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Szanowni Państwo!
Przekazuję kolejny numer kwartalnika „Podlaski Przegląd 

Społeczny” wydawany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w  Białymstoku, w  którym podsumowane zostały działania zrealizo-
wane w 2013 roku w ramach projektu systemowego „Bądź Aktywny, 
Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr 
instytucji pomocy społecznej”.

W  bieżącym numerze znajdziecie Państwo informacje doty-
czące działań realizowanych w ramach projektów systemowych dwóch 

ośrodków pomocy społecznej z  woj. podlaskiego. Są to projekty Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Choroszczy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie.

W  kolejnym artykule Pani Małgorzata Lawda przedstawia działalność Spółdzielni 
Socjalnej „Razem”, gdzie przybliża jej istotę oraz m. in. wskazuje na wady i zalety prowa-
dzenia tego typu podmiotu.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w  realizację projektu i  zapraszam do udziału 
w naszym projekcie w 2014 roku!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu wielu radosnych doznań 
oraz wszystkiego co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku!

Dyrektor  
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Białymstoku

Elżbieta Rajewska ‑Nikonowicz 
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Termin 
działania Temat działania Trener

Szkolenia 1,2,3-dniowe 

07-08 10 2013 Szkolenie:
„Stres, wypalenie zawodowe i asertywność”

Firma „Bliżej” Natalia Król
Mariola Król

08-09 10 2013 Szkolenie:
„Socjoterapia”

Gabinet Psychologiczny Agnieszka Nowak
Agnieszka Jackowska-Mazur

09-10 10 2013
Szkolenie:
„Sposoby negocjacji i radzenia sobie 
z psychomanipulacją”

Firma „Bliżej” Natalia Król
Mariola Król

16 10 2013 Szkolenie:
„Znowelizowane prawo pracy”

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział 
w Białymstoku
Ewa Bonarska

17-18 10 2013 Szkolenie:
„Pierwsza pomoc przedmedyczna”

„NATAMED” Daniel Śliwiński
Daniel Śliwiński

21 10 2013 Szkolenie:
„Znowelizowane prawo pracy”

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział 
w Białymstoku
Ewa Bonarska

28-29 10 2013 Szkolenie:
„Praca socjalna z osobą doświadczającą ubóstwa”

Małopolskie Centrum Profilaktyki w Krakowie
Renata Pasikowska

30-31 10 2013
Szkolenie:
„Zawieranie kontraktów socjalnych i wywiad 
środowiskowy”

Firma „Fores” Projekty Ekonomii Społecznej
Jadwiga Pauli

12-13 11 2013
Szkolenie:
„Sposoby negocjacji i radzenia sobie 
z psychomanipulacją”

Firma „Bliżej” Natalia Król
Mariola Król

14-15 11 2013
Szkolenie:
„Sposoby negocjacji i radzenia sobie 
z psychomanipulacją”

Firma „Bliżej” Natalia Król
Mariola Król

18-19 11 2013 Szkolenie:
„Pierwsza pomoc przedmedyczna”

„NATAMED” Daniel Śliwiński
Daniel Śliwiński

20 11 2013 Szkolenie:
„Znowelizowane prawo pracy”

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział 
w Białymstoku
Ewa Bonarska

Projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy 
– szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr 
instytucji pomocy społecznej”

Elżbieta Rajewska-Nikonowicz 
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

W okresie od października do końca grudnia 2013 roku 
w ramach projektu zrealizowane zostały: 3 szkolenia jed-
nodniowe, 18 szkoleń dwudniowych, 1 szkolenie trzy-
dniowe, 4 kursy specjalistyczne, 3 seminaria, 3 spotkania 

robocze i  3 wizyty studyjne  Działania jakie zostały zor-
ganizowane w IV kwartale 2013 roku w ramach zadania 
Szkolenia kadr jednostek pomocy i  integracji spo-
łecznej:
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21-22 11 2013 Szkolenie:
„Metody pracy z mieszkańcami dps”

Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne 
Acceptus Iwona Urbańska
Dorota Mączka

21-22 11 2013 Szkolenie:
„Budowanie wizerunku jednostek pomocy społecznej” Iwona Jeleń

02-03 12 2013 Szkolenie:
„Metody pracy z mieszkańcami dps”

Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne 
Acceptus Iwona Urbańska
Dorota Mączka

05-06 12 2013 Szkolenie:
„Pierwsza pomoc przedmedyczna”

„NATAMED” Daniel Śliwiński
Daniel Śliwiński

Szkolenia w zakresie podniesienia jakości pracy z osobami niepełnosprawnymi

14-16 10 2013 Szkolenie:
„Arteterapia”

Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich
Anna Guzek

04-05 11 2013 Szkolenie:
„Seksualność osób niepełnosprawnych”

Otwarte Projekty Specjalne
Izabela Fornalik

10-11 12 2013 Szkolenie:
„Terapia zajęciowa”

Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne 
Acceptus Iwona Urbańska
Dorota Mączka

Działania w ramach cyklu LZI

07 10 2013 Spotkanie robocze:
„Rozmowa z dzieckiem krzywdzonym” Anna Tuszyńska

14 10 2013 Spotkanie robocze:
„Rozmowa z dzieckiem krzywdzonym” Anna Tuszyńska

18 10 2013 Spotkanie robocze:
„Rozmowa z dzieckiem krzywdzonym” Anna Tuszyńska

14-15 11 2013 Szkolenie:
„Praca z dzieckiem w ramach procedury NK”

Magdalena Zawadzka „ANIMA” – usługi psychologiczne
Magdalena Zawadzka

21-22 11 2013 Szkolenie:
„Praca z dzieckiem w ramach procedury NK”

Magdalena Zawadzka „ANIMA” – usługi psychologiczne
Magdalena Zawadzka

Kursy specjalistyczne

09-11 10 2013 Kurs specjalistyczny:
„Asystent rodzinny”

Ośrodek Terapii Psychodynamicznej Magdalena 
Piotrkowska
Magdalena Piotrkowska

22-25 10 2013 Kurs specjalistyczny:
„Trening Interpersonalny” Beata Hawryłko-Zygmunt

23-25 10 2013 Kurs specjalistyczny:
„Asystent rodzinny”

Ośrodek Terapii Psychodynamicznej Magdalena 
Piotrkowska
Magdalena Piotrkowska

29-30 10 2013 Kurs specjalistyczny:
„Praca z rodziną z problemem przemocy”

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego w Warszawie
Maria Kuźmicz

05-07 11 2013 Kurs specjalistyczny:
„Asystent rodzinny”

Ośrodek Terapii Psychodynamicznej Magdalena 
Piotrkowska
Magdalena Piotrkowska

18-21 11 2013 Kurs specjalistyczny:
„Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”

Centrum Rozwiązań TSR Jacek Szczepkowski
Artur Lewiński
Jacek Szczepkowski

27-29 11 2013 Kurs specjalistyczny:
„Praca z rodziną z problemem przemocy”

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego w Warszawie
Izabela Banasiak

02-05 12 2013 Kurs specjalistyczny:
„Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”

Centrum Rozwiązań TSR Jacek Szczepkowski
Artur Lewiński
Jacek Szczepkowski
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„Asystent rodzinny”
W dniach 05-07 listopada 2013 roku odbyło się ostatnie 
spotkanie kursu specjalistycznego „Asystent rodzinny”  
Działanie skierowane było do pracowników ośrodków 
pomocy społecznej z woj  podlaskiego 

Celem kursu było przygotowanie osób do pełnienia 
roli zawodowej asystenta rodziny  Kurs przeprowa-
dzony był w  łącznym wymiarze 230 godzin dydaktycz-
nych – 200  godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych 
(8 spotkań trzydniowych po 22 godziny dydaktyczne 
i 1 spotkanie trzydniowe obejmujące 24 godziny dydak-
tyczne) oraz 30 godzin dydaktycznych praktyk w insty-
tucji prowadzącej pracę z rodziną, które każdy uczestnik 
zobowiązany był zrealizować  Terminy kursu: 17-19 06, 
02-04 07, 16-18 07, 30 07-01 08, 26-28 08, 16-18 09, 
09-11 10, 23-25 10, 05-07 11 2013 r 

Przeprowadzenie kursu specjalistycznego wraz 
ze zorganizowaniem praktyk zlecono Ośrodkowi Terapii 
Psychodynamicznej Magdalena Piotrkowska z  Lublina  

Uczestnicy po ukończeniu praktyki otrzymali zaświad-
czenie potwierdzające zaliczenie zajęć praktycznych, 
niezbędnych do ukończenia kursu 

Zakres kursu był zgodny z  programem, o  którym 
mowa w art  12 ust  4 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz  U  
Nr 149, poz  887 ze zm ) obejmującym zagadnienia okre-
ślone w § 2 ust  1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z  dnia 9 grudnia 2011 r  w  sprawie szkoleń 
na asystenta rodziny (Dz  U  Nr 272, poz  1608) 

„Trening interpersonalny”
Kurs specjalistyczny obejmował 1 spotkanie 4-dniowe 
dla jednej grupy około 15-osobowej – łącznie 40 godzin 
dydaktycznych  Termin spotkania: 22-25 10 2013 r 

Celem kursu było wzmocnienie i  podwyższenie 
umiejętności kierowania zasobami ludzkimi poprzez 
zrozumienie zachowania w różnych sytuacjach zawodo-
wych współpracowników a przede wszystkim swojego, 

Szkolenie Metody pracy z mieszkańcami dps
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Szkolenie Metody pracy z mieszkańcami dps

wypracowanie umiejętności wyrażania myśli i  emocji, 
ich  kontroli, jak także rozwiązywania sytuacji konflik-
towych  Uczestnicy kursu w  sposób istotny nabyli lub 
rozwinęli umiejętność budowania pozytywnych relacji 
w  środowisku pracy oraz umiejętność przekazywania 
komunikatów w sposób asertywny 

Kurs specjalistyczny prowadzony był przez Panią 
Beatę Hawryłko-Zygmunt 

„Praca z rodziną z problemem przemocy”
W  2013 roku w  Hotelu 3Trio w  Białymstoku zorga-
nizowaliśmy kurs specjalistyczny „Praca z  rodziną 

z  problemem przemocy”  Uczestniczyli w  nim człon-
kowie Zespołów Interdyscyplinarnych ds  Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie z województwa podlaskiego  
Był  to bezpłatny kurs, obejmujący łącznie 56 godzin 
dydaktycznych dla jednej grupy szkoleniowej, w  cyklu 
trzech spotkań (w  tym dwa spotkania 2-dniowe (32 
godziny dydaktyczne) i  jedno spotkanie 3-dniowe (24 
godziny dydaktyczne)) 

Celem kursu było pogłębienie wiedzy i  umiejęt-
ności w zakresie pracy z rodziną z problemem przemocy, 
w tym w szczególności diagnoza przemocy w rodzinie, 
ustalanie planu pracy z rodziną z problemem przemocy – 
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kontakt z osobą doznającą przemocy w rodzinie i osobą 
stosującą przemoc w rodzinie, diagnoza dzieci krzywdzo-
nych, kompetencje służb – realizacja procedury „Niebie-
skie Karty” 

Spotkania odbywały się w  następujących termi-
nach: 24-25 września 2013 r , 29-30 października 2013 r  
oraz 27-29 listopada 2013 r 

Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymał 
certyfikat zawierający informacje o  temacie kursu oraz 
wymiarze godzin  Kurs prowadzony był przez doświad-
czonych trenerów z  Instytutu Psychologii Zdrowia 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie: 
Pana Piotra Antoniaka, Panią Marię Kuźmicz oraz Panią 
Izabelę Banasiak 

„Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”
Działanie obejmowało łącznie 72 godziny dydaktyczne, 
czyli 2 spotkania 4-dniowe dla jednej grupy (jedno spot-
kanie to 36 godzin dydaktycznych)  Kurs specjalistyczny 
odbywał się w Hotelu 3Trio w Białymstoku w następują-
cych terminach: 18-21 listopada 2013 r  i 02 – 05 grudnia 
2013 r  Odbiorcami działania byli pracownicy domów 
pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych i ośrodków pomocy społecznej z woj  podlaskiego 

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 

Działanie prowadzone było przez Pana Jacka 
Szczepkowskiego i Pana Artura Lewińskiego 

W  ramach Platformy Wymiany Doświadczeń 
zorganizowaliśmy:

 − wizytę studyjną w  woj  śląskim „Prezentacja 
dobrych praktyk w zakresie programów aktyw-
ności lokalnej” w  dniach 01-04 października 
2013 r ,

 − wizytę studyjną w woj  wielkopolskim „Prezen-
tacja dobrych praktyk w  zakresie wspierania 
osób starszych i niepełnosprawnych” w dniach 
05-08 listopada 2013 r ,

 − seminarium PWD w dniu 13 grudnia 2013 r ,
 − IV spotkanie Rady PWD w  dniu 13 grudnia  

Spotkanie poświęcone było podsumowaniu 
działań projektu systemowego w  roku 2013 

Kurs Specjalistyczny Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
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Kurs Specjalistyczny Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
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i omówieniu działań zaplanowanych w ramach 
projektu na rok 2014 

Relacja z wizyty studyjnej 
„Prezentacja dobrych praktyk w zakresie 
programów aktywności lokalnej”
Wizyta w woj  śląskim odbyła się w dniach 01-04 paździer-
nika 2013 roku  W  działaniu uczestniczyli pracownicy 
ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów 
pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej oraz pla-
cówek opiekuńczo-wychowawczych z woj  podlaskiego 

