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Podlaski Przegląd Społeczny

Szanowni Państwo!
    Kontynuując realizację projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź 
Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji 
pomocy społecznej” z satysfakcją przekazuję kolejny, a w tym roku pierwszy 
numer kwartalnika „Podlaski Przegląd Społeczny”.
     W bieżącym numerze znajdziecie Państwo informacje dotyczące działań 
realizowanych w ramach projektów systemowych na terenie woj. podlaskiego. 
Działania i osiągnięcia projektów przedstawią: Pani Elżbieta Tarachanowicz 
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie w artykule 
„Seniorzy w działaniu” oraz Jolanta Sołtys – Zastępca Kierownika i Barbara 
Cituk - inspektor MOPS w  Augustowie – w  artykule „Specjalna nagroda 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla MOPS w Augustowie.
 W  nawiązaniu do projektu GOPS-u  w  Korycinie zwrócimy uwagę na proces demograficznego 
starzenia się społeczeństw i związanych z tym konsekwencjami – potrzebą aktywności i zapewniania 
opieki ludziom starszym oraz edukacji do dobrego i  świadomego przeżywania starości, prezentując 
artykuł Agnieszki Sobolewskiej „Starzejące się społeczeństwo wyzwaniem dla pomocy społecznej”.
 Na łamach naszego pisma znajdziecie Państwo również artykuły doradców Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Białymstoku – Pani Anny Tomulewicz i Pani Małgorzaty Lawda, zawierające 
cenne wskazówki do praktycznego wykorzystania w codziennej pracy. 
 Dziękuję wszystkim zaangażowanym w  realizację projektu i  zapraszam do udziału w  naszym 
projekcie w 2014/2015 roku! 
 Życzę przyjemnej i  przydatnej lektury, a  jednocześnie zachęcam Państwa do współtworzenia 
kolejnych numerów kwartalnika.
 Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę Państwu wielu radosnych chwil, dobrych 
myśli, serdecznych spotkań rodzinnych oraz pogodnego nieba.

Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Białymstoku

Elżbieta Rajewska-Nikonowicz

Spis treści 
Projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji 
pomocy społecznej” projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. . . . . . . . . . . . . . . . 2
Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013-2018 . . . . . . . . .10
Innowacyjne metody pracy z rodziną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Ciekawe pomysły na zorganizowanie wakacji i pozyskanie środków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Specjalna nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla MOPS w Augustowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Realizacja projektu systemowego „Seniorzy w działaniu” w Gminie Korycin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Starzejące się społeczeństwo wyzwaniem dla pomocy społecznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33



2

Podlaski Przegląd Społeczny

 Kontynuując podnoszenie kwalifikacji i  wiedzy 
merytorycznej pracowników służb pomocy społecz-
nej województwa podlaskiego, poprzez realizację na 
przestrzeni sześciu ostatnich lat projektu systemowe-
go „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz 
specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy 
społecznej” zapewniamy bezpłatne wsparcie meryto-
ryczne w zdiagnozowanych obszarach potrzeb szko-
leniowych.
 Badania przeprowadzone przez ROPS w  Białym-
stoku dotyczące analizy sytuacji kobiet i  mężczyzn 
w  instytucjach pomocy społecznej województwa 
podlaskiego: ops, pcpr, dps, pow wskazują, że za-
trudnionych jest ogółem 4036 osób: 3513 kobiet 
i  523 mężczyzn (stan na 30.09.2013 r.). Zatem stosu-
nek zatrudnienia kobiet do mężczyzn wynosi 87% do 
13%. W  celu zachowania zasady równości szans płci 
będziemy dążyć, aby w projekcie do dnia 31.03.2015 
roku udział kobiet i  mężczyzn był taki jak ww. roz-
kład procentowy oraz by w równym stopniu rozwijać 
umiejętności obu płci. 
 Wartość projektu w  2014/2015 roku wynosi  
2 540 000,00 zł. Projekt jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.
 Celem głównym projektu jest podniesienie i roz-
wijanie potencjału merytorycznego pracowników so-
cjalnych ops i pcpr oraz podniesienie jakości funkcjo-
nowania służb społecznych na terenie województwa 
podlaskiego.
 Cele szczegółowe projektu to:
• podwyższenie kwalifikacji i  doskonalenie umiejęt-

ności niezbędnych w pracy służb społecznych,
• podwyższenie wiedzy i  umiejętności wśród człon-

ków Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych 
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

• wzmocnienie współpracy między pracownikami 
służb zatrudnienia i instytucji pomocy społecznej,

• rozwój i podniesienie świadomości i informacji od-
nośnie ekonomii społecznej, współpraca na płasz-

czyźnie samorządów, powiatów i  podmiotów eko-
nomii społecznej.

 Odbiorcami projektu przede wszystkim są pra-
cownicy socjalni ops/pcpr. Grupą docelową są także 
inni pracownicy ops i pcpr, dps, pow oraz innych jed-
nostek organizacji społecznych i podmiotów integra-
cji społecznej, pracownicy samorządu terytorialnego, 
pracownicy ROPS w  Białymstoku. Wśród przedstawi-
cieli innych służb społecznych odbiorcami projektu 
są między innymi członkowie LZI: policjanci, pedago-
dzy, kuratorzy sądowi, pracownicy ochrony zdrowia, 
którzy potrzebują wsparcia merytorycznego w  celu 
świadczenia profesjonalnej pomocy osobom uwikła-
nym w przemoc w rodzinie. Wsparciem projektowym 
obejmujemy również pracowników i  wolontariuszy 
organizacji pozarządowych, jednostek samorządu te-
rytorialnego, pracowników publicznych służb zatrud-
nienia.
 Źródłami pozyskania danych o  skali zaintereso-
wania planowanym wsparciem projektowym są: diag-
noza potrzeb, zapotrzebowanie na konkretne działa-
nia zgłaszane bezpośrednio do pracowników Biura 
Projektu ROPS w  Białymstoku oraz listy rezerwowe 
uczestników, którzy wcześniej nie mogli uczestniczyć 
w działaniach z powodu braku miejsc. 
 Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych prowa-
dzona jest systematycznie. Kampania rekrutacyjna 
prowadzona jest na podstronie internetowej projek-
tu, a zaproszenia i karty zgłoszeniowe wysyłane są na 
bieżąco do instytucji pocztą tradycyjną, elektroniczną 
bądź faksem. Rekrutacja prowadzona jest w  oparciu 
o  regulamin rekrutacji i  zgodnie z  nim jest prowa-
dzony nabór, w  którym pierwszeństwo określa się 
w oparciu o następujące kryteria:

 – zatrudnienie w instytucji,
 – pracownicy socjalni ops i  pcpr, którzy nie brali 
udziału w projekcie,

 – pozostali pracownicy socjalni,
 – inni pracownicy, którzy nie brali udziału  
w projekcie,

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

Elżbieta Rajewska-Nikonowicz 
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
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 – równość płci (87% K, 13% M),
 – kolejność zgłoszeń.

 Całą rekrutację prowadzi asystent ds. rekrutacji –  
Urszula Dadun.
 Tematyka działań organizowanych w ramach za-
dania Szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji 
społecznej jest zgodna z potrzebami szkoleniowymi 
pracowników instytucji pomocy i  integracji społecz-
nej. W ramach zadania organizowane będą:
I. Szkolenia 1, 2, 3-dniowe – jako kontynuacja z lat 

ubiegłych oraz jako odpowiedź na zgłoszone za-
potrzebowanie. W tym zakresie zrealizujemy 320 
godzin dydaktycznych.

II. Szkolenia wspólne dla PUP i OPS wspierające ich 
współpracę – łącznie zrealizujemy 32 godziny dy-
daktyczne.

III. Szkolenia w  zakresie podniesienia jakości pracy 
z osobami niepełnosprawnymi – w tym zakresie 
zrealizujemy 88 godzin dydaktycznych.

IV. Kursy specjalistyczne:
1. Mediacje rodzinne – kurs zakłada 2 spotkania 

czterodniowe dla 1 grupy ok. 20 osobowej – 
80 godzin dydaktycznych.

2. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach 
I stopnia (TSR) – 2 spotkania czterodniowe dla 
2 grup ok. 16 osobowych – łącznie 144 godzi-
ny dydaktyczne.

3. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach 
II stopnia (TSR) – 5 spotkań trzydniowych dla 
1 grupy ok. 16 osobowej – łącznie 150 godzin 
dydaktycznych.

4. Asystent rodziny – 9 spotkań trzydniowych 
dla 1 grupy ok. 20 osobowej – łącznie 230 go-
dzin dydaktycznych.

5. Dialog motywacyjny – 10 zjazdów dwudnio-
wych dla 1  grupy ok. 16 osobowej – łącznie 
230 godzin dydaktycznych.

6. Pracownik socjalny I stopnia – 10 zjazdów dla 
grupy szkoleniowej ok. 20 – 30 osobowej – 
łącznie 190 godzin dydaktycznych.

7. Praca z  osobą stosującą przemoc w  rodzinie 
dla LZI - 2  spotkania 2-dniowe i  1 spotkanie 
trzydniowe dla 1  grupy ok. 20 osobowej – 
łącznie 56 godzin dydaktycznych.

8. Praca z rodziną z problemem przemocy dla LZI 
- 2 spotkania 2-dniowe i 1 spotkanie trzydnio-
we dla 1 grupy ok. 20 osobowej – łącznie 56 
godzin dydaktycznych.

9. Praca z  dzieckiem doznającym przemocy 
w rodzinie dla LZI - 2 spotkania 2-dniowe dla  
1 grupy ok. 20 osobowej – łącznie 32 godziny 
dydaktyczne. 

Za prawidłowy przebieg działań odpowiada asystent 
ds. obsługi szkoleń – Justyna Wojciulik.
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Praca z rodziną z problemem przemocy Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach I stopnia

Termin Temat kursu

10-13.03.2014 „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach I stopnia”

17-18.03.2014 „Praca z rodziną z problemem przemocy”

31.03-02.04.2014 „Asystent rodziny”

02-03.04.2014 „Praca z rodziną z problemem przemocy”

07-10.04.2014 „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach I stopnia”

28-30.04.2014 „Asystent rodziny”

05-08.05.2014 „Mediacje rodzinne”

13-15.05.2014 „Asystent rodziny”

19-21.05.2014 „Praca z rodziną z problemem przemocy”

27-29.05.2014 „Asystent rodziny”

02-03.06.2014 „Praca z dzieckiem doznającym przemocy”

10-13.06.2014 „Mediacje rodzinne”

16-18.06.2014 „Asystent rodziny”

23-24.06.2014 „Praca z dzieckiem doznającym przemocy”

07-09.07.2014 „Asystent rodziny”

28-30.07.2014 „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II stopnia”

20-22.08.2014 „Asystent rodziny”

25-27.08.2014 „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II stopnia”

09-11.09.2014 „Asystent rodziny”

11-12.09.2014 „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie”

15-17.09.2014 „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II stopnia”

01-03.10.2014 „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II stopnia”

06-07.10.2014 „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie”

07-09.10.2014 „Asystent rodziny”

27-29.10.2014 „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II stopnia”

05-07.11.2014 „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie”

10-13.02.2015 „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach I stopnia”

02-05.03.2015 „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach I stopnia”

Planowana tematyka kursów:
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Tematyka Liczba szkoleń

Szkolenia 1-dniowe

Ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej 2

Szkolenia 2-dniowe

Interwencja kryzysowa – podstawy profesjonalnej pomocy 2

Socjoterapia 3

Praca z dzieckiem i osobą agresywną 3

Stres, wypalenie zawodowe i asertywność 3

Szkolenia 3-dniowe

Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją 2

Standardy pracy socjalnej z osobami bezdomnymi 2

Szkolenia wspólne dla PUP i OPS

Szkolenia 2-dniowe

Analiza przypadku bezrobotnego klienta pomocy społecznej 1

Komunikacja OPS-PUP, klient- OPS i klient-PUP, w tym profesjonalna obsługa klienta 1

Szkolenia w zakresie podniesienia jakości pracy z osobami niepełnosprawnymi

Szkolenia 2-dniowe

Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną 2

Seksualność osób niepełnosprawnych 2

Szkolenia 3-dniowe

Arteterapia 1

Planowana tematyka szkoleń:
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Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach I stopnia Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach I stopnia
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W ramach Platformy Wymiany Doświadczeń przy-
gotujemy seminarium (ok. 70 osób) zgodnie z roz-
poznaniem potrzeb. Zorganizujemy również wizyty 
studyjne (ok. 25 osób) mające na celu obserwację do-

brych praktyk w zakresie rozwiązywania problemów 
społecznych. Na wizyty przewidujemy łącznie 25 dni. 
Działania w ramach Platformy Wymiany Doświadczeń:

Termin Temat Miejsce działania

25-28.03.2014 Dobre praktyki w zakresie wspierania rodzin i opieki nad dzieckiem woj. lubelskie

11.04.2014 Seminarium PWD Hotel Trio Białystok

27-30.05.2014 System wsparcia os. starszych i niepełnosprawnych woj. kujawsko-pomorskie

18-22.08.2014 Organizowanie społeczności lokalnej, PAL, CAL woj. zachodniopomorskie

23-26.09.2014 System wsparcia os. starszych i niepełnosprawnych woj. wielkopolskie

14-17.10.2014 Aktywizacja zawodowa i społeczna woj. podkarpackie

18-21.11.2014 Realizacja projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w tym UE woj. lubuskie

Interwencja kryzysowa - podstawy profesjonalnej pomocy Interwencja kryzysowa - podstawy profesjonalnej pomocy
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 W  ramach Zadania Specjalistyczne doradztwo 
dla OPS i  PCPR pracownicy instytucji pomocy spo-
łecznej otrzymają wsparcie doradcze specjalistów/
ekspertów. Usługa doradcza realizowana jest osobi-
ście u Beneficjenta, w biurze projektu lub innym wy-
znaczonym w  tym celu miejscu. Usługa świadczona 
jest w  terenie, telefonicznie oraz elektronicznie. Za-
kresy doradztwa:
I. Aktywna integracja - każdemu OPS/PCPR, który nie 

realizował bądź przerwał realizację projektu w roku 

2013 – 250 godzin.
II. Opracowanie i aktualizowanie strategii rozwiązy-

wania problemów społecznych i  innych progra-
mów – 450 godzin.

