nasze szczęście 
wcześniej w  lokalu był usytuowany klub dla dzieci, 
lokal był dostosowany do opieki nad dziećmi zgodnie 
z  wszelkimi wymaganiami ze strony straży pożarnej 
i sanepidu dotyczącymi najnowszej ustawy . Dzięki temu 
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nie musieliśmy go przekształcać, prawie nie wymagał 
żadnych nakładów finansowych . 

Z  braku środków na założenie spółdzielni musie‑
liśmy własną pracą oraz funduszami doposażyć lokal 
w niezbędne urządzenia . W okolicy działały już świetlice 
dla dzieci, więc na razie zrezygnowałyśmy z jej założenia . 
Zrodził się nowy pomysł – klub dziecięcy, który skupiałby 
dzieci od 1 do 3 lat . Dzięki własnej pracy stworzyłyśmy 
warunki do funkcjonowania klubu dziecięcego KRECIK, 
który po kilku wizytach strażaka i  sanepidu uzyskał 
wszystkie stosowne pozwolenia do prowadzenia działal‑
ności . Czułam ogromną radość, kiedy złożyłam wszystkie 
dokumenty do Urzędu Miasta z wnioskiem o rejestrację 
klubu . Pomimo tylu niepowodzeń, same, bez żadnych 
środków finansowych, dotacji, własną determinacją 
doprowadziłyśmy do utworzenia naszego klubu KRECIK . 
W końcu w dniu 9 sierpnia uzyskaliśmy wpis do rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych .

Równocześnie w  tym czasie napisałyśmy projekt, 
dotyczący funkcjonowania klubu dziecięcego Krecik, 
biorąc udział w programie Maluch – druga edycja . Dużą 
pomoc w  pisaniu projektu zawdzięczamy P . Renacie 
Giczewskiej‑Węcek z  Pryzmatu, która poświęciła nam 
swój czas pomagając doszlifować nasz projekt . Udało 
się – zostaliśmy wybrani do dofinansowania działalności 
naszego klubu . Dzięki temu mogliśmy znacznie obniżyć 
czesne w  klubie do 104  zł miesięcznie do końca roku . 
To pozwoliło mniej sytuowanym rodzinom skorzystać 
z naszej oferty edukacyjno‑opiekuńczej skierowanej do 
dzieci . 

Dzięki dofinansowaniu będziemy mogli kupić 
dzieciom różne edukacyjne gry i  zabawki oraz dopo‑
sażyć nasze sale i  plac zabaw, by było bardziej kolo‑
rowo i bezpiecznie dla dzieci . W naszym klubie pracują 
osoby będące w  naszej spółdzielni, ale również spoza 
niej, na umowę zlecenie, które w najbliższej przyszłości 
zamierzają przystąpić do naszej spółdzielni . Mamy 20 
wychowanków w wieku 1 do 4 lat . Z młodszymi dziećmi 
pracujemy na materiale Montessori, ze starszakami 
mamy więcej zajęć artystycznych . „Nasze Kreciki” to 
nagroda za poświęcenie, wolontariat, dążenie do celu, 
nie poddawanie się, kiedy wszyscy mówili, że pewnie 
nic z tego nie wyjdzie, to zaufanie, jakim obdarzyli nas 
rodzice, oddając nam swoje skarby pod opiekę . 

W  przyszłości chcielibyśmy powiększyć nasz klub 
o kolejne pomieszczenie, w którym moglibyśmy utwo‑
rzyć kuchnię . Marzymy o tym, by przekształcić nasz klub 
w  żłobek, jednakże brakuje nam funduszy na wyposa‑
żenie kuchni w niezbędne urządzenia . Poza tym mogli‑
byśmy prowadzić zajęcia z  gimnastyki korekcyjnej 
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w  naszym klubie poza godzinami pracy i  w  soboty . 
Mamy jeszcze kilka pomysłów na rozwinięcie naszej dzia‑
łalności, ale niestety brak środków finansowych utrudnia 
nam realizację naszych planów .

Kolejną miłą wiadomością, jaką dostaliśmy stosun‑
kowo niedawno to, że zostaliśmy zakwalifikowani do 
udziału w  projekcie wraz z  19 innymi organizacjami 
pozarządowymi . Projekt tworzony przy udziale Pryzmatu 
pozwala organizacjom korzystać przez rok z darmowej 
księgowości, prawnika czy usług marketingowych . 

W  końcu ktoś nam pomógł, podał rękę . Obsługa 
księgowa, kiedy to zaczynamy również działalność 
projektową jest dla nas dużym odciążeniem . Poza tym 
bezpłatne usługi marketingowe, typu reklama, strona 
internetowa, szyld itp . przedsięwzięcia, na które wcześ‑
niej nie mieliśmy funduszy teraz są do naszej dyspozycji . 
To duża pomoc, tym bardziej, że niestety reklama jest dla 

nas bardzo ważna . Do tej pory same, z własnych środków 
drukowałyśmy ulotki i  plakaty, dotyczące naboru do 
naszego klubu i  roznosiłyśmy po osiedlach, oklejając 
słupy i klatki schodowe . 

Poza tym założyłyśmy konto spółdzielni i  klubu 
Krecik na facebooku oraz dodawałyśmy sukcesywnie 
ogłoszenia na stronie info Suwałki . By zdobyć jak 
największą liczbę dzieci pisałyśmy sms‑y do ludzi poszu‑
kujących opieki do dziecka . Wraz z koleżanką wspólnie 
wyszukiwałyśmy w  necie osób, które chciałyby oddać 
dziecko pod opiekę, pisałyśmy do nich e‑maile z propo‑
zycją zajęć i ofertą naszego klubu .

Nic łatwo nie przychodzi, ale wspólne dążenie do 
celu któregoś dnia przyniesie oczekiwany rezultat . My 
nie poddałyśmy się, walczyłyśmy o nasze marzenia i częś‑
ciowo zaczęły się spełniać, czego życzę wszystkim, którzy 
myślą o założeniu spółdzielni .
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