Celem wizyty było poznanie dobrych praktyk 
w  zakresie aktywizacji i  integracji osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz doświadczeń zwią-
zanych z  rolą pracownika socjalnego jako animatora 
w społeczności lokalnej 

W pierwszym dniu wyjazdu uczestnicy mieli okazję 
zapoznać się z  efektami funkcjonowania partnerstw 
lokalnych na osiedlu socjalnym „Wapienica” w Bielsko-
-Białej  Na początku spotkania Pani Agnieszka Kowalska 
– moderator, opowiedziała o  zaletach tworzenia 
partnerstw lokalnych  Następnie miało miejsce 
spotkanie moderowane w Punkcie Poradnictwa Obywa-
telskiego osiedla „Wapienica” oraz rozmowa z pracow-

nikami socjalnymi organizującymi społeczność lokalną  
W dalszej części wizyty uczestnicy udali się na osiedle, 
aby zobaczyć jak faktycznie wyglądają efekty pracy 
animatorów lokalnych  Kolejnym punktem było spot-
kanie z Radnym Miasta Bielsko-Białej oraz panel dysku-
syjny z  udziałem społeczności lokalnej  Społeczność 
lokalną reprezentowali m in  członkowie Stowarzy-
szenia Mieszkańców „Wapienicy”, którzy zakończyli 
wizytę występem artystycznym Regionalnego Zespołu 
Śpiewaczy – „Marianki” 

W  drugim dniu wizyty Pani Agnieszka Rzepecka 
przybliżyła zasoby i  problemy osiedla Bagno w  Kato-
wicach oraz omówiła współpracę z  wolontariuszami  
Na spotkanie zostały zaproszone osoby, które otrzy-
mują wsparcie, jak również pracownicy i wolontariusze, 
którzy im to wsparcie zapewniają  Grupa udała się także 
na osiedle w  celu spotkania z  mieszkańcami, gdzie 
miała okazję zobaczyć efekty pracy animatorów lokal-
nych z  mieszkańcami bezpośrednio na Osiedlu Bagno  
W świetlicy osiedlowej odbył się również występ grupy 
muzycznej „Szopienickie Perły”, która powstała z  inicja-
tywy pracownika socjalnego  Na koniec wizyty w Kato-
wicach odbyła się dyskusja moderowana z uczestnikami 
Klubu Wolontariusza 

Wizyta studyjna Prezentacja dobrych praktyk w zakresie programów aktywności lokalnej
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Relacja z wizyty studyjnej: 
„Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wspierania 
osób starszych i niepełnosprawnych”
Wizyta w  woj  wielkopolskim odbyła się w  dniach 
05-08  listopada 2013 r  W  działaniu uczestniczyli pra-
cownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy 
społecznej, środowiskowych domów samopomocy 
i ośrodków wsparcia z woj  Podlaskiego 

Celem wizyty studyjnej było poznanie dobrych 
praktyk w  zakresie podejmowania działań na rzecz 
podnoszenia jakości życia i  wspierania osób starszych 
i  niepełnosprawnych na przykładzie instytucji z  woje-
wództwa wielkopolskiego

W  pierwszej kolejności uczestnicy wizyty mieli 
okazję zapoznać się z placówkami prowadzonymi przez 
„Stowarzyszenie Na Tak” w Poznaniu  Spotkanie mode-
rowane rozpoczęto prezentacją działalności stowa-
rzyszenia w  Poradni Rozwojowej Dzieci i  Młodzieży 
„Jaskółka”  Po prezentacji i obejrzeniu ośrodka uczestnicy 
udali się do kolejnej placówki – Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Kamyk”  Kolejną placówką były Warsztaty 
Terapii Zajęciowej „Krzemień”  Pobyt w  placówkach 
prowadzonych przez stowarzyszenie zakończyła prezen-
tacja działalności Klubu Integracji Społecznej w  Galerii 
„tak”, w której można było obejrzeć prace osób niepełno-
sprawnych intelektualnie 

Kolejnego dnia spotkanie moderowane rozpo-
częło się w  Domu Pomocy Społecznej w  Lisówkach  
Dom prowadzony jest dla osób w  podeszłym wieku  
Po prezentacji moderator oprowadził uczestników wizyty 
po placówce oraz przedstawił swoje doświadczenia 
kierowania Domem  Następnie uczestnicy wizyty udali 
się do kolejnego Domu Pomocy Społecznej – w Łężecz-
kach  Tutaj również odbyło się spotkanie moderowane, 
w którym uczestnicy dowiedzieli się o działalności Domu  
Kolejnym puntem wizyty było spotkanie moderowane 
w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Pniewach  
Ośrodek w  swoich strukturach prowadzi Dzienny Dom 
Seniora  Jest to placówka, która prowadzi szereg działań 
na rzecz osób starszych  Uczestnicy podczas wizyty mieli 
okazję brać udział w  części artystycznej w  wykonaniu 
pniewskich seniorów 

Pracownicy Biura Projektu Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Białymstoku pragną serdecznie 
podziękować wszystkim odwiedzanym instytucjom 
za zaangażowanie i  pomoc w  realizacji wizyt studyj-
nych.

Wizyta studyjna Prezentacja dobrych praktyk w zakresie 
wspierania osób starszych i niepełnosprawnych
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W IV kwartale 2013 roku w ramach zadania Aktywi-
zacja społeczno-ekonomiczna zorganizowaliśmy:

 − seminarium „Perspektywa rozwoju sektora 
ekonomii społecznej w  regionie podlaskim” 
–11 października 2013 r ,

 − spotkanie Komitetu Monitorującego Wielo-
letni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 
– 18 grudnia 2013 r ,

Podczas seminarium w dniu 11 października 2013 
roku przeprowadziliśmy wywiad z  Panem Cezarym 
Miżejewskim – politykiem społecznym z zawodu, socja-
listą z  ducha, pracownikiem Spółdzielni Socjalnej 
„Opoka” w  Kluczach, prezesem Ogólnopolskiego 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, współ-
autorem i entuzjastą ustawy o zatrudnieniu socjalnym, 
o  spółdzielniach socjalnych oraz Krajowym Programie 
Rozwoju Ekonomii Społecznej  Tematyka wywiadu 
opierała się na określeniu sposobów promowania 
ekonomii społecznej, aby była ona bardziej znana 
społeczeństwu oraz przyszłości ekonomii społecznej 
w  Polsce  Pytaliśmy także o  rolę ROPS-u  w  rozwoju 
ekonomii społecznej w  perspektywie nowego progra-
mowania 2014-2020  Pan Cezary Miżejewski stwier-
dził, że ekonomia społeczna na Podlasiu idzie w bardzo 

dobrym kierunku  Cały wywiad z Panem Cezarym Miże-
jewskim możecie Państwo obejrzeć na naszym portalu: 
www.podlaskaekonomiaspoleczna.pl 

W  czwartym kwartale 2013 roku w  ramach 
zadania zostały przygotowane i  wysłane dwa 
newslettery  Zawierały one informacje doty-
czące seminarium „Perspektywa rozwoju sektora 
ekonomii społecznej w  regionie podlaskim”, powo-
łania Komitetu Monitorującego Wieloletni Program 
Rozwoju Ekonomii Społecznej, jak również bieżące 
informacje dot  ekonomii społecznej i  portalu 
www.podlaskaekonomiaspoleczna.pl 

W  grudniu 2013 roku powołany został Komitet 
Monitorujący Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii 
Społecznej  Do jego zadań należy:

 − opiniowanie corocznych raportów z  realizacji 
Programu, w  tym ocena stopnia osiągania 
celów Programu oraz zgodności podejmo-
wanych działań ze Strategią Rozwoju Woje-
wództwa Podlaskiego,

 − inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy 
jednostkami sektora publicznego, prywat-
nego, organizacjami pozarządowymi i  ośrod-

Seminarium Perspektywa rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie podlaskim
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kami badawczymi na rzecz promocji i rozwoju 
ekonomii społecznej,

 − promowanie nowych rozwiązań w  zakresie 
wdrażania ekonomii społecznej 

Pierwsze spotkanie Komitetu odbyło się w  dniu 
18 grudnia 2013 r 

Relacja z seminarium: 
„Perspektywa rozwoju sektora ekonomii społecznej 
w regionie podlaskim”
11 października 2013 roku w Hotelu 3 Trio w Białymstoku 
odbyło się jednodniowe seminarium pt : „Perspektywa 
rozwoju sektora ekonomii społecznej w  regionie pod-
laskim”  Spotkanie skierowane było do przedstawicieli 
pomocy społecznej, pracowników samorządu terytorial-
nego bezpośrednio obsługujących gminne i powiatowe 
jednostki organizacyjne pomocy społecznej w  zakresie 
realizacji ich zadań oraz organizacje pozarządowe dzia-
łające w sferze pomocy społecznej z województwa pod-
laskiego 

Celem seminarium było pogłębienie wiedzy oraz 
wymiana doświadczeń na temat sektora ekonomii 
społecznej w  wymiarze regionalnym i  ogólnopolskim, 
jak również wzmocnienie współpracy podmiotów 

ekonomii społecznej z administracją publiczną, organi-
zacjami pozarządowymi 

Uczestników oraz przybyłych gości przywitała Pani 
Elżbieta Rajewska-Nikonowicz – Dyrektor Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku  Pierwszym 
prelegentem, który opowiedział o działaniach z zakresu 
ekonomii społecznej realizowanych na terenie woje-
wództwa podlaskiego w subregionie suwalskim była Pani 
Anna Maria Kolenkiewicz – kierownik projektu Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej w  Suwałkach  Projekt 
realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego 
ARES S A  w Suwałkach  Z obszaru łomżyńskiego swoje 
działania z zakresu ekonomii społecznej zaprezentowała 
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, która realizuje 
projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  Przed-
stawiła go Pani Anna Zawada-Perkowska  Następnie Pan 
Paweł Backiel – wiceprezes zarządu „Europartner” Akade-
micki Klub Integracji Europejskiej, który realizuje projekt 
Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej, 
przedstawił prezentację na temat działań z subregionu 
białostockiego 

Pani Małgorzata Janczuk z  Obserwatorium Inte-
gracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w  Białymstoku zaprezentowała wyniki 
badań dotyczące spółdzielni socjalnych pt : „Diagnoza 

Seminarium Perspektywa rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie podlaskim
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stanu i  potrzeb spółdzielni socjalnych z  terenu woje-
wództwa podlaskiego” 

W  celu zaprezentowania dobrych praktyk wybra-
liśmy dwie podlaskie spółdzielnie socjalne: Spółdzielnię 
Socjalną „eSSkapada” oraz Spółdzielnię Socjalną „Razem”  
Mimo, iż funkcjonują od niedawna, dość prężnie się rozwi-
jają i są przykładem dla innych  Pierwsza wystąpiła Pani 
Katarzyna Kamecka–Lach – Prezes Spółdzielni Socjalnej 
„eSSkapada”  Spółdzielnia prowadzi usługi rekreacyjne, 
turystyczne, szkoleniowe oraz tworzy i administruje strony 
internetowe  Następnie uczestnicy Seminarium zapoznani 
zostali przez Panią Danutę Sadowską ze sposobem funk-
cjonowania Spółdzielni Socjalnej „Razem”  Spółdzielnia 
zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym i  ich 
rodzinom w  wykonywaniu codziennych obowiązków  
Na zakończenie swoją wiedzą na temat ekonomii 
społecznej podzielił się z nami Pan Cezary Miżejewski – 
ekspert z zakresu ekonomii społecznej 

Uczestnicy byli bardzo zainteresowani przedsta-
wianymi podmiotami ekonomii społecznej i  wystąpie-
niami prelegentów, którego zwieńczeniem były owocne 
dyskusje  Mamy nadzieję, że wiedza i  doświadczenia 
zdobyte w  czasie seminarium okażą się cenne i  poży-
teczne 

W ramach zadania Upowszechnienie współpracy 
i  dobrych praktyk instytucjonalnych zorganizowa-
liśmy:

 − wizytę studyjną „Dobre praktyki w  obszarze 
współpracy instytucjonalnej na terenie woj  
kujawsko-pomorskiego” w  dniach 15-18 
października 2013 r ,

 − „Seminarium upowszechniające dobre prak-
tyki w pracy socjalnej” w dniach 25-26 listopada 
2013 r 

Relacja z wizyty studyjnej: 
„Dobre praktyki w obszarze współpracy 
instytucjonalnej na terenie woj. kujawsko-
pomorskiego”
Wizyta w woj  kujawsko-pomorskim odbyła się w dniach 
15-18 października 2013 roku  W działaniu uczestniczyli 
pracownicy ośrodków pomocy społecznej i  powiato-
wych urzędów pracy z woj  podlaskiego 

Wizyta studyjna była wspólnym działaniem dla 
przedstawicieli instytucji pomocy społecznej i  publicz-
nych służb zatrudnienia z  województwa podlaskiego, 
prowadzonym w celu tworzenia partnerstw i współpracy 
na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

Seminarium Perspektywa rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie podlaskim
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Wizyta studyjna Dobre praktyki w obszarze współpracy instytucjonalnej na tereniw woj. kujawsko-pomorskiego