III. Doradztwo dla ROPS wspierające realizację za-
dań statutowych i zadań związanych z realizacją 
programów wojewódzkich i  strategii wojewódz-
kich – 450 godzin.

Liczba zrealizowanych godzin doradczych – 1150.

Zakres Doradcy

Aktywna integracja każdemu OPS/PCPR, 
który nie realizował bądź przerwał realiza-
cję projektu w roku 2013.

Małgorzata Lawda
tel. kom. 609 208 917
e-mail: l.pawell@wp.pl

Anna Tomulewicz
tel. kom. 609 606 669

e-mail: tomulewicz@op.pl

Opracowanie i aktualizowanie strategii 
rozwiązywania problemów społecznych 
i innych programów.

Doradztwo dla ROPS wspierające realiza-
cję zadań statutowych i zadań związanych 
z realizacją programów wojewódzkich 
i strategii wojewódzkich.
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 W  2014/2015 roku w  ramach zadania Badania 
i analizy zaplanowano przeprowadzenie badania z za-
kresu polityki społecznej: „Diagnoza sytuacji życiowej 
odbiorców pomocy społecznej”. Realizacja badania 
zostanie zlecona firmie zewnętrznej zgodnie z Prawem 
Zamówień Publicznych. Fragmenty raportu zostaną 
upowszechnione na stronie projektu oraz w kwartalni-
ku „Podlaski Przegląd Społeczny”. Raport opublikowa-
ny będzie w formie książkowej. 

 W  ramach zadania Aktywizacja społeczno-eko-
nomiczna zorganizujemy dwa szkolenia 2-dniowe 
w zakresie nawiązywania partnerstw i współpracy dla 
NGO, jednostek samorządowych, instytucji pomo-
cy społecznej – łącznie 32 godziny dydaktyczne. Na-
stępnie przedstawicielom jednostek samorządowych, 
pomocy społecznej i  NGO zrealizujemy 1-dniowe se-
minarium (ok. 50 osób). W  2014 roku kontynuowana 
będzie kampania informacyjno-promocyjna ekonomii 
społecznej, w  ramach której będą emitowane spoty 
w radio oraz zostaną opracowane broszury promocyj-
no-informacyjne. W  maju zostaną współzorganizowa-
ne Targi Ekonomii Społecznej. Przygotowujemy wizyty 
studyjne mające na celu poznanie dobrych praktyk 
i  wzmocnienie współpracy między podmiotami eko-
nomii społecznej, NGO, jednostkami pomocy i  inte-

gracji społecznej oraz administracji publicznej (łącznie  
8 dni). Będą kontynuowane prace Zespołu ds. Wdra-
żania Ekonomii Społecznej w  regionie oraz Komitetu 
Monitorującego Wieloletni Program Rozwoju Ekono-
mii Społecznej. 
 Zapraszamy do odwiedzania naszego regio-
nalnego portalu dotyczącego ekonomii społecznej  
www.podlaskaekonomiaspoleczna.pl, który prowadzi-
my w ramach projektu. Znajdziecie tam Państwo pod-
stawowe informacje dotyczące ekonomii społecznej, 
ustawy szczególnie ważne dla sektora ekonomii spo-
łecznej, kontynuowanie Wieloletniego Programu Roz-
woju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim 
na lata 2013-2020, dobre praktyki przedsiębiorczości 
społecznej oraz bazę danych podmiotów ekonomii 
społecznej działających w regionie. 
 Zachęcamy Państwa również do zapisania 
się do newslettera Podlaska Ekonomia Społecz-
na. Newsletter jest elektroniczną formą biule-
tynu wysyłanego na skrzynkę mailową, przy 
pomocy którego otrzymają Państwo informację o  ak-
tualnościach i  działaniach prowadzonych w  obsza-
rze ekonomii społecznej w  naszym regionie. Aby za-
pisać się do newslettera, prosimy o  wpisanie adresu  
e-mail poprzez wypełnienie formularza zamieszczone-
go na stronie www.podlaskaekonomiaspoleczna.pl. 
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Działania zaplanowane w ramach dobrych praktyk:

Termin Temat Miejsce działania

20-23.05.2014
Wizyta studyjna „Dobre praktyki w obsza-
rze współpracy instytucjonalnej” –  
małopolskie 

woj. małopolskie

16.06.21014 Seminarium Dobre Praktyki Hotel Trio Białystok

21-24.10.2014
Wizyta studyjna „Dobre praktyki w obsza-
rze współpracy instytucjonalnej” –  
pomorskie 

woj. pomorskie

24.11.2014 Seminarium Dobre Praktyki Hotel Trio Białystok

Termin Temat Miejsce działania

07-10.04.2014 Wizyta studyjna „Ekonomia społeczna 
w woj. wielkopolskim” woj. wielkopolskie

10-13.06.2014 Wizyta studyjna „Ekonomia społeczna 
w woj. dolnośląskim” woj. dolnośląskie

22-25.07.2014 Wizyta studyjna „Ekonomia społeczna 
w woj. pomorskim” woj. pomorskie

09-12.09.2014 Wizyta studyjna „Ekonomia społeczna 
w woj. małopolskim” woj. małopolskie

05.12.2014 Seminarium Hotel Trio Białystok

Działania zaplanowane w ramach ekonomii społecznej:

 W  ramach zadania Upowszechnienie współpra-
cy i  dobrych praktyk instytucjonalnych kontynuu-
jemy wydawnictwo kwartalnika „Podlaski Przegląd 
Społeczny”, w  którym opisujemy i  publikujemy m.in. 
dobre praktyki realizowanych projektów, jak także in-
nych działań wdrażanych w województwie podlaskim 
mających na celu rozwiązywanie problemów społecz-
nych. Ponadto zorganizujemy wizyty studyjne mają-
ce na celu wzmocnienie współpracy między insty-
tucjami pomocy społecznej a  służbami zatrudnienia 
– łącznie 8 dni wizyt studyjnych. Zorganizujemy dwa 
jednodniowe seminaria: upowszechniające dobre 
praktyki w pracy socjalnej oraz wzmacniające współ-
działanie służb społecznych (ok. 70 osób), podczas 
którego nagrodzimy grawertonami wyróżniających 
się Beneficjentów Ostatecznych. Za organizację dzia-

łań w  ramach zadania odpowiedzialny jest asystent 
ds. dobrych praktyk – Bożena Sury.

 Promocja projektu prowadzona jest na bieżąco. 
Aktualizujemy podstronę projektu, wysyłamy infor-
macje o  projekcie do instytucji, wydajemy materiały 
promocyjne, oznaczamy projekt zgodnie z Wytyczny-
mi MRR. 
 W  2014/2015 roku prowadzona będzie również 
ewaluacja projektu systemowego, w  ramach której 
przygotowane zostaną trzy raporty z  monitoringu 
i ewaluacji (dwa cząstkowe i jeden końcowy).

Rezultaty projektu do osiągnięcia:
• liczba pracowników instytucji pomocy i  integracji, 

którzy podnieśli swoje kwalifikacje – 500, w  tym  
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NASi TRENERzY

Artur Lewiński    Beata Hawryłko-Zygmunt  Iwona Urbańska

Izabela Mikołajewska   Mariola Król    Roman Szmyd

20 nowych osób,
• liczba godzin dydaktycznych szkoleń – 440,
• liczba godzin dydaktycznych kursów – 1168,
• liczba zrealizowanych dni wizyt – 49,
• liczba zrealizowanych seminariów – 5,
• liczba zrealizowanych godzin doradczych – 1150,
• liczba przeprowadzonych badań – 1,
• liczba wydanych raportów – 300,

• liczba pobrań ze strony – 150,
• liczba wejść na portal – 250,
• liczba kwartalników – 1600.

Serdecznie zapraszamy do udziału w  naszym pro-
jekcie w 2014/2015 roku!
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PROGRAM WSPiERANiA RODziNY i SYSTEMU PiECzY zASTĘPCzEJ 
WOJEWÓDzTWA PODLASKiEGO NA LATA 2013 – 2018

Monika Jodłowska
Dział Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

 Ustawa o  wspieraniu rodziny i  systemie pieczy 
zastępczej jest aktem prawnym wprowadzającym 
z  dniem 1 stycznia 2012 r. nowe rozwiązania syste-
mowe, które poprzez intensywną profilaktykę i pracę 
z rodziną przyczyniają się do poprawy jakości pełnie-
nia funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez te ro-
dziny i w konsekwencji przeciwdziałają umieszczaniu 
dzieci w  pieczy zastępczej. Przepisy w  tym zakresie, 
funkcjonujące poprzednio w ustawie o pomocy spo-
łecznej, nie odpowiadały wszystkim potrzebom ro-
dzin wychowujących dzieci.

Celem przedstawionych w ustawie rozwiązań jest dą-
żenie do zapewnienia każdemu dziecku stabilnego, 
rodzinnego środowiska wychowawczego oraz wspar-
cie rodziny w powrocie do prawidłowego funkcjono-
wania. 

Każda rodzina w trudnej sytuacji musi być przekona-
na, że jest ktoś kto zawsze jej pomoże. Kto będzie się 
koncentrował na tym jak rozdmuchać tlące się ogni-
sko rodzinne. I to jest to do czego musimy dążyć.

Ustawa nakłada na jednostki samorządu terytorialne-
go, w  tym na samorząd województwa (art.183. pkt. 

2 ustawy) obowiązek opracowywania programów 
dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy za-
stępczej, będących integralną częścią strategii rozwo-
ju województwa.
 Prace nad powstawaniem Programu Wspierania 
Rodziny i  Systemu Pieczy Zastępczej Województwa 
Podlaskiego na lata 2013 – 2018 rozpoczęły się w po-
łowie 2012 roku gromadzeniem danych zastanych. 
Zgodnie z metodologią pracy partycypacyjnej przyję-
tą przez Koordynatora – Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Białymstoku, Uchwałą Nr 116/1676/2012 
Zarządu Województwa Podlaskiego z  dnia 18 wrześ-
nia 2012 roku, został powołany Zespół ds. opracowa-
nia Programu w zakresie wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej w województwie podlaskim na lata 
2013 – 2018. W skład Zespołu weszli przedstawiciele 
środowisk działających na rzecz dzieci i rodzin: samo-
rządu województwa, powiatów i gmin, jednostek or-
ganizacyjnych pomocy społecznej, zespołów ds. pie-
czy zastępczej, placówek opiekuńczych i rodzinnych, 
Sądu, Policji, Edukacji, Departamentu Zdrowia, orga-
nizacji pozarządowych działających na rzecz dziecka 
i  rodziny, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Białymstoku, w tym Ośrodka Adopcyjnego.

Koordynacja prac Zespołu, przygotowanie spotkań 
roboczych oraz praca nad wersjami roboczymi, osta-
tecznym kształtem dokumentu oraz przygotowanie 
i  przeprowadzenie konsultacji społecznych należały 

Preambuła ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej stanowi:

„Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej 
ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska 

rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozu-
mienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą 
samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony 

przysługujących im praw i wolności,
dla dobra rodziny, która jest podstawową komór-
ką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem 

rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szcze-
gólności dzieci,

w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny 
przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wycho-
wywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i po-
moc dla nich może być osiągnięta przez współpracę 
wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących 
z dziećmi i rodzicami uchwala się niniejszą ustawę”.

Seminarium pn. „Dziecko w  nowym systemie wspierania rodziny 
i pieczy zastępczej”  - 22 czerwca 2012 r.  Podczas spotkania wyło-
niono Zespół do pracy nad Programem
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do zadań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Białymstoku. 
W ramach prac Zespołu odbyły się trzy spotkania war-
sztatowe: 

• 12 lipca 2012 r. – w trakcie którego zaprezentowano 
materiały diagnostyczne i  zasoby podlaskiego sy-
temu wsparcia rodziny i  systemu pieczy zastępczej. 
Diagnoza wsparcia rodziny i  systemu pieczy zastęp-
czej w województwie podlaskim obejmuje następują-
ce obszary:

 – Infrastrukturę społeczną:
 – Praca z rodziną
 – Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka
 – Organizacje pozarządowe działające w  zakresie 
wspierania rodziny

 – Stan pieczy zastępczej
 – Usamodzielnianie młodzieży umieszczonej w pie-
czy zastępczej

 – Przysposabianie dzieci w  województwie podla-
skim

 – Działania innowacyjne w zakresie wsparcia rodzi-
ny i systemu pieczy zastępczej

Obszar diagnostyczny Programu uwzględniał podział 
zadań przypisanych poszczególnym samorządom 
przez ustawę

Na podstawie analizy każdego obszaru podsumowa-
nego wnioskami i  rekomendacjami, Zespół przed-
stawił mocne i  słabe strony oraz szanse i  zagrożenia 
realizacji Programu w  województwie podlaskim. 
W oparciu o analizę SWOT zdefiniowano

• 2 października 2012 r. – podczas którego sformu-
łowano cele strategiczne i  operacyjne Programu, 
wskazano zadania i  podmioty odpowiedzialne za 
ich realizację oraz określono wskaźniki do realizacji 
celów operacyjnych.

CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE PROGRAMU
Cel I. WZMACNIANIE POTENCJAŁU I  KOMPETENCJI  
RODZIN PODLASKICH
• Cel operacyjny I.1. Wzrost społecznej świadomości 

roli rodziny
• Cel operacyjny I.2. Wzmocnienie ekonomicznej roli 

rodziny
• Cel operacyjny I.3. Aktywna integracja rodzin
• Cel operacyjny I.4. Rozwój wsparcia w  opiece nad 

dziećmi
Cel II. ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH I  INSTYTUCJI 
W OBSZARZE WSPIERANIA RODZINY
• Cel operacyjny II. 1. Edukacja rodzin, młodzieży 

i środowisk pomocowych w obszarze samopomocy
• Cel operacyjny II. 2. Rozwój infrastruktury i  usług 

poradnictwa specjalistycznego
• Cel operacyjny II. 3. Wzrost liczby zawodowych ro-

dzin zastępczych i rodzinnych form opieki
• Cel operacyjny II. 4. Inspirowanie budowania syste-

mu zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej

Cel III. ROZWÓJ SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY 
I OPIEKI NAD DZIECKIEM 
• Cel operacyjny III. 1. Kreowanie pozytywnego wize-

runku instytucji i osób wspierających rodziny
• Cel operacyjny III. 2. Promowanie konstruktywnych 

rozwiązań prawnych
• Cel operacyjny III. 3. Usamodzielnianie rodzin
• Cel operacyjny III. 4. Poprawa funkcjonowania  

pieczy

CEL NADRZĘDNY PROGRAMU
BUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU POMOCY

I WSPARCIA RODZIN PODLASKICH
Praca Zespołu nad określeniem problemów i potrzeb społecznych 
w obszarze wsparcia rodziny i instytucjonalnej pieczy zastępczej

podział kompetencji  
w zakresie wsparcia 

rodziny i pieczy zastępczej 
pomiędzy samorządami

gmina:
• praca z rodziną
• pomoc w opiece i wy-

chowaniu dziecka

powiat:
• rodzinna piecza za-

stępcza
• instytucjonalna piecza 

zastępcza
•  usamodzielnienia 

wychowanków

województwo:
• adopcje
• regionalne placówki 

opiekuńczo - terapeu-
tyczne

• interwencyjne ośrodki 
preadopcyjne
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• 23 stycznia 2013 r. – spotkanie poświęcone zebra-
niu uwag do opracowanej części diagnostycznej 
Programu. Posiedzenie Zespołu zakończono omó-
wieniem harmonogramu wdrażania zadań priory-
tetowych do realizacji w następnych latach. 

 Zaplanowane działania w  ramach Programu 
będą podejmowane na wszystkich szczeblach samo-
rządu terytorialnego. Ponadto duże znaczenie ma 
interdyscyplinarna kooperacja pomiędzy różnymi 
instytucjami tego samego szczebla samorządu tery-
torialnego (szkoła, policja, ochrona zdrowia, kurato-
rzy sądowi, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni, 
asystenci rodziny), która jest warunkiem powodze-
nia działań na rzecz rodzin i dzieci w środowisku lo-
kalnym. 
 Program będzie realizowany przy współpracy 
z następującymi podmiotami:

 – jednostki samorządu województwa, powiatu 
i gminy oraz ich jednostki organizacyjne, 

 – organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, pa-
rafie i związki wyznaniowe,  

 – Policja, Sąd Rejonowy,
 – podmioty ekonomii społecznej,
 – placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki ro-
dzinne, rodziny zastępcze,

 – placówki i instytucje oświatowe i edukacyjne oraz 
kulturalne,

 – instytucje szkoleniowe i badawcze, 
 – media, przedsiębiorcy,
 – urzędy pracy.

 Zakres i  realizacja zadań ujętych w  Programie 
będą uzależnione od wielkości posiadanych środków 
finansowych w budżecie państwa, samorządu woje-

wództwa, powiatu i gminy. Finansowanie Programu 
zależeć będzie również od środków zewnętrznych, 
w  tym funduszy strukturalnych oraz środków pozy-
skiwanych przez organizacje pozarządowe.
 Program będzie wdrażany na podstawie opra-
cowanego harmonogramu, który co roku będzie 
uszczegóławiany przez ROPS w  Białymstoku przy 
współpracy z  Zespołem Ekspertów. Monitoring bę-
dzie prowadzony podczas spotkań Koordynatora 
z Zespołem Ekspertów oraz na podstawie informacji 
zebranych przez ROPS od podmiotów zaangażowa-
nych w realizację Programu w  formie sprawozdania 
z realizacji założeń Programu, określonych w harmo-
nogramie. Od roku 2016 sporządzane będzie spra-
wozdanie do końca marca roku kalendarzowego na-
stępującego po roku, którego dotyczy. W roku 2018 
przeprowadzona zostanie ewaluacja, której celem 
będzie ocena rezultatów i  długookresowych efek-
tów Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 
Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013-
2018. Nadzór nad realizacją i monitoringiem Progra-
mu pełnić będzie Dyrektor ROPS w Białymstoku.
 W  tym miejscu pragniemy podziękować całe-
mu Zespołowi ds. opracowania Programu w  zakre-
sie wspierania rodziny i  systemu pieczy zastępczej 
w  województwie podlaskim na lata 2013 – 2018 za 
pracę warsztatową i zaangażowanie oraz wszystkim 
instytucjom i organizacjom za dostarczane informa-
cje niezbędne do ostatecznego kształtu Programu.  
Konsultacje społeczne Programu przeprowadzono 
w  dwóch terminach: od 30 kwietnia 2013 r. do 14 
maja 2013 r. oraz od 8 listopada 2013 r. do 21 listo-
pada 2013 r. zgodnie z Uchwałą Nr VII/44/11 Sejmi-

Zespół ekspercki podczas opracowywania harmonogramu i mo-
nitoringu Programu

Praca Zespołu nad określeniem celów strategicznych i operacyj-
nych oraz zadań przewidzianych do realizacji w ramach Programu
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ku Województwa Podlaskiego w  sprawie określenia 
zasad i  trybu przeprowadzania konsultacji z  orga-
nizacjami pozarządowymi i  podmiotami, o  których 
mowa w  art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożyt-
ku publicznego i  o  wolontariacie projektów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalno-
ści statutowej tych organizacji. Celem przeprowa-
dzonych konsultacji społecznych Programu było ze-
branie uwag, opinii i  propozycji dotyczących treści 
opracowanego dokumentu. 
 Sprawozdanie z  przeprowadzonych konsultacji 
społecznych zostało przedstawione w  dniu 4 grud-
nia 2013  r. na posiedzeniu Zarządu Województwa 
Podlaskiego. W  dniu 11 grudnia 2013 r. Program 
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Wo-
jewództwa Podlaskiego na lata 2013 – 2018 został 
przedstawiony do konsultacji Komitetowi Sterujące-
mu do spraw Strategii Rozwoju Województwa Podla-
skiego. 
 Program Wspierania Rodziny i  Systemu Pieczy 
Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013 
– 2018 przyjęty Uchwałą NR XXXVI/442/14 z dnia 24 
lutego 2014 r. zawiera diagnozę zasobów, potrzeb 
i  problemów instytucji, grup, organizacji pracują-
cych z dziećmi i rodziną w województwie podlaskim, 
wyznacza strategiczne cele oraz kierunki działań, 

mające rozwijać i  udoskonalać system wspierania 
rodziny w województwie podlaskim oraz określa ko-
ordynacyjną rolę samorządu województwa w  kreo-
waniu regionalnej polityki społecznej. 
 Działania przewidziane w  poszczególnych ce-
lach szczegółowych umożliwią realizację na szczeblu 
wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym, szeroko 
pojętej polityki rodzinnej, rozumianej jako stwarza-
nie warunków prawnych, ekonomicznych i  społecz-
nych umacniających rodzinę, zapewniających jej 
trwałość, rozwój oraz właściwe wypełnianie przez 
nią podstawowych zadań. 

Zaznaczyć należy, że państwo i  jego instytucje 
mają rodzinę wspierać, a nie wyręczać w wypełnia-
niu przez nią jej funkcji. Zapewnieniu tego właśnie 
wsparcia służyć ma niniejszy Program.

Na lata 2014/2015 jako priorytetowe w Harmono-
gramie realizacji Programu Wspierania Rodziny 
i  Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podla-
skiego na lata 2013 – 2018 zostały ujęte następu-
jące zadania w  poszczególnych celach strategicz-
nych i operacyjnych: 

Zespół podczas pracy nad omówieniem harmonogramu wdrażania zadań priorytetowych  do realizacji w następnych latach
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CEL STRATEGICZNY CEL OPERACYJNY DZIAŁANIE
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I.1. Wzrost społecznej świadomo-
ści roli rodziny

1. Organizowanie i promowanie prorodzinnych kampanii społecznych, 
w tym Kampanii na Rzecz Programu Dobry Klimat dla Rodziny, Karta 
Rodziny.
3. Wspieranie i organizowanie szkoleń  dla rodziców.
4. Wspieranie rozwoju asystentury rodzinnej.
8. Promowanie i współorganizowanie konkursów dotyczących wspiera-
nia rodziny.

I.2. Wzmocnienie ekonomicznej 
roli rodziny

3. Promocja i wdrażanie działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii spo-
łecznej z uwzględnieniem poprawy sytuacji ekonomicznej rodzin.
9. Wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci 
i młodzieży oraz pomocy materialnej dla uczących się dzieci i młodzieży.

I.3. Aktywna integracja rodzin 1. Wspieranie rozwoju podmiotów umożliwiających aktywne spędzanie 
wolnego czasu, form aktywności rodzinnych.
2. Wprowadzenie Karty Rodziny.
4.  Organizacja i promocja  Podlaskich Dni Rodziny.

I.4. Rozwój wsparcia w opiece nad 
dziećmi

2. Propagowanie tworzenia placówek wsparcia dziennego prowadzo-
nych w formie opiekuńczej, specjalistycznej i pracy podwórkowej.
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II.1. Edukacja  rodzin, młodzieży  
i środowisk pomocowych w ob-
szarze samopomocy

5. Przygotowanie koordynatorów pieczy zastępczej, specjalistów pracy 
z rodziną oraz kadry ops/pcpr do wspierania liderów i animatorów 
samopomocy.

II.2. Rozwój infrastruktury i usług 
poradnictwa specjalistycznego

4. Rozwój usług na rzecz rodzin, w tym na terenie małych miejscowości 
i wsi.

II.3. Wzrost liczby zawodowych 
rodzin zastępczych i rodzinnych 
form opieki

3. Promowanie nowych rozwiązań wspierania rodzin zastępczych. 
5. Wspieranie konsultacji, doradztwa i szkoleń, mentoringu dla rodzin 
biologicznych oraz dorastających dzieci w rodzinach zastępczych.

II.4. Inspirowanie budowania sy-
stemu zgodnie z ustawą o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej

2. Uruchomienie i wspieranie ośrodka dla dzieci do 1 roku życia.
8. Organizacja szkoleń, seminariów, platformy wymiany doświadczeń 
dla instytucji, jst, organizacji w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu 
rodziny.

III
. R

O
ZW

Ó
J S

YS
TE

M
U

 W
SP

IE
RA

N
IA

 R
O

D
ZI

N
Y 

I O
PI

EK
I 

N
A

D
 D

ZI
EC

KI
EM

III. 1. Kreowanie pozytywnego 
wizerunku instytucji i  osób wspie-
rających rodziny

3. Wypracowanie, upowszechnienie i promocja standardów pracy asy-
stenta rodzinnego, koordynatora oraz innych zawodów świadczących 
pomoc rodzinie.

III. 2. Promowanie konstruktyw-
nych rozwiązań prawnych

6. Inicjowanie opracowywania gminnych, powiatowych  programów 
wspierania rodziny i realizacji polityki prorodzinnej.
8. Funkcjonowanie Zespołu Ekspertów jako grupy doradczej w woje-
wództwie w zakresie budowania systemu wspierania rodziny.

III. 3. Usamodzielnianie rodzin 2. Wprowadzanie nowych metod pracy z rodziną.

III. 4. Poprawa funkcjonowania 
pieczy zastępczej

2. Wspieranie środowisk i organizacji zrzeszających rodziców  
zastępczych. 
3. Poprawa medialnego wizerunku rodzicielstwa zastępczego.
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innowacyjne metody pracy z rodziną 

Anna Tomulewicz
Doradca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

 Pojęcie innowacji pochodzi z  języka łacińskiego; 
innovare czyli „tworzenie czegoś nowego”. Stąd naj-
częstsza definicja innowacji podkreśla, iż „innowacja 
jest procesem polegającym na przekształceniu istnie-
jących możliwości w  nowe idee i  wprowadzenie ich 
do praktycznego zastosowania”. Innowacje wymaga-
ją więc wiedzy z  dziedziny, którą zmieniamy, pilności 
w poszukiwaniu nowości, a także chęci i zaangażowa-
nia osób je wprowadzających. 
Rzeczy nowe dzieją się nie z „widzimisię” pracowników, 
czy liderów w gminach, ale dlatego, że zrodziła je po-
trzeba dla ludzi, grup, społeczności wdrożenia czegoś 
„lepiej, inaczej lub efektywniej”. Innowacje mogą więc 
dotyczyć:
• rozwoju nowych metod, instrumentów i podejść, 
•  poprawy istniejących, 
• wprowadzenia metody czy narzędzia dotychczas na 

tym terenie niestosowanego. 
Jako doradca spotykam się czasem z opinią społeczną: 
„a cóż to za innowacja, stworzenie klubu dla młodzieży 
w sołectwie?”. Właśnie innowacja! Dla tej 22 osobowej 
grupy młodzieży, w tym sołectwie – bo to pierwszy bu-
dynek zaadoptowany ze świetlicy strażackiej. To pierw-
szy KLUB w gminie. I chociaż z perspektywy aglomera-
cji Białystok to nie innowacja, to z perspektywy tej wsi, 
i tych ludzi tak. 