Pierwszego dnia wyjazdu odbyło się spotkanie 
w  siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża w  Ciecha-
nowie, gdzie uczestnicy mieli okazję zapoznać się 
z zasadami współpracy i działaniami partnerskimi reali-
zowanymi pomiędzy PUP Ciechanów a PCK Ciechanów 
na rzecz kompleksowego wsparcia osób pozostają-
cych bez zatrudnienia i  zagrożonych wykluczeniem 
społecznym  Podczas prezentacji zostały przedstawione 
m in  następujące projekty partnerskie:

 y „Aktywni na lokalnym rynku pracy powiatu ciecha-
nowskiego”
Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności 

zawodowej i  społecznej poprzez zdobycie nowych 
i  podwyższenie posiadanych kwalifikacji zawodowych 
oraz podjęcie zatrudnienia przez 20% uczestników 

 y „Klub Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszą 
przyszłość”
Celem głównym projektu jest podniesienie kwali-

fikacji uczestników projektu poprzez specjalistyczne 
i  kompleksowe szkolenia, a  co za tym idzie – podnie-
sienie zdolności do zatrudnienia osób z  grup zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym 

Kolejnego dnia odbyło się spotkanie z  przed-
stawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w  Toruniu i  Powiatowego Urzędu Pracy w  Toruniu, 
gdzie zaprezentowano zasady współpracy i  działania 
partnerskie realizowane przez w/w  instytucje  Uczest-
nicy mieli okazję zapoznać się z  projektami realizowa-
nymi przez PUP i MOPR  W celu pokazania współpracy 
międzyinstytucjonalnej przedstawiono projekty: „Moty-
wacja – Odpowiedzialność – Praca – Rozwój: MOPR 
Toruń” (cele projektu to: aktywizacja społeczna i zawo-
dowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
korzystających ze wsparcia MOPR, pobudzenie aspi-
racji zawodowych i  życiowych beneficjentów ostatecz-
nych oraz podwyższenie ich kompetencji społecznych) 
oraz „Jesteśmy aktywni – działamy” (głównym celem 
projektu jest ograniczenie zjawiska długotrwałego 
bezrobocia, a  tym samym zmniejszenie ogólnej liczby 
bezrobotnych zarejestrowanych w  PUP dla Miasta 
Torunia, podniesienie poziomu aktywności zawodowej 
i  zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez 
pracy oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności 
zawodowej osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy) 

Trzeciego dnia uczestnicy wizyty studyjnej mieli 
okazję zapoznać się z działaniami partnerskimi Urzędu 
Gminy Lubicz i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Lubiczu  Podczas spotkania przedstawiono projekty 
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Wizyta studyjna Dobre praktyki w obszarze współpracy instytucjonalnej na tereniw woj. kujawsko-pomorskiego
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realizowane przez GOPS, których celem jest m in  zwięk-
szenie aktywności życiowej, społecznej i zawodowej oraz 
zaprzestania korzystania z  pomocy społecznej przez 
podopiecznych ośrodka 

Kolejne spotkanie odbyło się w Spółdzielni Socjalnej 
„Zorza” w  Golubiu-Dobrzyniu, która rozpoczęła działal-
ność 20 lipca 2012 r  Podmiot oferuje usługi cateringowe, 
obsługę imprez, wynajem sali na uroczystości rodzinne 
i  okolicznościowe. Spółdzielnia powstała dzięki inicja-
tywie Anny Miętki, pracownika GOPS Golub-Dobrzyń  
Dołączyły do niej cztery długotrwale bezrobotne i korzy-
stające z  pomocy społecznej uczestniczki projektu 
systemowego „Czas na zmiany – uwierzmy w  siebie” 
realizowanego przez tenże Ośrodek  Celem projektu 
jest przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji społecznej 
i zawodowej podopiecznych GOPS 

Następnie uczestnicy udali się do Spółdzielni 
Socjalnej „Signum”, która powstała w wyniku konsultacji 
z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
jako odpowiedź na potrzeby mieszkańców Golubia-
-Dobrzynia  Założyło ją pięć bezrobotnych kobiet, a w jej 
ramach powstało przedszkole „Mały Książę”  Pomysło-
dawczynią przedsięwzięcia była Pani Anna Betlejewska, 
była uczestniczka projektu systemowego MOPS Golub-
-Dobrzyń „Aktywność – krok do przodu”, która z biegiem 
czasu zrezygnowała jednak z pracy w przedszkolu 

Program wizyty został w  całości zrealizowany 
dzięki zaangażowaniu przyjmujących nas instytucji oraz 
zdyscyplinowaniu grupy 

Relacja z seminarium: 
„Seminarium upowszechniające dobre praktyki 
w pracy socjalnej”
Seminarium odbyło się w  dniach 25-26 listopada 2013 
roku  W działaniu uczestniczyli przedstawiciele pomocy 
i  integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia 
i organizacji pozarządowych z woj  podlaskiego 

Celem spotkania była prezentacja dobrych praktyk 
w pracy socjalnej, jak także wzmocnienie współdziałania 
służb społecznych z terenu województwa podlaskiego 

Seminarium rozpoczęło się powitaniem uczest-
ników przez Panią Elżbietę Rajewską-Nikonowicz – 
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w  Białymstoku  Następnie głos zabrała Pani Anna Kłos 
– metodyk pracy socjalnej, pracownik UMCS w Lublinie  
Pani Anna Kłos w  dwóch blokach merytorycznych 
omówiła tematy związane z pracą socjalną, tj : „O wartoś-
ciach w pracy socjalnej – między teorią a praktyką”, „Praca 
socjalna na rzecz skutecznego przeciwdziałania wyklu-
czeniu społecznemu: wyzwania dla systemu pomocy 

Seminarium Seminarium upowszechniające dobre praktyki 
w pracy socjalnej
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społecznej” oraz „Praca socjalna z rodziną – asystentura, 
piecza zastępcza”  W  swoich wypowiedziach zawarła 
bardzo istotne kwestie dotyczące Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 
2020, mającego na celu zmniejszenie liczby osób zagro-
żonych ubóstwem i  wykluczeniem społecznym o  1,5 
miliona oraz wzrost spójności społecznej  Omówiła 
również wyzwania dla pomocy społecznej takie jak: stan-
daryzacja usług pomocy i integracji społecznej, zamiana 
modelu instytucji, superwizja pracy socjalnej, wdrażanie 
produktów wypracowanych w minionym okresie progra-
mowania – kontynuacja działań z POKL 

Podczas kolejnego punktu spotkania Pani Ludmiła 
Bogalska – prezes Stowarzyszenia Wspierania Aktywności 
Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni” w  Białym-
stoku przedstawiła działalność Stowarzyszenia  Podmiot 
powstał w 2002 roku z  inicjatywy pedagogów Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w  Białym-
stoku  Działalność Stowarzyszenia ma na celu wspieranie 
rozwoju i  ochronę praw dzieci i  młodzieży z  niepełno-
sprawnością intelektualną oraz wyzwalanie aktywności 
dorosłych osób niepełnosprawnych i wszelkie działania 

prowadzące do poprawy sytuacji tych osób w społeczeń-
stwie  Następnie zespół teatralny Stowarzyszenia prowa-
dzony przez Panią Annę Żeszko-Majewską, Panią Annę 
Kasperek i  Panią Annę Minkiewicz zaprezentował dwa 
spektakle: „Nasza Bajka” oraz „Opowieść Rzeki” 

Drugi dzień seminarium rozpoczął się wystąpieniem 
Pani Elżbiety Rajewskiej-Nikonowicz – Dyrektor Regio-
nalnego Ośrodka Polityki Społecznej w  Białymstoku, 
która podsumowała działania zrealizowane w roku 2013 
w ramach projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź 
Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla 
kadr instytucji pomocy społecznej”  Następnie Pani Anna 
Tomulewicz – doradca ROPS Białystok podsumowała 
konsultacje Programu Wspierania Rodziny i  Systemu 
Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 
2013-2016 

Pan Jarosław Przeperski – Prezes Fundacji Nadzieja 
Dla Rodzin zaprezentował innowacyjne metody pracy 
z  rodziną  Kolejno omówił zagadnienia związane 
z  Konferencją Grupy Rodzinnej  Konferencja Grupy 
Rodzinnej to spotkanie jak największej liczby członków 
rodziny i osób bliskich dla rodziny w celu próby rozwią-

Seminarium Seminarium upowszechniające dobre praktyki w pracy socjalnej
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zania problemu jaki się w niej pojawił  Jest szansą daną 
rodzinie, jako pierwszej instytucji odpowiedzialnej za nią 
samą, na podjęcie samodzielnej próby zmierzenia się 
z problemem 

Był to także dzień wręczenia „Odznaczeń państwo-
wych nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej”  Odznaczenia wręczone zostały przez Pana 
Macieja Żywno – Wojewodę Podlaskiego oraz Pana 
Mieczysława Kazimierza Baszko – Wicemarszałka Woje-
wództwa Podlaskiego  Osoby, które otrzymały odzna-
czenia:

Medal Złoty Za Długoletnią Służbę:
1  Duchnowska Barbara – kierownik OPS Mały Płock
2  Kulikowska Małgorzata – starszy specjalista pracy 

socjalnej MOPS Augustów
3  Ołtarzewska Krystyna – starszy pracownik socjalny 

MOPS w Brańsku
4  Piętka Jan Stanisław – kierownik GOPS Klukowo
5  Wasilewski Zdzisław Józef – dyrektor PCPR w Augu-

stowie

6  Wiercińska Teresa – starszy inspektor MOPS 
Zabłudów

7  Wiszyńska Dorota – starszy specjalista pracy 
socjalnej MOPS Augustów

Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę:
8  Babińska Katarzyna – kierownik OPS Zawady
9  Gawryluk Ewa Maria – starszy specjalista pracy 

socjalnej MOPS Wasilków
10  Kalinowska Iwona – kierownik OPS Rutki
11  Luto Jadwiga- kierownik GOPS Sejny

Medal Złoty Za Długoletnią Służbę:
12  Dąbrowska Bożena – starszy opiekun DPS Łomża
13  Modzelewska Teresa – kucharz DPS Łomża

Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę:
14  Tercjak Barbara – starsza księgowa DPS Łomża

Medal Brązowy Za Długoletnią Służbę
15  Borysewicz Sylwia Elżbieta – starszy pracownik 

socjalny DPS Łomża

Po wręczeniu wyróżnień Pan Zdzisław Wasilewski 
– dyrektor PCPR Augustów opowiedział o  dobrych 

Seminarium Seminarium upowszechniające dobre praktyki w pracy socjalnej
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praktykach w  pracy socjalnej na przykładzie swoich 
doświadczeń zawodowych 

W  trakcie seminarium Regionalny Ośrodek Poli-
tyki Społecznej w  Białymstoku nagrodził specjalnymi 
wyróżnieniami pracowników socjalnych z województwa 
podlaskiego za wieloletnią pracę w pomocy społecznej  
Wyróżnienia otrzymały następujące osoby:

1. Katarzyna Barbara Gruszewska – MGOPS Czarna 
Białostocka

2. Elżbieta Łaskowska – MOPS Augustów
3. Danuta Kamińska – MOPS Augustów
4. Barbara Józefa Łępicka – GOPS Zbójna
5. Jadwiga Leoniuk – MOPS Zabłudów
6. Wiesława Kurzynowska – GOPS Bakałarzewo
7. Barbara Tołoczko – GOPS Boćki
8. Elżbieta Tarachanowicz – GOPS Korycin
9. Teresa Popławska-Karpińska – GOPS Krypno
10. Stanisława Andruszkiewicz – MGOPS Choroszcz
11. Teresa Dobko – MOPS Augustów
12. Małgorzata Ostrowska – MOPS Supraśl
13. Maria Metelska – MOPS Suwałki
14. Irena Godlewska – MOPS Wasilków
15. Krystyna Sawicka – GOPS Gródek
16. Stanisława Andrukiewicz – GOPS Nowy Dwór
17. Grażyna Jaszczołt – GOPS Siemiatycze

18. Janina Citko – MGOPS Krynki
19. Małgorzata Wasilewska – MOPS Łapy
20. Anna Funkowska – MGOPS Michałowo

Zwieńczeniem seminarium był premierowy pokaz 
filmu upowszechniającego pracę socjalną: „Najważ-
niejszy jest CZŁOWIEK” 

Pracownicy Biura Projektu Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Białymstoku pragną serdecznie 
pogratulować wszystkim wyróżnionym pracownikom.

PODSUMOWANIE PROJEKTU 2013 R.

Projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy 
– szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr 
instytucji pomocy społecznej” realizowany był  
od 1 stycznia do 31 grudnia2013 roku.
Głównym celem projektu było podniesienie i  rozwija-
nie potencjału merytorycznego pracowników socjalnych 
ośrodków pomocy społecznej i  powiatowych centrów 
pomocy rodzinie oraz podniesienie jakości funkcjono-
wania służb społecznych na terenie województwa pod-
laskiego 

Grupami docelowymi projektu byli pracow-
nicy socjalni ops/pcpr, inni pracownicy ops i pcpr, dps, 
placówek opiekuńczo-wychowawczych, innych jedno-

Seminarium Seminarium upowszechniające dobre praktyki w pracy socjalnej
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stek organizacji społecznych i  podmiotów integracji 
społecznej, pracownicy samorządu terytorialnego, 
pracownicy ROPS w Białymstoku, przedstawiciele innych 
służb społecznych, m in : policjanci, pedagodzy, kura-
torzy sądowi, pracownicy służby zdrowia w  zakresie 
lokalnych zespołów interdyscyplinarnych, pracownicy 
i  wolontariusze organizacji pozarządowych, jednostek 
samorządu terytorialnego, pracownicy publicznych 
służb zatrudnienia 

Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych odby-
wała się zgodnie z  regulaminem rekrutacji wraz 
z  zasadami udziału  Kampania rekrutacyjna ogła-
szana była na podstronie internetowej projektu 
www projekt rops-bialystok pl  Zaproszenia na działania 
wysyłane były do instytucji za pomocą poczty trady-
cyjnej, elektronicznej bądź poprzez faks 

Największe działanie jakie realizowało Biuro 
Projektu to Szkolenia kadr jednostek pomocy i inte-
gracji społecznej. Wsparcie szkoleniowe oferowane 
było każdemu ops, pcpr, który nie realizował projektu, 
bądź przerwał jego realizację w  roku 2012, jak także 
instytucjom, które kontynuują realizowanie projektów 
w ramach Poddziałania 7 1 1/7 1 2 

Zgodnie z potrzebami szkoleniowymi pracowników 
instytucji i integracji społecznej zorganizowano:

a) szkolenia 1,2,3 – dniowe – kontynuacja z  lat ubie-
głych oraz odpowiedź na zgłoszone zapotrzebo-
wanie  W  tym zakresie zrealizowano 664 godziny 
dydaktyczne 

b) szkolenia wspólne dla pup i  ops wspierające ich 
współpracę, Zrealizowane zostały 32 godziny 
dydaktyczne 

c) szkolenia w  zakresie podniesienia jakości pracy 
z  osobami niepełnosprawnymi, Zrealizowane 
zostało 160 godzin dydaktycznych

d) działania w ramach cyklu LZI:
 − szkolenia dla członków LZI – łącznie 96 godzin 

dydaktycznych,
 − seminarium jednodniowe dla przedstawicieli 

LZI (ok  70 osób),
 − warsztaty – 5 spotkań jednodniowych – łącznie 

40 godzin dydaktycznych,
 − po dwa spotkania robocze w  subregionach 

(ok  25 osób) – łącznie 6 spotkań 
e) kursy specjalistyczne 
1  Mediacje rodzinne – 2 spotkania 4-dniowe dla 

jednej grupy ok  20-osobowych – 80 godzin dydak-
tycznych Seminarium Seminarium upowszechniające dobre praktyki 

w pracy socjalnej
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2  Trening Zastępowania Agresji (I  stopnia) – 1 spot-
kanie 4-dniowe dla jednej grupy ok  15-osobowej – 
40 godzin dydaktycznych 

3  Język migowy – poziom podstawowy po 4 spot-
kania 2-dniowe dla dwóch grup ok  15-osobowych 
– łącznie 120 godzin dydaktycznych 

4  Trening skoncentrowany na rozwiązania (TSR) – po 2 
spotkania 4-dniowe dla trzech grup ok  15-osobo-
wych – łącznie 216 godzin dydaktycznych 

5  Asystent osoby niepełnosprawnej – po 2 spotkania 
3-dniowe dla dwóch grup 20-osobowych 

6  Asystent rodziny – 9 spotkań 3-dniowych (200 godz  
dyd ) i zajęcia praktyczne (30 godz  dyd ) dla jednej 
grupy ok  20-osobowej – łącznie 230 godzin dydak-
tycznych 

7  Trening interpersonalny – 1 spotkanie 4-dniowe dla 
jednej grupy ok  15-osobowej – łącznie 40 godzin 
dydaktycznych 

8  Praca z  rodziną z problemem przemocy – po dwa 
spotkania 2-dniowe i  1 spotkaniu 3-dniwym dla 
dwóch grup ok  20-osobo-wych – łącznie 112 
godzin dydaktycznych 

W sumie w roku 2013 zorganizowano:
 y 8 szkoleń jednodniowych,
 y 53 szkolenia dwudniowe,
 y 3 szkolenia trzydniowe,
 y 13 kursów specjalistycznych 

Łącznie zrealizowano:
 y 952 godziny dydaktyczne szkoleń,
 y 934 godziny dydaktyczne kursów specjalistycznych

 y 40 godzin dydaktycznych warsztatów 

Działania realizowane w  ramach Zadania Szko-
lenia kadr jednostek pomocy i  integracji społecznej 
prowadzone były przez doświadczonych i  wykwa-
lifikowanych trenerów wybieranych na podstawie 
składanych ofert w  odpowiedzi na zapytania ofer-
towe zamieszczane na podstronie internetowej 
www.projekt.rops-bialystok.pl  Szkolenia, warsztaty 
i  kursy organizowane były w  Hotelu 3Trio przy ul  
Hurtowej 3 w  Białymstoku  W  trakcie zaplanowanych 
działań uczestnicy mieli zapewnione: materiały dydak-
tyczne, materiały promocyjne, pełne wyżywienie 
i zakwaterowanie 

W  celu zapewnienia bezstronności wyłoniona 
została zewnętrzna firma, która przeprowadziła badanie 
ewaluacyjne projektu  Ewaluacja prowadzona była 
na bieżąco (opracowane zostały dwa raporty cząstkowe 
i jeden raport końcowy) 

W  ramach Platformy Wymiany Doświadczeń 
w 2013 roku odbyły się 4 spotkania Rady PWD, 8 wizyt 
studyjnych oraz 1 seminarium  Łącznie zrealizowano 
32 dni wizyt studyjnych 

Kolejnym działaniem realizowanym w projekcie 
w 2013 roku było specjalistyczne doradztwo dla OPS 
i  PCPR  System doradztwa oparty był na regulaminie, 
w którym określone zostały zasady wsparcia oraz sposób 
jego udzielania  Usługa doradcza realizowana była osobi-
ście u Beneficjenta, w biurze projektu lub innym wyzna-

Wizyty studyjne Platformy Wymiany Doświadczeń

Termin Zakres tematyczny wizyty

9-12 kwietnia 2013 r „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej” 
(woj  lubuskie)

14-17 maja 2013 r „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie środowiskowej pracy socjalnej, organizowania 
społeczności lokalnej, w tym programów aktywności lokalnej” (woj  kujawsko-pomorskie)

17-21 czerwca 2013 r „System wsparcia osób niepełnosprawnych na przykładzie województwa dolnośląskiego”
(woj  dolnośląskie)

23-26 lipca 2013 r „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem”
(woj  małopolskie)

20-23 sierpnia 2013 r 
„Rozwiązywanie problemów społecznych poprzez realizację projektów finansowanych ze 
źródeł zewnętrznych, w tym UE na przykładzie województwa opolskiego”
(woj  opolskie)

10-12 września 2013 r „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  
Programy wychodzenia z bezdomności” (woj  lubelskie)

01-04 października 2013 r „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie programów aktywności lokalnej”
(woj  śląskie)

05-08 listopada 2013 r „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wspierania osób starszych i niepełnosprawnych”
(woj  wielkopolskie)
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czonym do tego celu miejscu  Doradztwo świadczone 
było również telefonicznie bądź drogą elektroniczną 
(e-mail) 

Specjalistyczne doradztwo realizowane było 
z zakresu:

 y aktywnej integracji każdemu OPS/PCPR, który nie 
realizował bądź przerwał realizację projektu w roku 
2012 – 240 godzin,

 y opracowania i  aktualizowania strategii rozwiązy-
wania problemów społecznych i innych programów 
– 430 godzin,

 y zadań wynikających w  ustaw dot  pomocy 
społecznej – 220 godzin,

 y doradztwa dla ROPS wspierającego realizację 
zadań statutowych i zadań związanych z realizacją 
programów województwa i strategii województwa 
– 400 godzin,

 y LZI (prawne, psychologiczne) – 200 godzin 
W ramach doradztwa w 2013 roku zrealizowanych 

zostało łącznie 1490 godzin 

W  ramach zadania Badania i  analizy przez 
zewnętrzną firmę przeprowadzone zostało badanie: 
„Diagnoza systemu pieczy zastępczej w województwie 
podlaskim 

Fragmenty raportu z  badania zostały upowszech-
nione na stronie projektu www projekt rops-bialystok 
pl oraz opublikowane w kwartalniku „Podlaski Przegląd 
Społeczny” (str  23)  Raport został opublikowany także 
w formie książkowej 

Kolejnym działaniem realizowanym w 2013 roku 
była aktywizacja społeczno-ekonomiczna  Przygo-
towana została kampania informacyjno-promocyjna 
ekonomii społecznej, w ramach której:

 y emitowane były spoty reklamowe w telewizji regio-
nalnej, wyprodukowane w 2012 roku 

 y w radio emitowany był spot reklamowy dot  portalu 
www podlaskaekonomiaspoleczna pl 

 y zostały przygotowane i  wydrukowane broszury 
promocyjno-informacyjne 

Szkolenie Sposoby negocjacji i radzenia sobie 
z psychomanipulacją

Szkolenie Znowelizowane prawo pracySzkolenie Pierwsza pomoc przedmedyczna
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 y prowadzony jest portal dot  ekonomii społecznej, 
z którego wysyłane są newslettery i na którym aktua-
lizowana jest baza podmiotów ekonomii społecznej 
oraz zamieszczane bieżące informacje, materiały 
dot  ekonomii społecznej 

Działaniem, które przeprowadzono w 2013 roku 
było również Upowszechnienie współpracy i dobrych 
praktyk instytucjonalnych. Kontynuowano wydawanie 
kwartalnika „Podlaski Przegląd Społeczny”, w  którym 
przedstawiono dobre praktyki realizowanych projektów, 
jak także innych działań wdrażanych w  województwie 
podlaskim mających na celu rozwiązywanie problemów 
społecznych  

Promocja projektu systemowego realizowana była 
przez cały okres trwania projektu  W  ramach zadania 
aktualizowano podstronę internetową projektu  Również 
na innych witrynach internetowych zamieszczano infor-
macje o  projekcie  Firmie zewnętrznej zlecone zostało 
wykonanie materiałów promocyjnych, które na bieżąco 
przekazywane były uczestnikom działań  Oznaczenia 
ww  materiałów były zgodne z Wytycznymi Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego 

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie w 2014 
roku!!!

Upowszechnienie współpracy i dobrych praktyk instytucjonalnych

Termin Działanie

22-24 maja 2013 r Wizyta studyjna: „Dobre praktyki w obszarze współpracy instytucjonalnej w województwie 
świętokrzyskim”

15-18 października 2013 r Wizyta studyjna: „Dobre praktyki w obszarze współpracy instytucjonalnej na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego”

25-26 listopada 2013 r „Seminarium upowszechniające dobre praktyki w pracy socjalnej”

Szkolenie Pierwsza pomoc przedmedyczna

Aktywizacja społeczno-ekonomiczna

Termin Działanie

20-21 maja 2013 Szkolenie: „Nawiązywanie partnerstw i współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”

05-06 czerwca 2013 Szkolenie: „Nawiązywanie partnerstw i współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”

25-28 czerwca 2013 Wizyta studyjna: „Ekonomia społeczna szansą rozwoju społeczności lokalnych” (woj  
świętokrzyskie)

17-20 września 2013 Wizyta studyjna: „Ekonomia społeczna – możliwość jej rozwoju w społeczności lokalnej” 
(woj  małopolskie)

11 października 2013 Seminarium: „Perspektywa rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie podlaskim”
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Badania i analizy 
„Diagnoza systemu pieczy zastępczej 
w województwie podlaskim”

EU-Consult Sp. z o.o. z Gdańska

„Diagnoza systemu pieczy zastępczej w  województwie 
podlaskim” to badanie, które zostało przeprowadzone 
przez firmę EU-Consult Sp  z o o  z Gdańska na zlecenie 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w  Białym-
stoku  Jego celem była charakterystyka systemu pieczy 
zastępczej na terenie województwa podlaskiego  Bada-
nie miało za zadanie ocenę stopnia wdrażania posta-
nowień Ustawy o  wspieraniu rodziny i  systemie pieczy 
zastępczej z 9 czerwca 2011 r 

Badaniem objęto gminy oraz powiaty województwa 
podlaskiego, jako organizatorów pieczy zastępczej 
w  regionie  Zapytano również o  zdanie samych opie-
kunów rodzin zastępczych oraz przedstawicieli placówek 
sprawujących instytucjonalną pieczę zastępczą 

Większość gmin wywiązuje się z  obowiązku przy-
gotowywania sprawozdań, prowadzenia monitoringu 
sytuacji dzieci z  rodzin przeżywających trudności oraz 
zapewniania rodzinom konsultacji i  wsparcia specja-
listycznego  Samorządy powiatowe zadeklarowały, 
że realizują obowiązki nałożone nową ustawą – 80% 
powiatów wypełnia ich znaczną część 

Z badania wyłania się negatywny obraz organizacji 
pieczy zastępczej od strony finansowej  Przedstawiciele 
gmin i powiatów mieli problem z podaniem przybliżonej 
wysokości środków przeznaczanych rocznie na cele zwią-
zane ze wspieraniem rodziny i pieczą zastępczą  Ponad 
16% gmin zadeklarowało brak jakichkolwiek środków 
wyodrębnionych w  budżecie jednostki na wspieranie 
rodzin zastępczych  Zdaniem 37% gmin posiadane 
środki są zdecydowanie niewystarczające w  stosunku 
do potrzeb rodzin 

Wsparcie finansowe otrzymywane z tytułu sprawo-
wania pieczy zastępczej jest uznawane przez 38% rodzin 
zastępczych za wystarczające dla zaspokojenia podsta-
wowych potrzeb  Pozostałe rodziny są zdania, że wsparcie 
finansowe nie spełnia ich oczekiwań  Podobnie prawie 
90% przedstawicieli placówek instytucjonalnej pieczy 
zastępczej zadeklarowało, iż dostrzega potrzeby więk-
szego wsparcia finansowego na codzienne funkcjono-
wanie placówki  70% dodatkowo oczekuje większego 

niematerialnego wsparcia – lepszego dostępu do specja-
listycznych usług psychologicznych i  terapeutycznych 
dla podopiecznych 

Znajomość obowiązującej Ustawy o  wspieraniu 
rodziny i  systemie pieczy zastępczej wśród przedsta-
wicieli samorządów terytorialnych można ocenić jako 
słabą  Częściej niż co trzeci przedstawiciel gmin nie 
potrafił ocenić zmian przepisów wprowadzonych Ustawą 
z 9 czerwca 2011 r  Wśród nich dominował pogląd, iż nie 
ma różnicy w  warunkach i  zasadach funkcjonowania 
zgodnie ze starymi i nowymi przepisami 

Jeżeli chodzi o  opinie badanych na temat ustawy 
najkorzystniej oceniono wprowadzenie asystentów 
rodziny  Negatywnie oceniono obciążenie gmin nowymi 
kosztami bez zapewnienia dodatkowych środków  Osoby 
sprawujące instytucjonalną pieczę zastępczą dostrze-
gały zmiany zaistniałe w wyniku wprowadzenia nowych 
przepisów i niemal we wszystkich przypadkach oceniały 
je korzystnie 

Więcej szczegółowych informacji na temat badania 
i  jego wyników znaleźć można na podstronie interne-
towej Biura Projektu Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w  Białymstoku: www.projekt.rops-bialy-
stok.pl.