 W  celu upowszechnienia rozwiązań i  pomysłów 
innowacyjnych na terenie naszego województwa 
ROPS :
a. organizuje szkolenia z nowych metod pracy realizo-

wane przez Biuro Projektu. I tak w latach 2012-2013 
odbywały się warsztaty z  Genogramu, Pracy socjal-
nej z rodziną wieloproblemową; kursy specjalistycz-
ne: Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, Praca 

z  rodziną z problemem przemocy, Mediacje rodzin-
ne czy Trening Zastępowania Agresji i inne,

b. przeprowadza edukacyjne, grupowe wizyty studyj-
ne w ośrodkach, placówkach czy organizacjach po-
zarządowych na terenie całej Polski. Udział w wizycie 
studyjnej umożliwia wymianę innowacyjnych idei 
i doświadczeń, nawiązanie kontaktów zawodowych, 
w zakresie tematów stanowiących przedmiot wspól-
nego zainteresowania, w tym przypadku pracę z ro-
dziną i dzieckiem,

c. organizuje seminaria Platformy Wymiany Doświad-
czeń oraz konferencje tematyczne, podczas których 
eksperci z regionu, kraju i Ministerstwa Pracy i Polity-
ki Społecznej prezentują kierunki polityki społecznej 
wobec rodzin oraz efektywność systemu wsparcia 
rodziny,

d. prowadzi terenowe, emailowe, telefoniczne doradz-
two oraz dyżury specjalistów pracy socjalnej i pracy 
z  rodziną dla wszystkich ośrodków zainteresowa-
nych aktywną integracją, doradztwem prawnym czy 
psychologicznym,

e. publikuje na łamach stron www oraz kwartalnika 
ROPS opisy dobrych praktyk, doświadczenia orga-
nizacji, ośrodków, gmin, powiatów z wdrażania roz-
wiązań i projektów skierowanych do rodzin,

f. wdraża przygotowany przez Zespół Ekspertów w ko-
ordynacji z  ROPS Białystok oraz przyjęty przez sa-
morząd województwa Program Wspierania Rodziny 
i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2016, któ-
ry wyznacza strategiczne cele oraz kierunki działań, 
mające rozwijać i udoskonalać system wspierania ro-
dziny w województwie podlaskim.

 Właśnie podczas opracowania Programu dokona-
no przeglądu oraz analizy działań nowatorskich, rea-
lizowanych przez instytucje i  samorządy. Poniżej pre-
zentujemy wybrane.
 W Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży zatrudnie-
ni są koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, psy-
cholodzy i  asystenci rodzin. Usytuowanie asystentów 
rodzin poza Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
podyktowane jest względami organizacyjnymi i  psy-

Nie jesteśmy po to,
By spożywać urok świata,

Lecz by go tworzyć.
Konstanty I. Gałczyński

Zadaniem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Białymstoku, wynikającym z ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej jest promowanie 
nowych rozwiązań w zakresie metod i narzędzi pracy 

z rodziną. 
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chologicznymi. Asystent rodziny nie kojarzy się z pra-
cownikiem socjalnym. Rodziny w  kryzysie kierowane 
są do pracy asystentów przez MOPS, kuratorów sądo-
wych i  sąd. Współpraca Centrum ze Stowarzyszeniem 
Edukacyjno-Pomocowym EMPATIA w  Łomży, pozwala 
na wzbogacenie oferty proponowanej rodzinom przez 
asystentów rodzin. Aktywne formy pracy z  rodziną, 
wspólne wyjścia rodzin z  dziećmi na imprezy kultu-
ralne, sportowe (finansowane przez Stowarzyszenie) 
pomagają wypracować lepsze relacje, pozyskać ich za-
ufanie i zmotywować do pozytywnych zmian. 
 Wśród realizowanych w województwie podlaskim, 
a godnych upowszechnienia działań znajduje się Cen-
trum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA KLANZA Od-
działu Białostockiego. Obejmuje ono kompleksowym 
wsparciem rodzinę z  problemem przemocy, w  tym 
zwłaszcza wobec dzieci. W  ramach działalności Cen-
trum świadczone są takie usługi pomocowe jak: 

 – konsultacje psychologiczne, psychiatryczne i  peda-
gogiczne indywidualne dla dzieci i osób dorosłych, 

 – terapia rodzin, 
 – psychoterapia dzieci i  młodzieży oraz rodziców/
opiekunów, 

 – grupa psychoedukacyjna i konsultacje indywidualne 
dla rodzin zastępczych, 

 – terapia indywidualna dzieci krzywdzonych, w  tym 
przemocą seksualną, 

 – przygotowanie dziecka i  rodziny do uczestnictwa 
w procedurach sądowych, 

 – organizowanie i  koordynowanie pracy doraźnych 
zespołów interdyscyplinarnych w  zakresie pomocy 
rodzinom. 

 Podobną działalność, ale na obszarze Suwałk pro-
wadzi Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR. Od wielu lat 
oferuje pomoc psychoterapeutyczną osobom dotknię-
tym uzależnieniem (terapia uzależnień i  współuzależ-
nienia) oraz rodzinom dotkniętym problemem prze-
mocy. Stowarzyszenie Wybór jest jedyną organizacją 
pozarządową w  Suwałkach oferującą kompleksową, 
systemową pomoc prawno-psychoterapeutyczną oso-
bom uwikłanym w  przemoc domową. Innym działa-
niem innowacyjnym w  zakresie wsparcia rodziny są 
działania Katolickiego Towarzystwa Służby Dzieciom 
w  Suwałkach. Towarzystwo opiekuje się nieodpłatnie 
każdego dnia dziećmi z rodzin dotkniętych ubóstwem. 
Znajduje w  nich opiekę ponad 120 dzieci. Organizu-
je letni i  zimowy wypoczynek, skupia wychowanków 
wokół idei pomagania innym, otwarcia się na wyższe 
wartości, pogłębiania w sobie patriotyzmu. 
 Działania przewidziane w  stosunku do całej ro-
dziny zagrożonej wykluczeniem społecznym realizuje 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i  Dziecku SZANSA 
w Białymstoku. Obejmuje pomocą rodziny wymagają-
ce wsparcia, marginalizowane, w tym z przemocą w ro-
dzinie. W  ramach programu psychoprofilaktycznego 
prowadzi:

 – intensywną pracę z  rodzinami zagrożonymi margi-
nalizacją, borykającymi się z  różnego rodzaju prob-
lemami: przemocy, ubóstwa, uzależnień i  innymi, 
w ramach terapii środowiskowej rodzin;

 – pracę ze społecznością lokalną na rzecz integracji 
społecznej: festyny rodzinne, ogniska integracyjne, 
wymiany sąsiedzkie, rodzinne grillowania oraz inne 
imprezy i spotkania dla mieszkańców osiedli.

 W  obszarze wspierania rodziny działa także Sto-
warzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA w Białymstoku. 
Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie i  od-
nowa człowieka, rodziny i społeczeństwa ku zdrowemu 
i godnemu życiu. Do zadań szczegółowych Stowarzy-
szenia Pomocy Rodzinie „Droga” należy:

 – organizowanie pomocy, opieki i wsparcia nad dzieć-
mi i  młodzieżą z  rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, 
wielodzietnych,

 – praca asystentów z  rodzinami o  trudnej sytuacji 
opiekuńczo-wychowawczej, 

 – organizowanie działalności opiekuńczej i  wycho-
wawczej dla dzieci pozbawionych opieki domu ro-
dzinnego,

 – inicjowanie i  rozwijanie form pomocy osobom po-
trzebującym i ich rodzinom,

 – profilaktyka uzależnień i innych problemów społecz-
nych,

 – leczenie, rehabilitacja i  readaptacja osób uzależnio-
nych. 

 Formą działań środowiskowych godnych zauwa-
żenia i  promowania w  województwie, jest realizacja 
programu WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY przez Ko-
mendę Wojewódzką Policji, Urząd Miejski w  Białym-
stoku, Pogotowie Opiekuńcze w  Białymstoku, Wyższą 
Szkołę Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu 
oraz Nauczycielskie Kolegium Rewalidacji, Resocjali-
zacji i Wychowania Fizycznego w  Białymstoku. Celem 
programu jest zapobieganie społecznie nieakcepto-
wanym zachowaniom dzieci i  młodzieży, rozwijanie 
ich zainteresowań oraz organizowanie czasu wolnego, 
tworzenie środowiskowej koalicji profilaktyczno – wy-
chowawczej, spośród różnych lokalnych placówek, in-
stytucji i organizacji, wolontariuszy, rodziców. 
 W roku 2011 został uruchomiony przez Sąd Rejo-
nowy w Białymstoku Ośrodek Kuratorski przeznaczo-
ny dla 20 nieletnich. Ma być on spokojną przystanią dla 
młodzieży, która z  różnych względów nie potrafi się 
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odnaleźć w  życiu. Do ośrodka postanowieniem Sądu 
kierowane są osoby w wieku gimnazjalnym. 
 Ważną działalnością na rzecz dzieci i  młodzieży 
uzdolnionej pochodzącej z ubogich rodzin zajmuje się 
Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK. Stowa-
rzyszenie zajmuje się nieformalną edukacją artystycz-
ną. Pomaga w  dostępie do kultury tym, którzy mają 
„wszędzie daleko”. Prowadzi program stypendialny dla 
zdolnej młodzieży z ubogich rodzin.
 „Innowacyjny system wsparcia wychowanków in-
stytucji opieki zastępczej w  Białymstoku” realizowany 
jest przez Fundację Edukacji i Twórczości oraz Miasto 
Białystok. Głównym jego celem jest zwiększenie szans 
wejścia na rynek pracy wychowanków instytucji opieki 
zastępczej w Białymstoku, w wieku 15-19 lat, poprzez 
wsparcie bezpośrednie i  pośrednie. Projekt wykorzy-
stuje mentoring jako narzędzie pracy z wychowanka-
mi instytucji pieczy zastępczej. 
 Zamysłem miasta Białystok w  ramach Programu 
AKADEMIA RODZINNA jest wspomaganie rodzin w ich 
funkcjach wychowawczych, we wszystkich sferach 
rozwoju osobowego człowieka. Akademia służyć ma 
upowszechnianiu dobrych rozwiązań z zakresu wycho-
wywania dzieci, umiejętności godzenia pracy zawodo-
wej z  życiem rodzinnym - warsztaty dla ojców, mam, 
dziadków, promowanie zdrowych rodzin, upowszech-
nianie dobrych rozwiązań na terenie miasta. Jedną 
z ofert miasta jest wprowadzenie Karty Dużej Rodziny. 
Stanowi ona zespół ulg dla wszystkich członków ro-
dzin wielodzietnych, również dla rodziców samotnie 
wychowujących dzieci. Ma stanowić przywilej i  udo-
godnienie dla tych, którzy podejmują się trudu wycho-
wania licznego potomstwa (wstępy na basen, do kina, 
teatru, darmowe przejazdy miejskie itp.). Karta Dużej 
Rodziny poza Białymstokiem wprowadzona została 
w  miastach: Grajewo, Łomża, Suwałki oraz Hajnówka. 
Wprowadzenie Karty Dużej Rodziny jest na etapie ana-
lizy lub wprowadzania w następujących samorządach: 
miasto Zambrów, gmina Supraśl, miasto Bielsk Podla-
ski, gmina Suwałki, powiat Hajnówka.
 Wśród działań innowacyjnych realizowanych 
i  wdrażanych przez Powiatowe Centra Pomocy Ro-
dzinie w  województwie można wskazać jako dobre  
praktyki: 

 – promowanie rodzicielstwa zastępczego poprzez or-
ganizację Dni Rodzicielstwa Zastępczego (PCPR Kol-
no, PCPR Sejny, PCPR Hajnówka),

 – prowadzenie Objazdowej Poradni dla Rodzin (PCPR 
Kolno),

 – prowadzenie grup wsparcia/spotkań szkoleniowych 
weekendowych dla rodzin zastępczych i  z  osoba-

mi niepełnosprawnymi (PCPR Suwałki, PCPR Kolno, 
PCPR Bielsk Podlaski),

 – zajęcia integracyjno-edukacyjne organizowane spe-
cjalnie dla dzieci z rodzin zastępczych z powiatu su-
walskiego (PCPR Suwałki).

 Funkcję promocyjną obszaru wsparcia rodziny 
i  pieczy zastępczej pełnią w  województwie Podlaskie 
Dni Rodziny organizowane przez samorząd wojewódz-
twa od 10 lat. Służą one promowaniu ponadczasowych 
wartości, jakimi są dom i rodzina. Rokrocznie samorzą-
dy lokalne, organizacje pozarządowe, szkoły oraz in-
stytucje administracji rządowej województwa aktyw-
nie włączają się w realizację idei i misji Podlaskich Dni 
Rodziny. Mieszkańcy województwa korzystają również 
z dostępnej oferty przedsięwzięć edukacyjnych, profi-
laktycznych i rekreacyjnych organizowanych w ramach 
Podlaskich Dni Rodziny. 
 Z  analizy raportu „Ocena Zasobów Pomocy Spo-
łecznej w województwie podlaskim w 2012 roku” spo-
rządzonego przez Obserwatorium Integracji Społecz-
nej (OIS) funkcjonującym przy ROPS w  Białymstoku 
wynika, iż wzrasta liczba rodzin objętych pomocą. Na 
przykład w  roku 2010 liczba rodzin objętych wspar-
ciem wynosiła 3038, w  2011 r. – 3 198, a  w  2012 r.- 
3600. Największa liczba rodzin korzystających z pomo-
cy społecznej zamieszkuje w powiatach: 
• grajewskim (900), 
• kolneńskim (840) 
• i białostockim (300).
 Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej (tj. 
stosunek liczby rodzin korzystających z  pomocy spo-
łecznej do liczby etatów pracowników socjalnych) 
w  województwie ulega poprawie. W  2010 roku liczba 
rodzin przypadających na jednego pracownika socjal-
nego wynosiła – 108, natomiast w  roku 2011 spadła 
do 104. Nastąpił wzrost udzielanych świadczeń po-
mocy społecznej w formie pracy socjalnej (aktywnych 
form pomocy społecznej - kontraktów, udziału rodzin 
w ośrodkach czy klubach wsparcia) 

Analiza doświadczeń praktycznych i teorii pomagania 
pozwala jednak określić czynniki wpływające na usa-
modzielnienie rodzin. 