Badanie zrealizowano w ramach projektu systemo-
wego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz 
specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy 
społecznej” współfinansowanego z  Europejskiego 
Funduszu Społecznego w  ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja Integracji 
Społecznej, Działania 7 1 Rozwój i  upowszechnianie 
aktywnej integracji (Poddziałania 7 1 3 PO KL 2007-2013) 
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Cykl dla Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych 
w 2013 roku.

Bożena Sury – opiekun procesu LZI

W  ramach cyklu dla Lokalnych Zespołów Interdyscypli-
narnych w 2013 roku funkcjonowały następujące formy 
wsparcia:

 − opiekun procesu,
 − doradztwo specjalistyczne (prawne i psycholo-

giczne),
 − szkolenia, warsztaty, kursy specjalistyczne, spot-

kania w subregionach 
Opiekun procesu LZI wykonał 37 dyżurów 

w siedzibie Biura Projektu ROPS w Białymstoku, uczest-
niczył w  doradztwie specjalistycznym w  17 gminach, 
prowadził obsługę n/w szkoleń 

Doradztwo specjalistyczne (prawne i  psycho-
logiczne) w  wymiarze łącznie 200 godzin zostało 
przeprowadzone bezpośrednio dla zespołów interdyscy-
plinarnych w 37 gminach  Najczęściej poruszane podczas 
doradztwa zagadnienia to:

 − prowadzenie dokumentacji zespołu interdyscy-
plinarnego/grup roboczych,

 − praca i formy wsparcia osób doznających prze-
mocy w rodzinie,

 − środki motywacji i  oddziaływania na osobę 
stosującą przemoc (szczególnie niestawien-
nictwo na wezwanie na posiedzenie grupy 
roboczej, uzależnienia, podejrzenie choroby 
psychicznej),

 − praca z  dzieckiem krzywdzonym (diagnoza, 
rozmowa z dzieckiem, udział dziecka w proce-
durze, zaniedbanie),

 − dziecko jako osoba stosująca przemoc 
w rodzinie,

 − zamknięcie procedury „NK”,
 − zagadnienia z  prawa karnego (odpowiedzial-

ność karna sprawcy), prawa cywilnego (rozwód, 
separacja, eksmisja, ubezwłasnowolnienie, 
podział majątku), prawa rodzinnego – sprawo-
wanie władzy rodzicielskiej…

W  ramach szkoleń z  zakresu przemocy w  rodzinie 
przeprowadzono:

 y jednodniowe seminarium dla Przewodniczących 
Zespołów Interdyscyplinarnych woj  podlaskiego;

 y 2 edycje kursu specjalistycznego: „Praca z  rodziną 
z  problemem przemocy”, 112 godzin dydaktycz-
nych dla dwóch grup szkoleniowych (56 godzin 
dydaktycznych dla każdej grupy szkoleniowej), 
po trzy spotkania dla każdej z grup, w tym dwa spot-
kania 2-dniowe (32 godziny dydaktyczne dla jednej 
grupy) i  jedno spotkanie 3-dniowe (24 godziny 
dydaktyczne dla jednej grupy);

 y 5 warsztatów pn : „Indywidualny plan pomocy dla 
osoby dotkniętej przemocą w  rodzinie – opraco-

Szkolenie Praca z dzieckiem w ramach procedury NK
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wanie, monitoring” – 5 spotkań jednodniowych 
dla 5 grup szkoleniowych (po jednym spotkaniu 8 
godzinnym dla grupy)  Łącznie 40 godzin dydak-
tycznych dla wszystkich grup;

 y szkolenia 2 dniowe:
 − „Pomoc a interwencja w przeciwdziałaniu prze-

mocy w  rodzinie” – 1 spotkanie (16 godzin 
dydaktycznych dla jednej grupy szkoleniowej);

 − „Praca z  osobą doznającą przemocy dla 
członków LZI” – 1 spotkanie (16 godzin dydak-
tycznych dla jednej grupy szkoleniowej);

 − „Praca z osobą stosującą przemoc dla członków 
LZI” – 1 spotkanie (16 godzin dydaktycznych dla 
jednej grupy szkoleniowej);

 − „Praca z dzieckiem w ramach procedury NK” – 2 
spotkania 2-dniowe  Łącznie 32 godziny dydak-
tyczne dla dwóch grup szkoleniowych;

 y szkolenia 1 dniowe: „Dokumentacja i  ochrona 
danych osobowych w  LZI” – 2 spotkania   Łącznie 
16 godzin dydaktycznych dla dwóch grup 
szkoleniowych;

 y spotkania robocze w subregionach
 − „Diagnoza dziecka doznającego przemocy 

w rodzinie” – 3 spotkania jednodniowe w subre-
gionach, po jednym w: Białymstoku, Łomży 
i  Suwałkach (po 8 godzin dydaktycznych dla 
jednej grupy szkoleniowej)  Łącznie 24 godziny 
dydaktyczne dla trzech grup szkoleniowych;

 − „Rozmowa z dzieckiem krzywdzonym” – 3 spot-
kania jednodniowe w subregionach, po jednym 
w: Białymstoku, Łomży i Suwałkach (po 8 godzin 
dydaktycznych dla jednej grupy szkoleniowej)  
Łącznie 24 godziny dydaktyczne dla trzech grup 
szkoleniowych 

Łącznie przeprowadzono 304 godziny dydak-
tyczne różnych form szkoleniowych z  zakresu 
przemocy w rodzinie, ze szczególnych uwzględnieniem 
zagadnienia dziecka krzywdzonego, pracy z  osobą 
doznającą przemocy w rodzinie i pracy z osobą stosującą 
przemoc w rodzinie  

W  szkoleniach udział wzięło łącznie 489 uczest-
ników, w tym przedstawicieli:

 − ośrodków pomocy społecznej: 370
 − Policji: 11
 − oświaty: 76
 − ochrony zdrowia: 12
 − GKRPA: 7
 − organizacji pozarządowych: 8
 − kuratorzy: 5

Zapraszamy do udziału w projekcie 2014 roku! Szkolenie Praca z dzieckiem w ramach procedury NK
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Podsumowanie specjalistycznego doradztwa  
dla OPS i PCPR w roku 2013

Anna Tomulewicz, Małgorzata Lawda 
Doradcy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

W  roku 2013 do pomocy doradczej w  opracowaniu/
aktualizacji dokumentu strategicznego lub programów 
społecznych zgłosiło udział ponad 40 instytucji pomocy 
społecznej 

Praca nad programami i dokumentami gminnymi/
powiatowymi odbywała się nie tylko podczas dyżurów 
doradców w  Biurze Projektu ROPS (środy, piątki), ale 
przede wszystkim na spotkaniach indywidualnych 
i warsztatowych w miejscowościach gminnych i powia-
towych  Doradcy świadczyli również wsparcie poprzez 
pracę internetową, telefoniczną, dokonywali korekty 
dokumentów, zarządzeń i uchwał, udzielali poradnictwa 
koordynatorom 

Ilość czasu poświęconego gminie lub powiatowi 
była różna i wynosiła od 2 do 30 godzin  Najwięcej godzin 

wsparcia świadczono przy opracowaniu/aktualizowaniu 
strategii metodą partycypacyjną  Z tej formy doradztwa 
w terenie skorzystały 24 ośrodki pomocy społecznej 
oraz 2 powiatowe centra pomocy rodzinie.

Często przy okazji współpracy z  doradcą doko-
nywane były również poprawki w  programach lokal-
nych, czy wspólne opracowania projektów na potrzeby 
pracowników (programy aktywności lokalnej, profilak-
tyki, wspierania rodziny) 

Podsumowując kolejny rok pracy doradczej 
w  ramach projektu systemowego „Bądź Aktywny Bądź 
Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo 
dla kadr instytucji pomocy społecznej” chciałybyśmy 
podzielić się z  Państwem spostrzeżeniami na temat 
obszarów trudności w pracy nad dokumentami 

Trudności Proponowane formy rozwiązań/usprawnień

Zbyt ogólna lub brak 
kompleksowej diagnozy 
sytuacji społecznej 

Wykorzystanie danych z opracowanej, aktualnej strategii rozwoju gminy lub innych programów  
Wykorzystanie danych i rekomendacji z Oceny Zasobów  Przygotowanie i zebranie danych 
z instytucji w formie elektronicznej/skorzystanie z pracy zespołów ds  opracowania strategii 

Brak harmonogramu 
Wykorzystanie obowiązku rocznej sprawozdawczości do sporządzania rocznych harmonogramów  
Wykorzystanie spotkań zespołu do opracowania harmonogramów  Przepracowanie wzoru 
harmonogramu z doradcą w celu poznania zasad jego tworzenia 

Nieokreślony sposób 
wdrażania, w tym 
koordynacja 

Wykorzystanie szablonu zamieszczonego na stronie ROPS i dostosowanie go do potrzeb własnych  
Wypracowanie wzoru wdrażania z doradcą w celu poznania zasad jego tworzenia 

Niejasny tryb aktualizacji 

Niewpisany w sposób wdrażania strategii lub programu tryb aktualizacji niesie ryzyko, że nie 
wiadomo kiedy i jak dokument aktualizować  Przyjmuje się metodologicznie, że robimy to nie 
rzadziej niż raz na dwa lata w formie tabeli (co zostało zrobione i co nas jeszcze czeka, czyli 
wypisanie zadań w formie harmonogramu na najbliższe lata) 

BIP – w wielu gminach nadal 
strategia i programy nie są 
upowszechniane 

Umieszczanie na stronie nie tylko wersji do konsultacji, ale również całości dokumentu 
i jego harmonogramów jest niezbędne  Stanowi formę upowszechnienia, ale też umożliwia 
wykorzystanie opracowanej diagnozy przez instytucje gminne/powiatowe, zapewnia odniesienie 
się do zadań 

Konsultacje społeczne 

Są obowiązkowym elementem każdego dokumentu przed jego uchwaleniem  Jeśli samorząd 
posiada już spisany tryb należy się z nim zapoznać i zastosować  Najczęstsza formą konsultacji 
są e-mailowe konsultacje oraz spotkania robocze z mieszkańcami  Niektóre gminy wykorzystują 
spotkania w sołectwach oraz imprezy z mieszkańcami  Warto się zastanowić jakie formy mamy 
planowane i wpleść w nie element konsultacji 

Monitoring 

Systematyczne zbieranie i analizowanie informacji dotyczących realizowanych bądź 
zrealizowanych już zadań  Jego najważniejszym celem jest zapewnienie zgodności wdrażania 
zapisów strategicznych z wcześniejszymi założeniami  Można to zrobić w formie spotkań 
corocznych zespołu ds  aktualizacji strategii lub podczas sprawozdawczości z Oceny zasobów 
podczas sesji 
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Wśród gmin, które rozpoczęły pracę doradczą w  2013 
roku pięć będzie kontynuowało wsparcie w  2014 roku  
Co oznacza, że rozpoczęte pod koniec roku warsztaty i spot-
kania w gminach uwieńczą dokumenty w kolejnych latach 

W roku 2013 zdarzało się również, że zaproszonym 
gościem podczas uchwalania strategii/programu 
na Radzie Gminy był też doradca ROPS  Starał się 
on wówczas, wspólnie z  pracownikami socjalnymi 
ośrodków uświadomić radnych o determinacji prac nad 
dokumentem oraz jego celem, pokazać rolę samorządu 
w kolejnym etapie – wdrażaniu 

Wśród zadań projektu systemowego ROPS 
w  Białymstoku doradcy mieli również za zadanie 
wspólnie z pracownikami ośrodków pomocy społecznej 
i powiatowych centrów pomocy przyjrzeć się jak funk-
cjonuje na ich terenie aktywna integracja 

Od lutego do maja odwiedziliśmy prawie 70 
miejsc  W  środowiskach dyskutowaliśmy o  tym co się 
udaje instytucjom, grupom i organizacjom, jakie usługi 
i aktywności są, a jakich brakuje  Doradcy przekazywali 
też pomysły i dobre praktyki realizowane w innych miej-
scach na Podlasiu:

 − a to zatrudnienie z projektu asystentów rodziny,
 − a to finansowanie klubu młodzieżowego lub 50 

plus,
 − a to warsztaty dla grup 

Z przeprowadzonego doradztwa specjalistycznego 
wynika, iż realizatorzy działań z obszaru aktywnej inte-
gracji, w tym poprzez projekty systemowe ciągle jeszcze 
napotykają przeszkody  Wśród negatywnych doświad-
czeń związanych z  realizacją projektów większość 
ośrodków pomocy społecznej wymieniała nadmiernie 
rozbudowaną dokumentację związaną z realizacją i zbyt 
skomplikowaną sprawozdawczość 

Ponadto większość przedstawicieli jednostek 
zarówno gminnych, jak i powiatowych zwracała uwagę 
na rekrutację beneficjentów ostatecznych, czy też ich 
rezygnację w trakcie realizacji projektu 

Oprócz przyczyn tkwiących w psychice osób wyklu-
czonych społecznie przedstawiciele jednostek pomocy 
społecznej wskazują na inne, obiektywne ograniczenia 
tych osób, jak: opieka nad osobami zależnymi, praca 
w gospodarstwie rolnym, zły stan zdrowia, czy trudności 
związane z dojazdem 

Świadomość pomocy oraz możliwość skorzystania 
z doradztwa podczas opracowywania/aktualizacji doku-
mentów lub budowania aktywnej integracji jest ważna – 
podkreślają ośrodki  Wartością wsparcia doradczego jest 
fakt, że pracownicy w terenie „nie są sami”, a codzienne 
rozwiązywane przez nich problemy społeczne mogą 
zyskać, dzięki wizycie doradcy, inną rangę  Stają się 
ważnym elementem rozwoju społecznego.