Źródło: Raport Diagnoza systemu pieczy zastępczej w wojewódz-
twie podlaskim, ROPS

Wykres . Dostęp do konsultacji i specjalistycznego poradnictwa
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Znajdują się wśród nich:
• wsparcie całej rodziny, a nie tylko dorosłych, albo tyl-

ko dzieci, 
• przyjęcie rozwiązań wskazujących na aktywność ro-

dziny, na jej współodpowiedzialność,
• zmiana postawy z  biorącej na uczestniczącej, stoso-

wanie kontraktów od początku pracy- wykorzystanie 
empowermentu (wzmacnianie kompetencji i  przy-
wracanie samosterowności), wspólna decyzja doty-
cząca korzystania i planowania pracy, 

• budowanie więzi lokalnych (ze społecznością gdzie 
rodziny są osadzone, by nie były wykluczone, ale zin-
tegrowane), społeczne przyzwolenie/wsparcie dzia-
łań,

• oparcie programu pracy o  cele zbieżne z  lokalnym 
rozwojem, w tym rynku pracy;

• traktowanie pracy z  rodziną jako procesu (etap po 
etapie, mieć strategię działania), 

• jakość i etyka pracy osób wspierających rodziny (kwa-
lifikacje, superwizja, praca zespołowa, docenienie 
działań oraz zapobieganie wypaleniu zawodowemu 
w długim procesie pomagania). Systematyczna praca 
interdyscyplinarna (w  praktyce pozostawia wiele do 
życzenia, sprowadza się do pracy w  kryzysie, spora-
dycznie, a nie systematycznie), 

• jednolity system prawny wdrażany przez instytucje 
na danym terenie, proste procedury, w  tym jedno-
znacznie wskazana osoba odpowiedzialna za rodzinę, 

• rozwijanie niepieniężnych form wsparcia.

Takie znamiona technik innowacyjnych, ale wypróbo-
wanych i  efektywnych dla rodzin noszą dwie z  przed-
stawionych przeze mnie poniżej, to jest:
1. KGR - Konferencja Grupy Rodzinnej 
2. Genogram – graficzny, diagnostyczny rysunek  

rodziny 

 Konferencja Grupy Rodzinnej (KGR) jest spotka-
niem jak największej liczby członków rodziny i osób bli-
skich dla rodziny w  celu próby rozwiązania problemu, 
jaki się w  niej pojawił. Jest szansą daną rodzinie, jako 
pierwszej instytucji odpowiedzialnej za nią samą, na 
podjęcie samodzielnej próby zmierzenia się z  proble-
mem, często przed ingerencją ze strony pomocy spo-
łecznej. KGR opiera się na ekologicznym modelu pomo-
cy rodzinie. 
 Na spotkaniu znajdą się również wujkowie, ciocie, 
kuzyni, ale także bliska sąsiadka, czy inna zaprzyjaź-
niona z  rodziną osoba. Podejście zasadza się także na 
przekonaniu, że w rodzinie jest bardzo duży potencjał 
pozwalający na rozwiązanie danego problemu. O takiej 

Rysunek. Rozmieszczenie ośrodków interwencji kryzysowej w 2012 r.

Źródło: Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, stan na 
30.04.2012 r., PUW

1 lub więcej OIK
brak OIK

Dane jednak pokazują, że występuje niewystarczająca 
liczba ośrodków interwencji kryzysowej, a rodziny na 
wsiach mają ograniczony dostęp do specjalistycznych 

ośrodków wsparcia, punktów konsultacyjnych (są 
jedynie w 50% gmin) czy placówek leczenia uzależnień 
(szczególnie z ofertą skierowaną do dzieci i młodzieży).
W roku 2013 jedynie 27% gmin realizowało wsparcie ro-
dzin w formie asystentury rodzinnej. Występuje również 

niewystarczająca liczba grup wsparcia, samopomocy 
w różnych obszarach problemowych dla rodzin (które 

samodzielnie rozwiązują własne problemy)

Źródło: Diagnoza wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
w województwie podlaskim, ROPS 2013

Skuteczna praca z rodziną wymaga indywidualizacji 
procedur oraz technik, czyli specyficznego dopasowania 

sposobów postępowania do potrzeb rodziny. Można 
powiedzieć, że co rodzina to INNOWACJA. Model odpo-
wiedni w pracy z rodziną borykającą się z trudnościami 
w sferze ekonomicznej, ale radzącej sobie z realizacją 
innych filarowych funkcji, nie będzie odpowiedni dla 
rodziny zaniedbującej (z różnych powodów) zadania 

w ramach funkcji emocjonalno-ekspresyjnej czy wycho-
wawczej. 

Pracę z rodziną w zakresie pokonywania trudności, na 
jakie napotyka ona w realizacji swoich funkcji, podejmu-
ją zazwyczaj specjaliści – pracownicy socjalni, asystenci, 

mediatorzy, streetworkerzy. Stanowią oni niezbędne 
wsparcie w wielu dziedzinach dotyczących funkcjo-

nowania społecznego rodziny. Zatrudniają ich ośrodki 
pomocy społecznej, powiatowe centra, punkty konsulta-
cyjne, ośrodki interwencji czy wsparcia, placówki wspar-
cia dziennego lub organizacje pozarządowe, realizujące 

statutowo działalność na rzecz dzieci i rodzin. 
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formie wsparcia rodziny mówi zasada pomocniczości. 
Polega ona tym, że różne instytucje społeczne nie po-
winny wyręczać osób (lub podległych sobie struktur) 
w  wypełnianiu ich zadań i  aktywności. Jeśli poszcze-
gólne osoby, rodziny mogą same, z własnej inicjatywy 
i własnymi siłami, wypełniać swoje społeczne zadania, 
to powinno się im pozwolić na działanie i  je ułatwiać. 
Instytucje społeczne powinny interweniować jedynie 
wtedy, gdy niezbędna jest pomoc, by zadania społecz-
ne wypełnić w możliwie najlepszy sposób.
Rodzina posiada także informacje, których osoba spoza 
rodziny może nigdy nie uzyskać - włączając w to rodzin-
ne sekrety, często bezpośrednio związane z  sytuacją 
w  jakiej znalazło się dziecko. W  Konferencji Grupy Ro-
dzinnej rodzina jest spostrzegana jako „ekspert”. Kon-
sekwentnie, kiedy członkowie rodziny są angażowani 
i  zapraszani do podejmowania decyzji i  zapewniają 
informacje są w najlepszej pozycji aby wcielić w życie 
stworzony plan, który będzie zapewniał dziecku mak-
symalną ochronę oraz będzie w stanie zmienić sytua-
cję problemową w  rodzinie. Nikt poza członkami ro-
dziny nie zna dynamiki i historii rodzinnego problemu. 
Nikt nie zna lepiej mocnych stron rodziny i jej słabości 
i nikt nie będzie w stanie trafniej ocenić kto w rodzinie 
będzie najwłaściwszym opiekunem dla dzieci. Rodzi-
na jest najlepiej wyposażona, by ocenić i wykorzystać 
najlepsze źródła dla rozwiązania problemu.
Pracownik socjalny oraz wszyscy specjaliści mogą 
wykorzystać tę metodę jako pierwszą lub jedną 
z  pierwszych zastosowanych do poszukiwania roz-
wiązań w  planie pomocowym podczas swojej pra-
cy. Jest właściwie bezkosztowa, angażuje czas pra-
cy około 3-4 godzin (jedno spotkanie). Opowiadał 
o niej ekspert Jarosław Przeperski podczas semina-
rium PWD w grudniu 2013 roku. 

 GENOGRAM RODZINNY – stosuje się z  rodzinami 
oraz podczas systemowej terapii rodzinnej, w celu diag-
nozy relacji w rodzinie. Jest to graficzny rysunek rodziny 
przedstawiający jej członków i relacje, jakie ich ze sobą 
łączą. Genogram służy do porządkowania zebranych in-
formacji o rodzinie. Narzędzie to pozwoli zobaczyć oso-
bie badanej siebie w relacjach z innymi oraz siebie jako 
jednostkę w systemie. Genogram jest przejrzystym, da-
jącym dobrą wizualizację sposobem graficznego przed-
stawienia rodziny. 

 Kod genogramu w  znormalizowany sposób 
przedstawia w obrębie kilku pokoleń wszelkie istotne 
wydarzenia, takie jak kolejność i  rodzaj zawieranych 
związków, separacje, rozwody czy sztuczne poronie-
nia, płeć, wiek dzieci, a także typy relacji między człon-
kami rodzin. Genogram to dobre narzędzie do wyzna-
czania kierunków pracy z rodziną.
 Genogram informuje też o wizji życia rodzinnego, 
jakie dana osoba otrzymała od swojej rodziny, wska-
zując prawdopodobne przyczyny jej aktualnej sytua-
cji życiowej.
 Genogram stosuje się przede wszystkim w  pra-
cy socjalnej z  rodzinami, systemowej terapii rodzinnej 
a także psychoterapii w celu diagnozy relacji w rodzinie 
oraz łatwego dekodowania. Metoda szczególne stoso-
wana w  ramach podejścia systemowego w  diagnozie 
rodziny.
 Genogram umożliwia poznanie dysfunkcyjnych 
„tradycji” rodzinnych, nieświadomie przekazywa-
nych z  pokolenia na pokolenie, takich jak trudności 
w  związkach interpersonalnych, tendencje poliga-
miczne, alkoholizm. Pozwala także mniemać o  wizji 
własnego życia badanej osoby, przekazanej przez ro-
dzinę.
 Szkolenia z  techniki Genogramu odbywały się 
w  latach 2012-2013 w Regionalnym Ośrodku Polityki 
Społecznej w Białymstoku, miały wymiar jedynie 16 h. 
To czas, który specjalista musi poświęcić, by nauczyć 
się pracować tym narzędziem. We wdrażaniu koszt pa-
pieru oraz minimum trzech godzin pracy wspólnych 
z rodziną. 

 W  następnym artykule zaprezentujemy kolejne, 
innowacyjne narzędzia w  pracy z  rodziną: TSR (tera-
pię skoncentrowaną na rozwiązaniach) oraz wdrażany 
przez powiat sejneński model usamodzielniania osób 
bezrobotnych z  rodzin wielodzietnych, realizowany 
w ramach pilotażu - SCHEMATOM STOP ! 
 Współczesny świat jest wytworem ludzkiej myśli 
i działania. Każdy człowiek ma w nim swój choćby mi-
nimalny udział. Jednakże, aby te twórcze myśli, idee 
i działania przekładały się na praktyczne wykorzysta-
nie i  zastosowanie potrzeba kogoś, kto ten materiał 
uporządkuje i świadomie uruchomi proces innowacji.
 Pytanie brzmi - czy tą osobą może być pracow-
nik socjalny ?

Kontakt w celu szkolenia i informacji: 
Fundacja Nadzieja dla Rodzin

mail:fundacja@fndr.pl
tel./fax 0048 56 622 88 44
www.nadziejadlarodzin.pl

Kontakt w sprawie szkolenia i informacji:
Fundacja Wspierania Rodzin Korale

Ul. Puławska 255/127
02-740 Warszawa

sekretariat@fundacjakorale.org
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Ciekawe pomysły na zorganizowanie wakacji 
i pozyskanie środków

Małgorzata Lawda
Doradca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

 Już niedługo będziemy myśleć jak ciekawie za-
gospodarować czas wolny naszej młodzieży w okre-
sie wakacji. Swoimi doświadczeniami na ten temat 
chce podzielić się z nami GOPS i GOK z Turośni Koś-
cielnej.
Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Chiny i... Gmina 
Turośń Kościelna? To nietypowe połączenie okazało 
się bardzo udane i  obfitujące w  nowe doświadcze-
nia podczas zajęć artystycznych, kulinarnych i spor-
towych prowadzonych w  dniach 15.-20.07.2013 r. 
w miejscowościach na terenie gminy. 

W  czasie deszczu dzieci się nudzą... a  w  czasie  
wakacji?
Pomysł zorganizowania wakacyjnych zajęć w  gminie 
pochodził z  bardzo prostej przyczyny – nudy. W  cza-
sie wakacji dzieci mają bardzo dużo wolnego czasu, 
z  którym same nie wiedzą, co zrobić. W  przerwach 
pomiędzy wyjazdami na letnie obozy, nad morze czy 
też w  góry, zostaje więc marudzenie zaczynające się 
od słów: ,,Mamo, nudzę się...”. Są też i  takie dzieci, 
które spędzają całe wakacje bez żadnych wyjazdów. 
Najczęściej przeszkodą są pieniądze. Jak zatem zago-
spodarować tyle wolnych minut i  godzin w  sposób 
zarówno przyjemny, jak i  pożyteczny oraz niewyma-

gający dużych kosztów? Odpowiedź brzmi- poprzez 
współpracę z  AIESEC! Jest to największa organizacja 
studencka na świecie, zrzeszająca ponad 60000 człon-
ków w  110 krajach oraz oferująca swoim członkom 
praktyki zagraniczne. 

Nie przyszła góra do Mahometa, przyszedł Mahomet 
do góry. A może na odwrót?

 Wyjazdy zagraniczne są zawsze niewyczerpanym 
źródłem nowych wrażeń, wspomnień i  doświadczeń. 
Z  tego właśnie powodu Gminny Ośrodek Kultury 
w Turośni Kościelnej postanowił dać dzieciom szansę 
zapoznania się z  kulturą innych krajów oraz doszko-
lenia językowych umiejętności najmłodszych. Dzięki 
doskonałej współpracy i  zorganizowaniu obu stron, 
AIESEC przydzieliło do projektu dwie przesympatycz-
ne zagraniczne studentki, które z  powodzeniem po-
prowadziły zajęcia na terenie gminy. Pierwsza z  nich, 
Helena, mieszka w Wielkiej Brytanii, natomiast druga, 
Linda - w USA. Dziewczyny zatem mówią po angielsku, 
lecz ciekawym trafem jest to, iż obie pochodzą z Chin. 
Dzięki temu dzieci mogły dowiedzieć się mnóstwo 
interesujących faktów na temat kultury Stanów Zjed-
noczonych, Wielkiej Brytanii a także Chin. Ogromnym 
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zainteresowaniem cieszyły się znaki pisma chińskie-
go, z  których Linda i  Helena układały angielskie sło-
wa przetłumaczone na chiński. Pod jednym dachem 
gminnych świetlic, w serdecznej i radosnej atmosferze, 
spotkały się cztery kraje, a  to wszystko w  Gminie Tu-
rośń Kościelna. Skoro dzieci nie wyjeżdżały w tym roku 
za granicę, ,,zagranica” przyjechała do nich. 

„Wakacje z językiem angielskim”
Sześć dni z  Lindą i  Heleną upłynęło bardzo szybko 
i  różnorodnie. Dzieci nie tylko miały okazję porozma-
wiać po angielsku z  native speakerami, ale także na-
uczyły się piec typowo amerykańskie i angielskie cia-
sta i ciastka, które tak bardzo wszystkim smakowały, że 
wiele osób prosiło dziewczyny o przepisy, by wspólnie 
z  rodzicami w  domu spróbować upiec zagraniczne 
smakołyki. Studentki opowiadały dzieciom o  zwycza-
jach, świętach i  tradycjach panujących w  ich krajach, 
pokazywały wiele zdjęć i  uczyły nowych zabaw. Naj-
większą popularnością cieszyła się gra pt. ,,Duck, duck, 
goose”, polegająca na jak najszybszym zajęciu miejsca 
w  kole osoby, która jest akurat ścigana jako ,,goose”, 
czyli gęś. Dzieci rysowały także charakterystyczne dla 
amerykańskich i angielskich miast budowle a także fla-
gi USA i Wielkiej Brytanii. Lepiły z  plasteliny, składały 
origami, tworzyły ciekawe obrazki indyka powstałego 
z  odrysowanej dłoni (bardzo popularne wśród dzieci 
w USA) a wszystko urozmaicone było grami i zabawa-
mi na świeżym powietrzu, jeżeli oczywiście pozwalała 
na to pogoda. Jednym słowem, ,,Wakacje z  językiem 
angielskim” nie mogły być nudne!

„Ferie z językiem angielskim”?
Zajęcia wywołały ogromny entuzjazm zarówno wśród 
dzieci jak i rodziców, którzy byli bardzo zadowoleni, że 
ich pociechy spędzają ciekawie czas w  towarzystwie 
zagranicznych gości. Warsztaty tego typu są bardzo 
potrzebne w gminie, rodzice często sami o nie apelu-
ją. Z organizacją takich zajęć nie ma problemu, wiele 
osób chętnie pomaga w  ich przygotowaniu czy też 
prowadzeniu. Lindzie i  Helenie bardzo podobało się 
w Polsce, są oczarowane polską gościnnością, serdecz-
nością i  kuchnią. Z  pewnością odwiedzą jeszcze nasz 
kraj w  przyszłości. ,,Wakacje z  językiem angielskim” 
wzbudziły spore zainteresowanie w  gminie, zatem 
może odbędą się jeszcze ,,Ferie z  językiem angiel-
skim”? Jest na to spora szansa. Zachęcamy więc do śle-
dzenia aktualności oraz uczestnictwa w zajęciach tego 
typu, gdyż zawsze przynoszą one niezmiernie wiele 
korzyści, wiedzy oraz radości.

 Natomiast inna gmina tj. Szudziałowo może 
pochwalić się „WYPASIONYMI” PLACAMI ZABAW  
W SZUDZIAŁOWIE I BABIKACH

 Wójt Gminy Szudziałowo – Mariusz Czaban wy-
chodząc na przeciw potrzebom aktywnej społecz-
ności pozyskał środki na dofinansowanie projektu 
„Wesołe przedszkole”. Całkowita jego wartość wyno-
si około 173 tysięcy złotych, przy czym Gmina nie 
ponosi żadnych kosztów własnych.

 Projekt zakłada utworzenie dwóch profesjonal-
nych placów zabaw: w  Szkole Podstawowej w  Babi-
kach oraz w Zespole Szkół w Szudziałowie. W ramach 
tego zadania zostaną zakupione piaskownice, huś-
tawki, zjeżdżalnie, ważnie, zabawki wielofunkcyj-
ne i  ławki. Utworzone place zabaw będą ogrodzone 
i z bezpieczną nawierzchnią.
Placówki edukacyjne otrzymają również sprzęt kom-
puterowy, skanery, drukarki, telewizory, odtwarzacze 
DVD, kserokopiarki i wiele innych przydatnych sprzę-
tów. Dzięki pozyskanym pieniążkom zakupione zo-
staną również dzieciakom tablice interaktywne wraz 
z osprzętem.

 Cała społeczność Cieszy się niezmiernie na myśl, 
że ich pociechy będą mogły kształcić się w  szkołach 
wyposażonych co najmniej tak dobrze, jak ich rówieś-
ników z większych miast. Pozyskane środki finansowe 
ułatwią nauczycielom ich codzienną pracę, a  mło-
dzieży przyswajanie nowych umiejętności. 

 Projekt „Wesołe przedszkole” nr WND-
-POKL.09.01.01-20-303/13 realizowany jest w ramach 
Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i  kompetencji 
w  regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i  zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczenie w  systemie oświaty, Pod-
działania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w  stopniu 
upowszechniania edukacji przedszkolnej.

 Realizacja powyższych działań pozwoli na osiąg-
nięcie głównego celu projektu, jakim jest podniesie-
nie jakości pracy dwóch oddziałów przedszkolnych 
w  Zespole Szkół w  Szudziałowie oraz Szkole Podsta-
wowej w  Babikach mieszczących się w  gminie Szu-
działowo poprzez ich doposażenie w  celu dostoso-
wania do potrzeb dzieci 3 i  4 letnich w  terminie do 
31 lipca 2014 roku.
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„Specjalna nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
dla MOPS w Augustowie”

Jolanta Sołtys – Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Augustowie 
Barbara Cituk - inspektor

 21 listopada 2013r. w Dniu Pracownika Socjalne-
go Minister Pracy i Polityki Socjalnej wręczył nagrody 
specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w za-
kresie pomocy społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Augustowie został nagrodzony - za 
działania na rzecz rozwoju współpracy z  sektorem 
pozarządowym, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 
zmierzających do zwiększenia efektywności pracy 
poprzez prowadzenie do usamodzielnienia klientów 
OPS. Pracownicy MOPS w  Augustowie w  swojej pra-
cy niejednokrotnie wykraczają poza urzędowe sche-
maty realizowanych zadań, podejmując różnorodne 
inicjatywy w  celu aktywizowania osób i  rodzin znaj-
dujących się w  trudnej sytuacji życiowej. Szukając 
skutecznych form pomocy mieszkańcom gminy za-
łożyli Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej 
w  Augustowie. Wspólne działania Ośrodka i  Stowa-
rzyszenia (podejmowane z  własnej inicjatywy pra-
cowników socjalnych, w  oparciu o  działalność spo-
łeczną i  wolontarystyczną) umożliwiają skuteczną 
pracę na rzecz społeczności lokalnej. 

 Miasto Augustów liczy prawie 30 tysięcy miesz-
kańców. Wzrastająca liczba klientów ośrodka i  na-
kładane na gminy nowe zadania w  obszarze pomo-
cy społecznej powodują zwiększenie obowiązków 
związanych z  zapewnieniem potrzeb mieszkańców. 
Ośrodek ponadto prowadzi Warsztat Terapii Zajęcio-
wej, placówkę wsparcia dziennego Świetlica „Nasza 
Ostoja”, stołówkę dla osób bezdomnych i  zagrożo-
nych bezdomnością, w  okresie zimowym „ogrzewal-
nię”, współpracuje z placówkami wsparcia dziennego 
prowadzonymi przez organizacje pozarządowe. 

 Wiedza o istniejących zasobach w gminie, współ-
praca z  sektorem pozarządowym umożliwiła prowa-
dzenie wielu działań udzielających wsparcia poszcze-
gólnym grupom mieszkańców. Możliwe jest to dzięki 
pozyskiwaniu środków finansowych z różnych źródeł 
i realizacji różnorodnych projektów. Działania prowa-
dzone w partnerstwie ze Stowarzyszeniem pozwoliły 
na realizację wielu przedsięwzięć, które umożliwiły 
wzrost aktywności społecznej mieszkańcom Augu-
stowa w  każdym wieku, zagrożonych marginalizacją 
społeczną z różnorodnych powodów.

 MOPS w  Augustowie realizował w  latach 2008-
2010 projekt systemowy „Praca – Tak” współfinanso-
wany przez Unię Europejską w  ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego, aktywizujący zawodowo 
i społecznie osoby bezrobotne korzystające ze świad-
czeń z  pomocy społecznej. Nowe możliwości jakie 
dały środki finansowe z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego zostały wykorzystane na prowadzenie pra-
cy środowiskowej w nowoczesny sposób, angażujący 
środowiska i najbliższe otoczenie.

 Wspólne działanie Ośrodka ze Stowarzyszeniem 
umożliwiło realizację wielu przedsięwzięć, które 
wzbogaciły ofertę działań na rzecz różnych środo-
wisk. 

Uhonorowani nagrodami specjalnymi Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej 
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 W  2013 roku Stowarzyszenie w  partnerstwie 
z  MOPS w  Augustowie uzyskało środki finansowe 
w  otwartym konkursie ofert Wojewody Podlaskie-
go na dofinansowanie projektu pt. ”Pomocna dłoń 
2013” - działania profilaktyczne i  osłonowe w  sto-
sunku do osób i rodzin wykluczonych społecznie, za-
grożonych bezdomnością”. Połączone siły pozwoliły 
na dotarcie do osób bezdomnych i zagrożonych bez-
domnością przebywających na terenie Augustowa. 
Ośrodek wraz ze Stowarzyszeniem m.in. co roku or-
ganizuje Spotkanie Wigilijne dla osób bezdomnych, 
które jest bardzo ważnym wydarzeniem dla pracow-
ników i  osób w  nim uczestniczących: przedstawi-
cieli władz miasta i  podmiotów współpracujących 
z ośrodkiem. Realizacja projektu umożliwiła przygo-
towanie osobom bezdomnym świątecznych paczek 
żywnościowych.

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Augu-
stowie koordynuje i  realizuje Gminną Strategię 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Miasto Augustów na lata 2006 -2016. Jednym z naj-
większych wyzwań jest sytuacja ludzi starszych. 
Stanowią oni coraz większą część społeczności au-
gustowskiej. Nie jest to jednolita grupa. Duża część 
to osoby nadal szukające nowych form aktywności 
i  samorealizacji w  sytuacji, kiedy stali się już eme-
rytami. Mają więcej wolnego czasu i poczucie, że to 
jeszcze nie moment na zaprzestanie aktywności. Do 
tych ludzi kierowane są działania Stowarzyszenia 
na Rzecz Pomocy Społecznej - spotkania integracyj-
ne, cykle treningów, kursy. Ogólną ideą jest by jak 
najdłużej pozostali oni zaangażowani w  życie spo-
łeczne, by nie zamykali się w  mieszkaniach, dbali 
o kondycję i zdrowie. Działania pracowników MOPS, 
wolontariuszy Stowarzyszenia dają radość, wyzwa-
lają nową energię. Powstają nowe pomysły będące 

odpowiedzią na zgłaszane potrzeby. Każdy może 
wziąć udział w takim działaniu, które najbardziej mu  
odpowiada. 
 
 Ośrodek wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz 
Pomocy Społecznej w Augustowie zrealizował dużo 
wspólnych przedsięwzięć na rzecz osób starszych. 
Każde działanie podjęte na rzecz tej grupy miesz-
kańców jest sukcesem. W Augustowie brakuje insty-
tucji, organizacji, miejsc, w  których seniorzy mogli-
by spędzić wspólnie czas, zaznaczyć swoją obecność 
w  społeczeństwie. Osoby starsze narażone są na 
marginalizację społeczną. Stowarzyszenie pozyskuje 
środki finansowe, które umożliwiają osobom star-
szym i  niepełnosprawnym udział w  imprezach kul-
turalnych, wycieczkach, warsztatach tematycznych, 
imprezach integracyjnych.
Wszystkie wspólne przedsięwzięcia przyniosły ocze-
kiwane rezultaty, szczególnie chcielibyśmy zwrócić 
uwagę na następujące projekty: 

 Wędrówka po Wilnie – aktywizacja społeczna 
starszych mieszkańców Augustowa. Głównym ce-
lem działań prowadzonych na rzecz seniorów jest jak 
najdłuższe utrzymanie ich w  życiu społecznym, sa-
modzielnym funkcjonowaniu, a ich integracja umoż-
liwia podejmowanie własnych inwencji i  działań. 
Stowarzyszenie zamierza konsekwentnie prowadzić 
dziania skierowane do osób starszych. Nawiązało 
współpracę z  innymi organizacjami w celu efektyw-
niejszej pracy. Osoby starsze zasługują na uznanie, 
szacunek, podziękowanie za pracę w  czasie swojej 
aktywności. Teraz, gdy z  różnych powodów ich ak-
tywność jest osłabiona potrzebują wsparcia organi-
zacyjnego, finansowego i  psychicznego. Świadomi 
barier w życiu osób starszych staramy się prowadzić 
różnorodną dzielność w tym obszarze.

Spotkanie Wigilijne osób bezdomnych i zagrożonych  
bezdomnością 

Pomoc rzeczowa w ramach projektu „Pomocna dłoń”
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 W  roku 2010 w  ramach realizacji projektu „Ak-
tywny senior” – działania mające na celu aktywi-
zację oraz integrację ze środowiskiem lokalnym 
osoby starsze współfinansowanego przez Wojewo-
dę Podlaskiego został przeprowadzony cykl spotkań 
mających na celu przybliżenie seniorom obiektów 
publicznych, rekreacyjnych i  istotnych wydarzeń na 
terenie Augustowa. Seniorzy wzięli udział w  zaję-
ciach na kręgielni, seansie filmowym w odnowionym 
kinie, spotkaniach integracyjnych prowadzonych 
przez animatorów zabawy. Podczas realizacji projek-
tu nawiązano współpracę z  I  Liceum Ogólnokształ-
cącym w  Augustowie i  działającym w  nim teatrem 
Res Humanes, młodzież wystąpiła z przygotowanym 
recitalem piosenek Agnieszki Osieckiej. Teatr wcześ-
niej już występował z  przygotowanym materiałem 
przed augustowską publicznością, było to ważnym 
wydarzeniem w  mieście. Ideą wspólnego przedsię-
wzięcia Stowarzyszenia i Teatru było zaprezentowa-
nie pracy młodzieży osobom starszym. Wpłynęło to 
pozytywnie na wzajemne postrzeganie obu grup. 
Osoby starsze podziwiały prace, talenty i  zaanga-
żowanie młodzieży, ta natomiast ujrzała w  osobach 
starszych partnerów otwartych, miłych i  wesołych. 
W  ramach wspomnianego projektu zostało zorgani-
zowane wspólne przedsięwzięcie ze Środowiskowym 
Domem Samopomocy w Augustowie. Uczestnicy wy-
stąpili przed seniorami w  sentymentalnej podróży 
w  lata 60-te, 70-te, 80-te składającej się z  najpopu-
larniejszych piosenek z tego okresu, poprzedzonych 
krótkim wprowadzeniem. Wiele osób nie wiedziało 
o działalności tej placówki, a ciekawy występ ukazał 
osoby niepełnosprawne jako atrakcyjnych członków 
społeczeństwa. W  roku 2011 kontynuowano działa-
nia na rzecz seniorów. 