Kurs Specjalistyczny Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
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Doradztwo prawne w zakresie LZI

Patrycjusz Krzysztof Kalinowski 
Doradca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Grudzień to czas świątecznej gorączki, ale i  też okres 
podsumowań  Powoli również dobiega końca doradz-
two dla Zespołów interdyscyplinarnych ds  przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie 

Od kwietnia spotykałem się z członkami zespołów 
interdyscyplinarnych i  grup roboczych z  terenu woje-
wództwa podlaskiego w  ramach doradztwa prawnego 
dla zespołów interdyscyplinarnych ds  przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie  Był to czas bardzo owocny 

Zdecydowana większość odwiedzonych zespołów 
interdyscyplinarnych realizuje wszystkie zadania wynika-
jące z przepisów znowelizowanej ustawy o przeciwdzia-
łaniu przemocy w  rodzinie  Zespoły rozpowszechniają 
informacje o  instytucjach, osobach i  możliwościach 
udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjują inter-
wencje w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie 
oraz działania w stosunku do osób stosujących przemoc 
w  rodzinie i  podejmują działania w  środowisku zagro-
żonym przemocą w rodzinie  Ponadto zespoły realizują 
działania określone w gminnym programie przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w  rodzinie i  prowadzą diagnozowanie problemu prze-
mocy w rodzinie 

W  przypadku zdecydowanej większości zespołów 
interdyscyplinarnych, które tworzą grupy robocze, 
realizują one wszystkie przewidziane ustawą zadania: 
dokumentują działania podejmowane wobec rodzin, 
w  których dochodzi do przemocy oraz efekty tych 
działań, monitorują sytuację rodzin, w których dochodzi 
do przemocy oraz zagrożonych wystąpieniem przemocy, 
opracowują i  realizują plan pomocy w  indywidualnych 
przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie 

Uczestnicy spotkań potwierdzają zalety pracy 
interdyscyplinarnej, wskazując na jej kompleksowość, 
zwiększoną efektywność i skuteczność działań  Podkre-
ślają również pozytywne rezultaty pracy interdyscypli-
narnej: wieloaspektowe udzielanie pomocy rodzinom 
dotkniętym przemocą, lepszą koordynację działań służb 
i  instytucji w  zakresie przeciwdziałania przemocy oraz 
możliwość wzajemnego uczenia się, dzielenia wiedzą 

i  doświadczeniami  Współdziałanie służb i  instytucji 
pozwala efektywnie wykorzystywać zasoby, instrumenty 
i  uprawnienia poszczególnych podmiotów – zarówno 
na poziomie strategicznym, jak i  indywidualnych przy-
padków rodzin 

Na zakończenie należy wskazać, iż uczestnicy 
spotkań wskazywali na trudność godzenia obowiązków 
służbowych i  zawodowych z  powodu nadmiernego 
obciążenia członków zespołu interdyscyplinarnego 
i  grup roboczych  Praca w  zespole jest wymagającym 
i  odpowiedzialnym zadaniem  Angażuje także poza 
podstawowym wymiarem czasu pracy  Rzadko człon-
kowie zespołu są odciążani od swoich obowiązków 
w  miejscu pracy z  uwagi na pracę w  ramach zespołu  
Jednocześnie brakuje gratyfikacji za poświęcony czas, 
zaangażowanie i realizację dodatkowych zadań 

Prowadzone doradztwo pomagało zespołom inter-
dyscyplinarnym w  rozwiązywaniu konkretnych prob-
lemów lub rozstrzygnięciu wątpliwości przy doborze 
odpowiednich działań, jednocześnie umożliwiało uczest-
nikom wymianę doświadczeń 

Kurs Specjalistyczny Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
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Doradztwo psychologiczne w zakresie LZI

Krystyna Wysocka 
Doradca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Za mną ostatnie godziny doradztwa i  ostatni wyjazd  
Z  końcem listopada wszystkie godziny przeznaczone 
na wyjazdy do gmin zgłaszających zapotrzebowanie 
na doradztwo psychologiczne zostały rozdysponowane  
Znowu ilość zgłoszeń wzrastała wraz ze zbliżaniem się 
do końca roku  Niestety te gminy, które czekały do ostat-
niej chwili, żeby ją uzyskać nie mogły już liczyć na nasz 
przyjazd  Bardzo cieszy mnie tak duże zainteresowanie 
pomocą dla Zespołów w zakresie psychologicznym 

Dość często poruszanym, na każdym właściwie 
spotkaniu z  zespołami tematem była problematyka 
budowania współpracy w ramach zespołów i grup 

Mam wrażenie, że w  naturalny sposób obecnie 
w zespołach są osoby zainteresowane taką formą pracy  
Przewodniczący poszczególnych LZI starannie starali 
się dobrać skład zwłaszcza zespołów, aktywnie zabie-
gając o  członków, których działalność zawodowa czy 
społeczna daje gwarancję aktywnego zaangażowania 
się w pracę  Mam refleksję, że praca zespołowa okazała 
się skuteczna  W  wielu przypadkach okazała się też 
jednak być trudna, zwłaszcza w  grupach, gdzie skład 
był dyktowany potrzebą konkretnego zgłoszenia  Stąd 
częste prośby uczestników o  pomoc w  zakresie stoso-
wania zasad komunikacji grupowej, budowania zaanga-
żowania i egzekwowania rzetelnej współpracy także tych 
mniej z racji na miejsca pracy aktywnych dotąd członków 
– zwłaszcza ze szkolnictwa i służby zdrowia 

Kolejna kwestia jest właściwie pochodną powyż-
szej  Dla mnie osiową kwestią w dobieraniu metod pracy 
z rodziną (a jest kolejna najczęściej poruszana kwestia) – 
jest diagnoza  Jej uważne przeprowadzenie, korzystając 
z zasobów grupy, daje gwarancję optymalnego doboru 
metod pracy interwencyjnej, a  później doboru planu 
pomocy rodzinie 

Na tym najważniejszym etapie pracy z  rodziną 
doskonale widać sensowność pracy zespołowej w  tej 
kwestii  Dobra diagnoza, to według mnie jest wyznacz-
nikiem i  warunkiem dobrej współpracy w  zespole czy 
grupie  Korzystanie z  różnych zasobów członków jeśli 
chodzi o  wiedzę, metody i  osobistą wrażliwość daje 

wielowymiarowy obraz rodziny – a  tylko taki pozwala 
dobrać optymalne metody interwencji i pomocy 

Mam przekonanie, że włożony trud w  diagnozę 
w  oparciu o  różne zasoby instytucji i  spojrzenia ich 
przedstawicieli zaoszczędza ryzyka podjęcia nieefektyw-
nych działań 

Byłam też często proszona o  pomoc w  opracowy-
waniu konkretnych przypadków zgłaszanych na spotka-
niach  To wyzwanie, ale też satysfakcja  Wtedy to miałam 
wrażenie, że mój głos był głosem wspierającym  Coraz 
rzadziej była to praca nad podstawowymi pojęciami 
i  ich stosowaniem w  praktyce  Mam wrażenie więk-
szej kompetencji i  rosnącej samodzielności zespołów  
Niestety, rodzi się we mnie poczucie, że życie zaska-
kuje coraz trudniejszymi przypadkami  Poprzestaje 
to być doradztwo w  zakresie rozpoznawania podsta-
wowych sygnałów świadczących o  występowaniu 
przemocy  To coraz częściej praktyczne ćwiczenia i infor-
macje na temat przeprowadzenia rozmowy z  nieraz 
bardzo agresywnym podejrzanym o  stosowanie prze-
mocy  Częsty temat to także motywowania i kierowania 
sprawców przemocy do wzięcia udziału w oddziaływa-
niach korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców prze-
mocy domowej  Równie obciążające grupy okazały się 
być rozmowy z pełną bezradności osobą doznającą prze-
mocy  Tutaj bardzo pomaga znajomość mechanizmów 
psychologicznych przemocy  Dobór środków pracy 
jest już wtedy ukoronowaniem włożonego w  tę pracę 
wysiłku 

Kolejny ważny wątek rozmów z zespołami to diag-
noza i ochrona dzieci przed krzywdzeniem  Kilka spotkań 
było poświęconych właśnie spotkaniom z pracownikami 
oświaty i dotyczyło diagnozy i ochrony dziecka 

Zauważalne dla mnie bez wątpienia jest to, że uczest-
niczenie w szkoleniach i warsztatach cyklu dla LZI przy-
niosło efekty  Często słyszę, ku mojej dużej satysfakcji, 
powoływanie się na zdobyte doświadczenia na szkole-
niach i warsztatach 

Pozdrawiam serdecznie i  dziękuję za ciepłe przy-
jęcie za każdym razem!
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„Jutro może być inaczej” – projekt systemowy 
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Choroszczy w latach 2009- 2013

Stanisława Jolanta Andruszkiewicz 
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy

Miasto i Gmina Choroszcz jest terenem działania Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Choroszczy  
Jest to gmina położona w  środkowej części wojewódz-
twa podlaskiego przy szlaku komunikacyjnym Białystok-
-Warszawa liczącą ok  13 000 tys  mieszkańców 

Rok 2009 w  działalności Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy był rokiem 
przełomowym  Wtedy po raz pierwszy przystąpi-
liśmy do realizacji projektu systemowego współfi-
nansowanego z  środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Priorytetu VII  Promocja Inte-
gracji Społecznej, Działanie 7 1 Rozwój i  upowszech-
nianie aktywnej integracji, Poddziałanie7 1 1 Rozwój 
i  upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej  Możliwość realizacji projektów 
pozwoliła na wprowadzenie niekonwencjonalnej 
metody pracy, pozyskania dodatkowych środków 
finansowych, co było i jest skierowane do osób potrze-
bujących wsparcia w  zakresie podniesienia poziomu 
aktywności zawodowej i  społecznej wśród osób 
bezrobotnych, korzystających z  pomocy społecznej 
i  zagrożonych wykluczeniem społecznym  Problem 
osób korzystających z  pomocy społecznej to brak 
wykształcenia lub jego dezaktualizacja w  stosunku 
do obecnych potrzeb rynku pracy  Ludzie nie mają 
środków ani motywacji do zdobycia lub podwyższenia 
swoich kwalifikacji  Środki materialne, jakimi dyspo-
nują klienci OPS nie wystarczają im na zaspokojenie 
potrzeb życiowych, a doszkalanie jest poza ich zasię-
giem  Projekt „Jutro może być inaczej” jest odpowie-
dzią na ten stan rzeczy i  próbą polepszenia sytuacji 
mieszkańców gminy w  zakresie podnoszenia kwalifi-
kacji i  nabycia nowych umiejętności, co daje uczest-
nikom większą pewność siebie i  wzmacnia poczucie 
wartości w życiu społecznym 

W 2009 r  w projekcie uczestniczyło 26 osób  Zostały 
one objęte kompleksowymi działaniami polegają-
cymi na łączeniu oddziaływań edukacyjnych, społecz-

nych, zdrowotnych i zawodowych  Narzędziem realizacji 
projektu był kontrakt socjalny  W ramach aktywnej inte-
gracji przeprowadzono między innymi:

 − warsztaty z  psychologiem i  z  doradcą zawo-
dowym,

 − szkolenia specjalistyczne, tj : kurs prawo jazdy 
kat B, kurs opiekunki dzieci i  osób starszych, 
kurs wózków jezdniowych napędem silni-
kowym, kurs obsługi komputera z elementami 
Internetu,
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 − realizowano pracę socjalną z  uczestnikami 
projektu, zawarto kontrakty socjalne, udzielono 
wsparcia finansowego w formie zasiłków celo-
wych 

Rodzaj kursów został ustalony zgodnie z  potrze-
bami i oczekiwaniami uczestników projektu  Projekt był 
realizowany w okresie od kwietnia do listopada 2009r 

W  roku 2010 projekt był realizowany w  okresie 
od 01 05 do 30 11 2010 r  W  projekcie brało udział 
18 uczestników  Ponownie były to osoby w szczegól-
ności długotrwale bezrobotne o  niskich kwalifika-
cjach zawodowych, które wcześniej nie uczestniczyły 
w projekcie realizowanym przez MGOPS w Choroszczy  
Tym razem beneficjenci przeszli szkolenia w zakresie 
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magazyniera z  obsługą wózków jezdniowych 
z napędem silnikowym i z modułem obsługi kas fiskal-
nych (12 osób) oraz sprzedawcy z  modułem obsługi 
kas fiskalnych (6 osób) 

W  roku 2011 projekt realizowany był w  okresie 
od 01 06 do 30 11 2011 r  Tym razem do projektu przy-
stąpiło 20 osób długotrwale bezrobotnych, chcących 
pozyskać nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe  
12 osób przystąpiło do kursu magazyniera z  obsługą 
wózków jezdniowych z  napędem silnikowym  6 osób 

podjęło szkolenie w zakresie opiekuna osób starszych 
i dzieci  Na kurs prawa jazdy kat  B uczęszczała 1 osoba 

W  roku 2012 projekt realizowany był w  okresie 
od 01 06  do 30 11 2012 r  Wzięło w nim udział 21 osób  
Podczas realizacji projektu beneficjenci podnosili swoje 
kwalifikacje zawodowe biorąc udział w kursie operatora 
koparko-ładowarki (13 osób) oraz kursie sprzedawcy 
z obsługą kasy fiskalnej (8 osób) 

Rok 2013 jest piątą „rocznicą” realizacji projektu  
Uczestniczą w  nim 22 osoby  Podobnie jak w  latach 

Tabela. Realizacja projektów systemowych z EFS w latach 2009-2013 przez MGOPS w Choroszczy.

Rok Liczba uczestników projektu Całkowity koszt projektu

2009 26
98 863,60 zł  w tym:
– wnioskowane dofinansowanie – 87 538,60 zł 
– wkład własny – 11 325,00 zł 

2010 18
68 815,87 zł  w tym:
- wnioskowane dofinansowanie - 59 815,87 zł 
- wkład własny - 9000 zł 

2011 20
70 886,91 zł  w tym:
- wnioskowane dofinansowanie - 61 286,91 zł 
- wkład własny - 9 600 zł 

2012 21
74 329 zł w tym:
- wnioskowane dofinansowanie – 66 524,45 zł 
- wkład własny -7 804,55zł 

2013 22
135 128,32 zł w tym:
- wnioskowane dofinansowanie – 120 939,84 zł 
- wkład własny - 14 188,48 zł 
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ubiegłych uczestnicy są objęci wszechstronną pomocą 
celem osiągnięcia założenia projektowego dążącego 
do podniesienia poziomu aktywności zawodowej  
W projekcie uczestnicy skorzystali z możliwości nabycia 
umiejętności w zakresie obsługi kas fiskalnych, operatora 
wózków widłowych z napędem silnikowym oraz możli-
wość pozyskania uprawnień kierowcy – prawo jazdy 
kat  B 

W  ciągu trwania całego projektu uczestnicy 
w ramach aktywizacji zawodowej mieli możliwość uczest-
niczenia w grupowym oraz indywidualnym doradztwie 
zawodowym  Beneficjenci poznawali współczesny rynek 
pracy, metody i techniki aktywnego poszukiwania pracy  
Uczyli się zasad skutecznej komunikacji i  marketingu 
własnej osoby  Redagowali dokumenty aplikacyjne oraz 
uczyli się jak się przygotować do rozmowy kwalifika-
cyjnej 

W  ramach aktywizacji społecznej grupa uczestni-
czyła w  warsztatach z  psychologiem  Warsztaty miały 
na celu nauczyć prawidłowej komunikacji i asertywności, 
poznania tajników autoprezentacji oraz swoich ocze-
kiwań i pomysłów na życie 

Pomoc socjalna
Projekt w  całym okresie trwania zakładał również 

pracę socjalna, zawieranie kontraktów socjalnych oraz 
pomoc materialną uczestnikom w formie zasiłków celo-
wych i  specjalnych zasiłków celowych  Pomoc finan-
sowa przeznaczona była między innymi na pokrycie 
wydatków związanych z  dojazdem do miejsca prze-
prowadzenia szkoleń i kursów  Udzielone wsparcie jest 
wkładem własnym 

Działania o charakterze środowiskowym
W ramach realizacji projektu odbyły się dwa wyjazdy 

integracyjno-edukacyjne do Warszawy  Pierwszy miał 
miejsce w 2010 a drugi w 2011 roku  Wyjazdy te zorga-
nizowano dla uczestników i  ich najbliższych członków 
rodziny  Podczas wyjazdów uczestnicy zwiedzali 
Muzeum Ks  Jerzego Popiełuszki, Powązki, Stare Miasto, 
Kino 5D, Łazienki Królewskie, Centrum Nauki Kopernik 
oraz Planetarium „Niebo Kopernika”  Uczestnicy byli 
zadowoleni, gdyż niektórzy z nich byli po raz pierwszy 
w stolicy 

Finansowanie projektu
Projekt systemowy jest istotnym instrumentem 

pozwalającym na realizację celu głównego Gminnej 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Choroszcz na lata 2007-2015, gdyż główny cel strategii 
został sformułowany, jako: stworzenie warunków do 
umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężania trud-
nych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać 
wykorzystując własne możliwości i  uprawnienia  Bez 
pozyskania środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego niemożliwa byłaby taka forma działalności  Reali-
zowane projekty zawierają działania ponad ustawowe 
i nie występowały wcześniej w ofercie OPS, dlatego bez 
wsparcia środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
nie byłoby możliwe realizowanie tak kompleksowego 
wsparcia  Projekt jest realizowany samodzielnie bez part-
nerstwa 

Największą satysfakcją z realizacji projektu jest fakt 
pozyskania zatrudnienia przez niektóre osoby uczestni-
czące w projekcie 
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Projekt systemowy „Program wsparcia społeczno-
zawodowego aktywizacja zawodowa dla osób 
objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Grajewie”

Weronika Leokadia Szymanowska 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie

Gminę Grajewo zamieszkuje 6 182 mieszkańców, a struk-
tura osób pracujących w  gminie jest zbliżona do struk-
tury w  powiecie grajewskim  W  porównaniu do całego 
powiatu nieco więcej osób jest zatrudnionych w  rolni-
ctwie, natomiast nieco mniejszy odsetek stanowią osoby 
pracujące w przemyśle i budownictwie  Jednym z głów-
nych problemów społecznych w  gminie Grajewo jest 
wysokie bezrobocie, dlatego też problem ten wymaga 
długofalowych rozwiązań strategicznych  Powstawanie 
rożnego rodzaju programów aktywizujących pozwoli 
na odnalezienie się na rynku pracy osób bezrobotnych 
korzystających z  pomocy społecznej, posiadających 

trudną sytuację materialną oraz niskie kwalifikacje zawo-
dowe  Osoby te są zagrożone wykluczeniem społecznym 
powodującym ubóstwo, a za tym ograniczające w dużej 
mierze uczestnictwo w  życiu zawodowym, społecznym 
i rodzinnym  Problem ten wskazuje na konieczność obję-
cia systemem pomocy i wsparcia 
Rok 2009 w  działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w  Grajewie był rokiem bardzo trudnym  
Wtedy to po raz pierwszy rozpoczęliśmy realizację 
projektu systemowego „Program wsparcia społeczno-
-zawodowego aktywizacja zawodowa dla osób objętych 
pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gra-
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Funduszu Społecznego Priorytetu VII Promocja integracji 
społecznej w ramach działania 7 1 Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji, Poddziałania 7 1 1 Rozwój 
i  upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej  Możliwość realizacji projektu zmie-
niła wizerunek naszej jednostki i  została zauważona 
przez społeczność lokalną 

Pierwszy projekt realizowano w okresie od czerwca 
do grudnia 2009 roku, a kwota na jego realizację wynosiła 
121 757,14 zł z czego środki własne gminy 12 784,50 zł  
Projekt był skierowany do grupy 21 osób korzystają-
cych z pomocy społecznej, bezrobotnych zarejestrowa-
nych w Powiatowym Urzędzie Pracy w wieku aktywności 
zawodowej  W  projekcie mogli uczestniczyć zarówno 
mężczyźni jak i kobiety  Celem głównym projektu było 
zwiększenie aktywności bezrobotnych oraz działania 
wspierające podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
zgodnie ze specyfiką lokalnego rynku pracy  Cele szcze-
gółowe: aktywizacja zawodowa i  społeczna, podno-
szenie świadomości społecznej, promocja młodych osób 
na rynku pracy 

W  pierwszym roku projektu uczestnicy otrzymali 
ofertę wsparcia psychologicznego poprzez spotkania 
indywidualne z  psychologiem  Następnie uczestni-
czyli w  zajęciach z  doradcą zawodowym w  grupach  
Podczas zajęć nauczyli się rozpoznawać swoje mocne 
i  słabe strony charakteru, swój typ osobowości, swoje 
umiejętności i  predyspozycje  Kolejnym etapem były 
szkolenia zgodnie z ustalonymi potrzebami, indywidu-
alnie dla każdego z uczestników: księgowość z obsługą 
kasy fiskalnej, przedsiębiorczość, fryzjerstwo, szkolenia 
na prawo jazdy kat  B oraz jedna osoba ukończyła szko-
lenie operatora koparko-ładowarki 

W  II edycji projektu „Program wsparcia społeczno-
-zawodowego aktywizacja zawodowa dla osób obję-
tych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Grajewie” realizowanego od maja do grudnia 2010 
roku udział brały osoby zarejestrowane w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w  Grajewie oraz rolnicy korzystający 
z pomocy społecznej  Wsparciem psychologa i doradcy 
zawodowego zostało objętych 32 osoby w grupach oraz 
indywidualnie poprzez treningi kompetencji i umiejęt-
ności społecznych 

W  ramach realizacji zadania aktywna integracja 
realizowano następujące szkolenia:

 y Kurs na prawo jazdy kat: B, kat  C, kat  BE,
 y Operator koparko-ładowarki,
 y Księgowość komputerowa z obsługą kasy fiskalnej,
 y Kierowca wózków jezdniowych,
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 y Fryzjerstwo,
 y Szkolenia: z  wybranych zagadnień prawa rodzin-

nego i  cywilnego; udzielanie pierwszej pomocy 
przedmedycznej;
Organizowano zajęcia muzyczno-sportowe dla 

dzieci i  młodzieży uczestników projektu, które odby-
wały się w świetlicach wiejskich  Zaplanowane rezultaty 
zostały osiągnięte w 100%  Koszt projektu drugiej edycji 
to kwota 233 360,24 zł, z  czego środki własne gminy 
wyniosły 9 760,00 zł 

W  roku 2011 projekt realizowano od kwietnia 
do listopada z grupą docelową stanowiącą 25 osób  Cele 
szczegółowe skupiały się wokół realizacji działań mają-
cych na celu dostarczenie umiejętności umożliwiają-
cych uczestnikom projektu powrotu do aktywnego życia 
w społeczności lokalnej, wynikające z  ich uczestnictwa 
w działaniach z zakresu integracji społecznych, podnie-
sienia kwalifikacji zawodowych, nabycie lub wzmoc-
nienie umiejętności ogólnospołecznych  Koszt projektu 
wyniósł 189 720,00 zł, w tym wkład własny gminy to 21 
750,00 zł 

W roku 2012 do projektu przystąpiły 33 osoby  Podej-
mowane działania coraz więcej cieszyły się zaintereso-
waniem  Do ośrodka zgłaszały sie osoby młode z prośbą 
o przyjęcie ich do projektu, chętnie deklarowały swoje 
uczestnictwo w projekcie również osoby w wieku od 40 
do 55 lat  Młode osoby jak również w wieku średnim były 
zainteresowane szkoleniami w zakresie florystyki, projek-
towania zieleni i  zakładania ogrodów  To pozytywne 
nastawienie przyszłych uczestników projektu i  chęć 
zdobycia przez nich nowych kwalifikacji zmobilizowało 
pracowników pomocy społecznej do dalszych działań 
w projekcie 

W latach 2011-2012 realizowano następujące dzia-
łania w ramach instrumentu aktywnej integracji:

 y Wsparcie psychologiczne grupowe i indywidualne,
 y Doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe,
 y Operator koparko-ładowarki,
 y kurs na prawo jazdy kat  B, kat  C, kat  CE,
 y Przewóz rzeczy kwalifikacja wstępna przyśpieszona,
 y Magazynier z obsługą wózków jezdniowych,
 y Nowoczesny sprzedawca,
 y Florystyka z elementami sprzedaży,
 y Projektowanie zieleni i zakładanie ogrodów,
 y Zarządzanie budżetem domowym 

W  ramach działań środowiskowych uczestnicy 
projektu zapoznali się z  funkcjonowaniem i  działal-
nością Spółdzielni Socjalnej w Prostkach, zdobyli wiedzę 
na temat dobrej praktyki ekonomi społecznej  Wyjazdy 
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integracyjno-edukacyjne między innymi wycieczka 
do Świętej Lipki, Mikołajek oraz Teatru Węgierki w Białym-
stoku uatrakcyjniły uczestnictwo w projekcie 

Różnorodność problemów społecznych: alko-
holizm, przemoc w  rodzinie, problemy opiekuńczo-
-wychowawcze i  niezaradność spowodowały potrzebę 
zorganizowania dwóch punktów konsultacyjnych 
w gminie w zakresie pomocy prawnej i psychologicznej  
Ze wsparcia w  punktach korzystali mieszkańcy gminy 
Grajewo oraz uczestnicy projektu  Rodzinom z dziećmi 
z  problemami opiekuńczo-wychowawczymi będących 
w  stanie kryzysu umożliwiono specjalistyczną pomoc 

w  wypełnianiu ich ról w  rozwiązywaniu podstawo-
wych problemów wychowawczych poprzez wspieranie 
i pomoc asystenta rodziny  Koszt projektu w roku 2012 
opiewał na kwotę 215 000,00 zł, gdzie wkład własny 
gminy stanowiła kwota 22 575,00zł 