 Kolejnym krokiem było przeprowadzenie zajęć 
aktywizujących: warsztaty z  bukieciarstwa, zajęcia 
sportowo – rehabilitacyjne, zajęcia z  kosmetyczką, 
fryzjerem, psychologiem, spotkania integracyjne. 
Wszystkie zajęcia zostały zrealizowane w ramach pro-
jektu ”Nie ma większego skarbu nad wartość dnia” 
– aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym 
osób starszych, niepełnosprawnych oraz po dłu-
gotrwałej i  ciężkiej chorobie współfinansowanego 
przez Wojewodę Podlaskiego. 

 „Ciągle chcę się uczyć poznawać świat – akty-
wizacja starszych mieszkańców Augustowa”- projekt 
dwuletni – 2012 i 2013 dofinansowany przez Ministra 
Pracy i  Polityki Społecznej. Rezultatem projektu jest 
wzrost aktywności społecznej starszych mieszkańców 
Augustowa oraz integracja wewnątrz i  międzypoko-
leniowa. W  wieku starszym, po przejściu na emery-
turę każdy przeżywa trudności związane ze zmianą 
ról. Zmiany dotyczą zarówno życia prywatnego, jak 
i  zawodowego. Projekt umożliwił osobom starszym 
podjęcie aktywności na miarę swoich możliwości, 
a  zaoferowane działania pozwoliły na uczestnictwo 
w  różnych formach zajęć. Począwszy od zajęć pod-
noszących umiejętności manualne, komputerowe 
i w związku z tym komunikacyjne, poprzez spotkania 
integracyjne, wycieczki połączone z  uczestnictwem 
w  wydarzeniu artystycznym, po pokrzepienie ducha 
podczas zajęć z  psychologiem. Realizacja projektu 
była przyjemnością, a słowa podziękowania i uznania 
od jego uczestników świadczą o ogromnej potrzebie 
kontynuacji takich działań w kolejnych latach. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Augusto-
wie prowadzi placówkę wsparcia dziennego Świetlicę 
,,Nasza Ostoja”, która od wielu lat stanowi drugi dom 
dla dzieci przeżywających w  swych rodzinach różne 
problemy. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem na 
Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie realizowane 
są projekty, które wzbogacają działalność Świetlicy. 
W latach 2010, 2011 i 2012 w okresie wakacyjnym or-
ganizowane były wyjazdy trzydniowe i  dwudniowe. 
W roku 2011 w ramach projektu „Zależy mi na sobie! 
- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzie-
ci i  młodzieży z  rodzin wielodzietnych, niepełnych, 
niewydolnych wychowawczo” współfinansowanego 
przez Wojewodę Podlaskiego został zorganizowa-
ny wyjazd trzydniowy na Mazury. Dzieci z  placów-
ki wsparcia dziennego Świetlica „Nasza Ostoja” przy 
MOPS w Augustowie zdobyły wiedzę o sąsiadującym 

Wędrówka po Wilnie
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regionie, poznały fakty historyczne, była to okazja do 
podniesienia szans edukacyjnych. Podczas wyjazdu 
prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne, kształ-
towane właściwe postawy w  związku z  nową sytua-
cją, funkcjonowaniem w  grupie. Uczestnicy projektu 
wzmocnili umiejętności interpersonalne i  społeczne 
oraz rozszerzyli horyzonty, podniosły wiedzę ogólną, 
a przede wszystkim miały wiele radości. W roku 2012 
został przeprowadzony projekt Równe szanse – orga-
nizacja czasu wolnego (opieka pozaszkolna) w  pla-
cówce wsparcia dziennego Świetlica „Nasza Ostoja” 
w Augustowie dzieciom z rodzin ubogich i dysfunkcyj-
nych współfinansowany przez Wojewodę Podlaskiego. 
W  ramach projektu został zorganizowany czas wolny 
dzieciom z  rodzin ubogich i  dysfunkcyjnych uczęsz-
czającym do placówki wsparcia dziennego Świetlica 
„Nasza Ostoja” w Augustowie. Dzieci korzystały z po-
mocy w  odrabianiu lekcji, uzyskiwały pomoc w  roz-
wiązywaniu problemów rodzinnych, rówieśniczych 
i osobistych. Podczas realizacji projektu uczestniczyły 
w  różnych zajęciach rozwijających ich zainteresowa-
nia i zdolności. Wzięły udział w dwudniowej wycieczce 
(w dniach 22-23 sierpnia 2012r.) do Olsztyna, Olsztynka 
oraz na Pola Grunwaldzkie. Wycieczka dla wielu dzieci 

była jedyną możliwością wyjazdu podczas wypoczyn-
ku letniego. W  ramach projektu zostały także sfinan-
sowane zajęcia plastyczne - pod okiem instruktora 
dzieci wykonywały przedmioty związane z wakacjami: 
pamiątkę z wakacji – ramkę oraz wakacyjną biżuterię. 
Do wykonywania tych przedmiotów wykorzystano 
różne materiały. W  ramach projektu zostały przepro-
wadzone zajęcia taneczne. Podczas lekcji tańca dzieci 
poznały kilka gatunków tańca towarzyskiego, współ-
czesnego i ludowego. Podczas wakacji dzieci udały się 
do kina na film Madagaskar 3, projekcja filmu odby-
ła się w  technologii 3D. Dzieci uczestniczyły również 
w zajęciach rekreacyjnych na Kręgielni. Świetlica „Na-
sza Ostoja” współpracuje z Kołem Terenowym Polskie-
go Związku Niewidomych. Dzieci niepełnosprawne 
będące członkami organizacji zostały zaproszone do 
udziału w zajęciach. W ramach projektu zorganizowa-
no Spotkanie Wigilijne, podczas którego dzieci otrzy-
mały świąteczne upominki. Dzieci przedstawiły część 
artystyczną o  tematyce bożonarodzeniowej, zgodnie 
z tradycją przełamały się opłatkiem i złożyły życzenia 
świąteczne, każde otrzymało upominek świąteczny. 
W ramach realizacji projektu zostały zakupione mate-
riały do prowadzenia zajęć w placówce, gry, zabawki. 

Zajęcia sportowo  - rehabilitacyjne Bukieciarstwo

Zajęcia z kosmetyczką Dzień Seniora
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Doposażenie placówki pozwoliło na uatrakcyjnienie 
pobytu dzieci w placówce. Nowe zabawki, gry cieszyły 
się dużą popularnością, pomogły w ciekawszej organi-
zacji czasu wolnego, w szczególności w okresie jesien-
no – zimowym, gdy większość czasu dzieci spędzają 
w pomieszczeniach placówki. 

 1 czerwca 2013r. Świetlica „Nasza Ostoja” obcho-
dziła dwudziestolecie działalności. Z  tej okazji został 
zorganizowany Festyn rodzinny dla mieszkańców 
miasta. Przedsięwzięcie zostało przeprowadzone we 
współpracy z  Augustowskimi Placówkami Kultury, 
Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Społecznej w Au-
gustowie, szkołami, organizacjami pozarządowymi. 
Podczas Festynu wystąpiły zespoły dziecięce, artyści 
indywidualni, osoby niepełnosprawne. Dodatkowo 
zostały zorganizowane zabawy integracyjne i  stano-
wisko do zabawy animowane przez Polskie Stowarzy-
szenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Bia-
łystok. Radosna uroczystość zgromadziła wiele osób. 
Ogrom atrakcji sprawił, że każdy znalazł coś dla siebie.

 Z inicjatywy MOPS w 1994 roku powstał Warsztat 
Terapii Zajęciowej ( jedna z pierwszych tego typu pla-
cówek w ówczesnym województwie suwalskim) stop-
niowo rozwijany; w  chwili obecnej służy rehabilitacji 
zawodowej i  społecznej 35 osób niepełnosprawnych 
z powiatu augustowskiego. Osoby dorosłe z niepełno-
sprawnością intelektualną nie miałyby możliwości re-
habilitacji w Augustowie, gdyby nie inicjatywa MOPS. 
Na samym początku pracownicy socjalni Ośrodka cho-
dzili po domach i przekonywali, zachęcali do przyjścia, 
zaangażowania w życie WTZ. Okazało się, że potrzeby 
mieszkańców Augustowa w zakresie terapii są bardzo 
duże. Warsztat stał się placówką niezbędną, wręcz ko-
nieczną.

 Ośrodek realizuje zadanie z  zakresu przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie. Od 2011r. funkcjonuje Ze-
spół Interdyscyplinarny, który kompleksowo działa na 
rzecz rozwiązywania problemów związanych z  różny-
mi rodzajami przemocy w rodzinie. Realizacja zadania 
wymaga współpracy w wieloma instytucjami i organi-
zacjami pozarządowymi. 

 MOPS w  Augustowie realizując ustawę o  wspie-
raniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej, zatrudnił 
dwóch asystentów rodziny wprowadzając nową for-
mę w  pracy na rzecz rodzin zagrożonych. Asystenci 
rodziny prowadzili pracę z  rodzinami w  miejscu ich 
zamieszkania. Wykonując swoje zadania asystenci ro-
dziny współpracują z  różnymi instytucjami. Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w  Augustowie otrzymał 
dotację w ramach otwartego konkursu ofert Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację Resorto-
wego programu wspierania rodziny i  systemie pieczy 
zastępczej na rok 2012 i 2013 „Asystent rodziny”. MOPS 
w  Augustowie jest również jednym z  organizatorów 
prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasto 
Augustów. 

 Pomoc społeczna jest jednym z  najważniejszych 
elementów polityki społecznej. Podstawowym zada-
niem jest zabezpieczenie materialne najbardziej po-
trzebujących, którzy samodzielnie nie potrafią temu 
sprostać. Sytuacja materialna wielu mieszkańców Au-
gustowa od lat jest bardzo trudna, przed pracowni-
kami Ośrodka wciąż jest ogrom trudnej pracy. Cieszy 
fakt, że praca i ogromne zaangażowanie pracowników 
MOPS w  Augustowie, ich kreatywność i  wiara w  sens 
niesienia pomocy zostały dostrzeżone i nagrodzone. 

Trzydniowa wycieczka na Mazury w roku 2011 w ramach projektu  „Zależy mi na sobie!- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci 
i młodzieży z rodzin wielodzietnych, niepełnych, niewydolnych wychowawczo” 
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Realizacja projektu systemowego „SENiORzY 
W DziAŁANiU!” w Gminie Korycin

Elżbieta Tarachanowicz 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie

 Gmina Korycin to urokliwy teren wtulony między 
Puszczę Knyszyńską i Biebrzański Park Narodowy. Jej po-
wierzchnia wynosi 117 km2, zamieszkuje ok. 3500 osób, 
w  tym ok.750 osób po 60 roku życia. To co wyróżnia 
Gminę Korycin to czyste środowisko i  ludzie otwarci na 
postęp i wiedzę, rozumiejący konieczność inwestowania 
w siebie i prowadzoną działalność. Myśląc o  ich potrze-
bach samorząd realizuje szereg działań, które mogą po-
prawić i wzbogacić jakość życia w gminie.

 Rok 2013 w  gminie Korycin był szczególnym okre-
sem, bogatym w  wydarzenia związane z  aktywnością 
osób starszych. Poprzedni rok pokazał, iż ogromnym 
zainteresowaniem cieszyły się imprezy skierowane do 
seniorów. W  sierpniu 2012 r. odbyły się Podlaskie Dni 
Seniora organizowane przez Regionalny Ośrodek Poli-
tyki Społecznej w  Białymstoku, a  nieco później, w  paź-
dzierniku Muzealne Spotkanie Seniorów organizowane 
przez Gminę Korycin we współpracy z  Domem Gościn-
nym w Dzięciołówce. W każdym spotkaniu wzięło udział 
ponad 150 osób po 60 roku życia. Na tych imprezach, 
poza częścią oficjalną prowadzone były rozmowy doty-
czące sytuacji osób starszych oraz ich potrzeb. Uczest-
nicy jako najważniejsze dla siebie wskazali potrzebę 
stworzenia oferty edukacyjnej odpowiadającej ich zain-
teresowaniom, umiejętnościom i stylowi życia. We włas-

nym otoczeniu nie mają zagwarantowanej takiej oferty 
i ograniczają się jedynie do podtrzymywania sąsiedzkich 
relacji lub spędzania wolnego czasu wśród czterech ścian 
przed telewizorem traktowanym jako substytut rozryw-
ki. Czują się samotni i niepotrzebni. Niestety ich sytuacja 
materialna często powoduje zmniejszenie oczekiwań 
i  potrzeb co do jakości życia, a  posiadane środki finan-
sowe najczęściej przeznaczane są na leki i podstawowe 
potrzeby bytowe. Na ostatnim miejscu, a  często też nie 
pojawia się sposobność zapewnienia jakichkolwiek przy-
jemności, czy to wyjścia do teatru, kina, nie mówiąc już 
o wyjeździe turystycznym. Aby mogli czuć się potrzebni, 
aktywnie angażują się w  życie rodzinne m.in. opiekują 
się wnukami, pomagają swoim dzieciom w  prowadze-
niu domu i gospodarstw rolnych co pochłania całkowicie 
ich czas i  nie pozwala zajmować się swoimi zaintereso-
waniami. Wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów, 
Gmina Korycin zwróciła się do Związku Gmin Wiejskich 
Województwa Podlaskiego w Białymstoku z prośbą o zło-
żenie oferty konkursowej do Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej na realizację zadania publicznego składane-
go w 2013 roku na podstawie Rządowego Programu Na 
Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS). 
W  dniu 28 maja 2013 r. z  ogromną satysfakcją przyjęli-
śmy wiadomość, że nasz projekt „Seniorzy w  działaniu!” 
został pozytywnie oceniony i na realizację otrzymaliśmy 

Galeria Sztuki Seniora - prezentacja prac konkursowych
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dotację w wysokości 135390,00 zł. Całkowity koszt pro-
jektu „Seniorzy w działaniu!” był wyszacowany na kwotę 
155190,00 zł ( w tym udział własny i świadczenie wolon-
tariusza). Realizacją projektu zajął się Związek Gmin Wiej-
skich Województwa Podlaskiego we współpracy z Gminą 
Korycin. 