Od maja 2013 roku realizujemy V edycję projektu 
systemowego „Program wsparcia społeczno-zawodo-
wego aktywizacja zawodowa dla osób objętych pomocą 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Grajewie”  
Koszt projektu to kwota 206 500,00 zł, przy czym wkład 
własny 21 682,50 zł  Chęć udziału w projekcie zadeklaro-
wało 36 osób, w tym 15 mężczyzn  W oparciu o sporzą-
dzoną diagnozę potrzeb wsparciem psychologicznym 
grupowym i  indywidualnym oraz doradztwem zawo-
dowym objęto każdego z  uczestników, a  następnie 
zakwalifikowano do odpowiednich szkoleń, które kończą 
się w miesiącu grudniu 2013roku  Są to:

 y kurs prawo jazdy Kat  B – 11 osób,
 y kurs prawo jazdy Kat  C – 5 osób,
 y kurs prawo jazdy Kat  CE – 4 osoby,
 y kurs prawo jazdy Kat  T – 2 osoby,
 y Operator koparko-ładowarki – 10 osób,
 y Operator ładowarki – 1 osoba,
 y Przewóz rzeczy kwalifikacja wstępna przyśpieszona 

– 5 osób,
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 y Nowoczesny sprzedawca – 11 osób,
 y Kucharz/barman – 11 osób,
 y Projektowanie zieleni i  zakładanie ogrodów – 

10 osób,
 y Magazynier – 2 osoby,
 y Magazynier z  obsługą wózków jezdniowych – 

5 osób 
W  miesiącu wrześniu 2013r  został zorganizowany 

wyjazd integracyjny do Augustowa  Główną atrakcją był 
rejs statkiem z Żeglugi Augustowskiej do Studzienicznej 
z dwukrotnym śluzowaniem  Trasa tym bardziej stała się 
atrakcyjna ze względu na odwiedzenie w 1999 roku przez 
Papieża Jana Pawła II tego miejsca, oraz upamiętnienia 
tej wizyty stojącym na brzegu jeziora jego pomnikiem  
W  okresie od czerwca do grudnia osoby potrzebujące 
pomocy psychologicznej korzystają z pomocy w Punkcie 
Konsultacyjnym 

Poprzez poszczególne działania osiągnięto zwięk-
szenie zdolności komunikacyjnych, zwiększenie zdol-
ności asertywnych, zwiększenie poczucia własnej 
wartości, wzrost umiejętności zawodowych i gotowości 
do zmiany  Corocznie dzięki zdobytym kwalifikacjom 

część beneficjentów zdobywa pracę  Wszystkie dzia-
łania zintegrowały grupę, dały możliwość nowych znajo-
mości i  nawiązania kontaktów  Realizacja projektów 
daje pozytywne odbicie na prace ośrodka, możliwość 
bliższego poznania i zrozumienia osób korzystających 
z pomocy społecznej  Ogólnie w okresie 5 letnim wspar-
ciem objęto 147 osób w  tym 52 mężczyzn  Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w  Grajewie od początku 
realizując wszystkie szkolenia i  kursy kieruje się 
zasadą równości płci, beneficjenci ostateczni projektu 
dowiadują się o  korzyściach z  podejmowania przez 
kobiety zawodów,, typowo męskich” i przez mężczyzn 
zawodów,, typowo kobiecych”  W  tej dziedzinie jako 
sukces możemy podkreślić ukończenie przez siedem 
kobiet szkolenia: Magazynier z  obsługą wózków 
jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjali-
zowanych i wymianą butli gazowych, jedna z uczestni-
czek ukończyła kurs prawa jazdy kat  C i CE oraz jedna 
uczestniczka prawo jazdy kat  T łamiąc w  ten sposób 
stereotypy  Mężczyźni podejmowali się takich kursów 
jak np  Projektowanie zieleni i  zakładanie ogrodów, 
które są przypisywane jako,, typowo kobiece” 
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Co można zrobić razem, czyli Podlaska Spółdzielnia 
Socjalna „Razem” z Turośni Kościelnej.

Małgorzata Lawda

Tworzenie spółdzielni socjalnej na terenie województwa 
podlaskiego to wciąż novum  Pani Elżbieta Rajewska-
-Nikonowicz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w  Białymstoku podejmuje szereg działań, 
które to mają na celu pogłębienie wiedzy w  zakresie 
zakładania i  funkcjonowania spółdzielni  Nieznajomość 
tematyki spółdzielczości socjalnej oraz trudności przy 
dokonywaniu formalności w urzędzie początkowo mogą 
bowiem napawać niepokojem  W  dniu 11 października 
2013 roku w Białymstoku odbyło się jednodniowe semi-
narium pt: „Perspektywa rozwoju sektora ekonomii spo-
łecznej w  regionie podlaskim”  Na nim to mogła zapre-
zentować się Podlaska Spółdzielnia Socjalna „Razem” 
z  Turośni Kościelnej, która podzieliła się swoimi 
doświadczeniami 
Aktywne kobiety z  Turośni wzięły sprawy w  swoje 
ręce  Przełamały marazm panujący w  ich życiu zwią-
zany z  długotrwałym brakiem zatrudnienia  Powróciły 
na rynek pracy, przy okazji rozwijając swój potencjał 
i zamiłowanie  Uwierzyły, że razem mogą więcej 

Funkcjonowanie spółdzielni na początku dzia-
łalności ułatwiła jej lokalizacja – siedzibę otrzymała 
od gminy  Wójt Gminy Grzegorz Jakuć wraz z  radą 
bardzo sprzyjają przedsięwzięciu  Dużym wsparciem 
służył, i w dalszym ciągu służy, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej i  jego kierowniczka p  Marlena Banel  Spół-
dzielnia Socjalna „Razem” wniosła wiele dobrego 
na Podlasie  Powstanie umożliwiło osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym powrót na rynek pracy, 
stworzyło warunki do integracji społecznej, jak i zawo-
dowej  Pomysłodawczynią była Halina Sobolewska-
-Wildner, prezes Regionalnego Oddziału Towarzystwa 
Walki z  Kalectwem, która znalazła projekt prowadzony 
przez ZMW mający na celu tworzenie spółdzielni socjal-
nych  Początki spółdzielni, jak chyba każdego nowego 
przedsięwzięcia, nie były łatwe  Nikt nie miał doświad-
czenia w  prowadzeniu własnej działalności, wszystko 
było nowe, znane jedynie z teorii poznanej na szkoleniu, 
i wszystkiego uczyli się do podstaw  Dużą pomocą służył 
Inkubator Ekonomii Społecznej w  Turośni Kościelnej, 

a szczególnie jego szefowa, p  Edyta Kosakowska, która 
cierpliwie tłumaczyła zawiłości unijnych wymagań 
i  dbała, aby wszelkie rozliczenia były poprawne  Spół-
dzielnia „Razem” daje pracę dwóm osobom niepełno-
sprawnym i  trzem bezrobotnym  Jeżdżąca na wózku 
Danuta Sadowska prowadzi biuro, a trzy panie: Barbara 
Dryl, Monika Niewińska i Danuta Prześniak zajmują się 
sprawowaniem opieki nad osobami starszymi i sprząta-
niem w domach klientów 

Nazwa miała odzwierciedlać intencje założy-
cieli oraz członków spółdzielni  Mówi o  aktywności 
zawodowej i społecznej, wyjściu z „cienia”, pokonywaniu 
barier stojących na drodze do przedsiębiorczości oraz 
osobistego rozwoju 

A kim są klienci spółdzielni? Jak wygląda oferta 
produktowa?

Spółdzielnia Socjalna „Razem” z Turośni Kościelnej 
jest pierwszym tego typu podmiotem w gminie  Świad-
cząc fachowe i  rzetelne usługi porządkowe oraz opie-
kuńcze tworzy stabilne i  bezpieczne miejsca pracy 
aktywizując osoby długotrwale bezrobotne i  niepeł-
nosprawne  Do każdego klienta podchodzi w  sposób 
indywidualny  Stara się, aby obie strony były usatysfak-
cjonowane  Gwarantuje dokładność oraz sumienność 
swoich pracowników  Usługi świadczone są przez osoby 
wykwalifikowane z odpowiednimi uprawnieniami, wyka-
zujące w  swej pracy rzetelność i  odpowiedni stosunek 
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do podopiecznych  Posiada również profesjonalny sprzęt 
sprzątający i  odpowiednie środki czystości oraz środki 
pielęgnacyjne 

Podstawowymi założeniami działalności spółdzielni 
są:

 − tworzenie stabilnych miejsc pracy,
 − świadczenie fachowych i rzetelnych usług,
 − bezpieczeństwo socjalne pracowników,
 − tworzenie miejsc pracy dla osób wykluczonych 

społecznie,
 − społeczny rozwój gminy i regionu 

Wszyscy wiedzą, że społeczeństwo nasze starzeje się 
i przybywa osób starszych i niepełnosprawnych  Jedno-
cześnie wieś wyludnia się, młodzi wyjeżdżają do miasta 
w poszukiwaniu pracy, a na wsi pozostają starsi rodzice, 
często potrzebujący pomocy lub choćby towarzystwa  
I  to właśnie do nich kieruje swoje usługi spółdzielnia  
Pomoże posprzątać, zrobić zakupy i  przygotować 
posiłek, wezwać lekarza i wykupić leki, czy choćby wyjść 
na spacer albo porozmawiać 

Z  drugiej strony tempo współczesnego życia jest 
wielkie, pracujemy tak długo, że często brakuje nam 
czasu i  sił na codzienne sprzątanie i  ogólnie zajmo-
wanie się domem  I  znowu spółdzielnia „Razem” może 
przyjść z pomocą  Chętnie, i za rozsądną cenę, posprząta 
mieszkanie, umyje okna, wypierze dywany i wykładziny, 
a nawet wyprasuje, np  koszule 

Mam nadzieję, że Spółdzielnia „Razem” znajdzie 
wielu klientów, będzie działać nie tylko przez rok, jak 
zobowiązuje ją projekt, ale będzie kwitła i rozwijała się 
przez wiele lat, dając pracę mieszkańcom naszej gminy 
i niosąc pomoc potrzebującym 

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich potrzebuje pomocy 
w  codziennych obowiązkach, Spółdzielnia Socjalna 
„Razem” oferuje pomoc w zakresie:

 y robienie zakupów,
 y przygotowanie posiłków,
 y drobne przepierki,
 y porządki (w zależności od potrzeb do wyboru: odku-

rzenie mieszkania, umycie podłogi, wytarcie kurzy),
 y wykupienie recepty w  aptece, umówienie wizyty 

u lekarza lub zamówienie wizyty domowej,
 y przyniesienie wody i opału,
 y załatwienie spraw w urzędzie,
 y wyjście na spacer,
 y drobne naprawy 

W ramach oferty pracownicy wysprzątają komplek-
sowo mieszkanie lub wykonają zamówioną przez 
Państwa usługę bądź zakres usług:

 y generalne sprzątanie mieszkania,

 y bieżące utrzymanie czystości w mieszkaniu,
 y mycie okien,
 y sprzątanie łazienki i kuchni,
 y czyszczenie i pranie dywanów i tapicerek,
 y dodatkowo można zamówić prasowanie pościeli, 

obrusów a nawet koszul,
 y drobne naprawy 

Praca w  spółdzielni wiąże się z  wieloma proble-
mami, które muszą pokonać członkowie metodą prób 
i  błędów, ale niewątpliwie jest to też źródło ogromnej 
satysfakcji zawodowej  Świadomość, że zrobiło się coś 
samemu, aby wyjść z cienia bezrobocia, że pokonało się 
mnóstwo przeciwności nie rzadko także tych tkwiących 
w nich samych dodaje skrzydeł 

W  podsumowaniu należy jeszcze wskazać główne 
wady i  zalety pracy w  spółdzielni oraz jej prowadzenia. 
Zaleta to przede wszystkim możliwość decydowania 
o  sobie, szansa na aktywność zawodową dla osób 
mających problemy z  odnalezieniem się na obecnym 
rynku pracy  Trudności związane z  pracą w  spółdzielni 
wiążą się z  koniecznością ścisłej lojalnej współpracy 
wszystkich członków, dlatego tak ważne jest zgranie 
zespołu, wzajemne zaufanie, szacunek i  zrozumienie  
Kiedy pojawia się problem nie można wyjść i  trzasnąć 
drzwiami  Wspólnie muszą pokonywać wszelkie bariery 
wierząc, że ich siła kryje się w jedności  Nie są przecież 
typowo rynkowym przedsiębiorstwem nastawionym 
na zysk  Charakter organizacji sprawia, że muszą zwracać 
także dużą uwagę na indywidualne potrzeby i  możli-
wości członków, dbać by każda osoba miała pracę dosto-
sowaną do własnego potencjału, co nie jest łatwym 
zadaniem 

Dobre rady dla osób, które dopiero myślą 
o założeniu spółdzielni:

bardzo duże znaczenie ma zespół ludzi zakłada-
jących spółdzielnie  Nie mogą to być osoby przypad-
kowe  Raczej grupa dobrych znajomych mająca do siebie 
zaufanie i równe zaangażowanie w sprawy spółdzielni 
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