 W  ramach projektu „Seniorzy w  działaniu!” podjęli-
śmy wiele ciekawych działań:

1. Zajęcia teatralno-plastyczne. W 8 warsztatach czte-
rogodzinnych udział wzięły 24 osoby. Zajęcia pro-
wadził aktor z Teatru Dramatycznego im. Aleksandra 
Węgierki w  Białymstoku. Podczas zajęć uczestnicy 
wykonywali ćwiczenia integracyjne z  członkami 
pantomimy niepełnosprawnych, ustalili indywi-
dualne predyspozycje uczestników za pomocą 
ćwiczeń artykulacyjnych, emisyjnych, rytmicznych 
i elementarnych zadań aktorskich, dokonali wyboru 
sztuki teatralnej, wspólnie czytali tekst i dobrali role 
w spektaklu, wykonywali ćwiczenia z zakresu emisji 
głosu i  artykulacji oraz ćwiczenia na koncentrację 
i  skupienie, odbywali próby czytania z  podziałem 
na konkretne role, wspólnie opracowywali konwen-
cję scenograficzną przedstawienia, sami dobrali 
i przygotowali kostiumy i rekwizyty, następnie pró-
by sytuacyjne i  generalne przedstawień. W  efekcie 
odbyło się przedstawienie sztuki „Ożenek” Mikołaja 
Gogola, pantomima „Tacy Sami?” i  Jasełka w  dniu 
23.12.2013 r. podczas wspólnej Wigilii. 

2. 6 dniowy wyjazd edukacyjny Częstochowa - Oświę-
cim – Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska – Zako-
pane (Tatry) – Wieliczka – Kraków - Ojcowski Park 
Narodowy - Góry Świętokrzyskie (Św. Krzyż) – San-
domierz - Krzemionki Opatowskie - Kazimierz Dolny. 
Udział wzięło 50 osób. Wyjazd pozwolił na poznanie 
różnorodności naszej Ojczyzny m.in. środowiska 
przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii, 
by zaprzeczyć hasłu „ Cudze chwalicie, a swego nie 
znacie…”. Wyjazd przyczynił się do kształtowania 
umiejętności, nabywania wiedzy z  różnych źródeł 
informacji, śladów pozostawionych przez człowieka, 
kształtowania postaw patriotycznych, umiejętności 
współdziałania w grupie, szacunku i miłości do Oj-
czyzny, tolerancji i miłości wobec innych narodów, 
ras i wyznań oraz do upowszechniania różnych form 
aktywnego wypoczynku i  rozwijania wrażliwości 
ekologicznej.

3. Galeria Sztuki Seniora, wyjazd do Muzeum Ikon. 
Udział wzięły 74 osoby. Zorganizowaliśmy 9 spot-
kań po 2,5 godz., w tym 3 spotkania z florystyki i 6 

spotkań z  technik malarstwa i  origami. Uczestnicy 
mieli możliwość skorzystania z  wykładu na temat 
florystyki i  poznać różne techniki układania bukie-
tów, sami zbierali kwiaty polne i układali bukiety na 
konkurs na najlepiej wykonany bukiet i  wykonali 
ekspozycję bukietów w Gminnym Ośrodku Kultury 
Sportu i Turystyki w Korycinie, którą można było po-
dziwiać przez okres 2 tygodni. W okresie świąt Boże-
go Narodzenia wykonali stroiki świąteczne i kolejną 
ekspozycję swoich prac. Ponadto uczestnicy mieli 
możliwość poznać techniki malarstwa, techniki prac 
z  wikliny naturalnej i  papierowej, techniki origami 
oraz koronek. Celem rozwojowym tego działania 
było przede wszystkim współistnienie i praca w gru-
pie oraz inspiracja grupy do twórczości, zaś celem 
twórczym uwolnienie pomysłów w  atmosferze ko-
leżeństwa i życzliwości, wywołanie pasji twórczych 
wśród seniorów i utworzenie „Galerii” prac. Posumo-
waniem tych spotkań był wyjazd do Muzeum Ikon 
w Supraślu, w programie było zwiedzanie Muzeum 
i  Monasteru oraz wykład i  warsztaty pisania ikon. 
Wyjazd pozwolił na lepsze poznanie kultury wyzna-
nia prawosławnego.

4. Klub przyszłości seniora. Uczestniczyło 108 osób. 
Zorganizowaliśmy 8 spotkań po 2,5 godz. tj. wykła-
dy połączone z zajęciami ruchowymi. Zajęcia doty-
czyły profilaktyki najczęstszych chorób m.in. - cho-
roby układu krążenia: objawy, badania, profilaktyka, 
porady zdrowotne; - nadwaga i  otyłość: sposoby 
na odchudzanie, odpowiednia dieta w  odchudza-
niu; - cukrzyca: objawy, profilaktyka, dieta w  cuk-
rzycy, - osteoporoza: zajęcia psychodietetyczne, 
profilaktyka, porady zdrowotne; - choroby układu 
pokarmowego: objawy, najczęstsze choroby, dieta 
w chorobach układu pokarmowego (jelita, wątroba, 
woreczek żółciowy, żołądek i  inne). Podczas każde-
go spotkania odbywały się godzinne zajęcia rucho-
we z instruktorem fitness i były to ćwiczenia Pilates, 
aerobik 60+, Nordic Walking, taniec dla seniorów, 
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ćwiczenia przy pomocy piłek rehabilitacyjnych.  
Celem tych ćwiczeń było poruszanie się i  nabywa-
nie sprawności ciała. Seniorzy poznawali sposoby 
na codzienną aktywność, jak ćwiczyć używając do-
mowych sprzętów i na świeżym powietrzu, poznali 
technikę chodzenia Nordic Walking (historia Nordic 
Walking, poznanie techniki prawidłowego chodze-
nia, wskazania zdrowotne i  zalety). W  ramach tych 
zajęć zorganizowane było spotkanie z rehabilitant-
ką, która uczyła jak być sprawnym przez wiele lat 
oraz jak stosować profilaktykę chorób układu kost-
nego i mięśni. Na zakończenie wysłuchali wykładu 
na temat „Jak dbać o  zdrowie”, podczas którego 
seniorzy poznali ogólne zasady dbania o  zdrowie 
przez dietę, rolę witamin i minerałów, choroby stylu 
życia. Zapoznali się również z  Europejskim kodek-
sem walki z  rakiem, ze znaczeniem aktywności fi-
zycznej, z problemami zdrowotnymi osób starszych, 
zdrowym starzeniem i  sztuką zdrowego starzenia 
się oraz pomyślnym starzeniem jako wyzwaniem 
XXI wieku. Zajęcia te poprowadziła dyplomowa-
na pielęgniarka i  zakończyła słowami Hipokratesa 
„Wszystkie części ciała jeżeli są używane… pozosta-
ją zdrowe i starzeją się wolno, ale jeżeli nie są używa-
ne, pozostawione w bezczynności, stają się podatne 
na choroby, wadliwy wzrost i starzeją się szybko”.

5. Wiem co jem. Liczba uczestników 108. Zorganizo-
waliśmy 8 spotkań po 3 godz., które odbyły się w for-
mie wykładów i  warsztatów zdrowego odżywiania 
się a  dotyczyły podstawowych zasad odżywiania 
się, z czego składa się nasze jedzenie, jak jeść poza 
domem, jak robić zakupy i czego szukać na etykie-
tach produktów, przetwory domowe, kolory a  od-
żywianie, cukier i słodycze, napoje na co dzień oraz 
jak być zdrowszym seniorem i uśmiechniętym - rady 
na przyszłość oraz ekologia nie tylko dla młodych. 
Podsumowaniem tych zajęć był wyjazd do Gospo-
darstwa Agroturystycznego – Ogrodu Botanicznego 
w Korycinach, gdzie seniorzy mogli zwiedzić gospo-
darstwo agroturystyczne, ogród botaniczny z  eko-
logiczną uprawą najróżniejszych ziół i pozyskać in-
formację o  ich zastosowaniu oraz odbyć warsztaty 
przyrządzania herbat ziołowych.

6. Wyjazdy kulturowe. Liczba uczestników 75. Zor-
ganizowaliśmy 3 wyjazdy, każdy dla co najmniej 53 
seniorów. Byliśmy 2 razy w Teatrze Dramatycznym 
im. Aleksandra Węgierki w  Białymstoku i  obejrze-
liśmy sztuki „Ożenek” Gogola i  „Szalone nożyczki” 
oraz w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymsto-
ku na spektaklu pt. „Upiór w operze”. Sztuki teatral-
ne i  spektakl wybierali sami uczestnicy. Większość 
uczestników projektu nigdy nie była w  tego typu 
obiektach. Wydatki na kulturę są wykreślane z  bu-
dżetu domowego większości Polaków w  pierwszej 
kolejności, a  u  osób zamieszkujących na terenach 
wiejskich w  szczególności. Wielu naprawdę nie 
stać na kupno biletów, nawet jeśli uważają udział 
w  imprezach kulturalnych za ważny. Bariera finan-
sowa jest decydującym czynnikiem wykluczającym 
z udziału w życiu kulturalnym seniorów. Dlatego też 
te wyjazdy sprawiły im ogromną radość.

7. Wigilia. Liczba uczestników: 110 uczestników pro-
jektu oraz 133 osoby tj. członkowie rodzin uczest-
ników projektu. Ta uroczystość była zakończeniem 
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Klub przyszłości seniora - zajęcia ruchowe z rehabilitantem

Klub przyszłości seniora - Nordic Walking

Wiem co jem - warsztaty przyrządzania zdrowych posiłków
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projektu „Seniorzy w działaniu!” i odbyła się w dniu 
23 grudnia 2013 r. Podczas wspólnej Wigilii, po 
krótkiej prezentacji działań projektowych, odbyła 
się premiera sztuki „Ożenek” Mikołaja Gogola oraz 
pantomimy „Tacy sami?” i  Jasełka w  wykonaniu te-
atralnej grupy projektowej, a  następnie uroczysta 
kolacja wigilijna: wspólna modlitwa i życzenia przy 
opłatku, kolacja i śpiewanie kolęd przy akompania-
mencie organistów z  naszych parafii w  Korycinie 
i Bombli, na zakończenie odwiedziny Mikołaja, który 
przybył z prezentami dla seniorów i słodyczami dla 
dzieci.

8. Akcja promocyjno – rekrutacyjna, trwała przez 
cały okres realizacji, zostały przygotowane materia-
ły promocyjne tj. plakaty, ulotki, roll-up. Materiały 
rozpowszechniane były poprzez Urząd Gminy w Ko-
rycinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ko-
rycinie, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki 
w  Korycinie oraz Dom Gościnny w  Dzięciołówce. 
Przygotowaliśmy również informację o  projekcie, 
która odczytywana była na mszach św. w  kościo-
łach w Korycinie i Bombli. Informację o projekcie za-
mieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy 
w  Korycinie i  Związku Gmin Wiejskich Wojewódz-
twa Podlaskiego. Rekrutację prowadziliśmy od maja 
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Wyjazd edukacyjny - Na Jasnej Górze w Częstochowie

Wyjazd edukacyjny -Obóz koncentracyjny w Brzezince

Wyjazd edukacyjny - Zakopane - KrzeptówkiWyjazd edukacyjny - Łagiewniki

Wizyta w Gospodarstwie Agroturystycznym w Korycinach

Wyjazd edukacyjny - Kraków Stare Miasto



32

Podlaski Przegląd Społeczny

2013  r. poprzez spotkania osobiste, rozmowy tele-
foniczne, poprzez wnuków potencjalnych uczest-
ników oraz sąsiadów, którzy już byli zaangażowani 
w projekt.

 Zakładanym celem projektu „Seniorzy w działaniu!” 
była poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla 
godnego starzenia się poprzez aktywizację społeczną na 
terenie gminy Korycin, który został osiągnięty, wszystkie 
zamierzone działania zostały zrealizowane.  Zakładana 
liczba uczestników – 100 osób powyżej 60 roku życia 
została znacznie przekroczona i  wyniosła 134 osoby. 
Adresatami działań byli mieszkańcy gminy Korycin oraz 
osoby zamieszkujące Dom Gościnny w  Dzięciołówce. 
W związku z otrzymaniem późno dotacji działania pro-
jektowe były prowadzone bardzo intensywnie tj. od 22 
sierpnia 2013 r. do 23 grudnia 2013 r., mimo to cieszyły 
się ogromną popularnością. Przeciętna miesięczna licz-
ba godzin wyniosła 16,42 godz. oraz zorganizowano 
6 wyjazdów edukacyjno - kulturowo –turystycznych. 

 Wójt Gminy Korycin zauważył ogromne zaangażo-
wanie uczestników projektu i zorganizował im dodatko-
wo w dniu 10 października 2013 r. objazdową wycieczkę 
po gminie Korycin. Uczestnicy mieli możliwość poznać 
ostatnio zrealizowane inwestycje oraz odwiedzić budyn-
ki użyteczności publicznej i  zakłady pracy istniejące na 
naszym terenie. Wrażeniami z wycieczki dzielono się na 
wspólnym grillowaniu w  odrestaurowanym Parku Ple-
bańskim w Korycinie.

 Projekt „Seniorzy w działaniu!” spowodował aktywi-
zację i  integrację mieszkańców gminy Korycin i  miesz-
kańców Domu Gościnnego w  Dzięciołówce. W  2014 
r. trwa kontynuacja działań, które są podejmowane 
w większości z inicjatywy uczestników projektu. 26 stycz-
nia 2014 r. odbyła się uroczystość z  okazji Dnia Babci 
i Dziadka, w programie Msza Św. w Kościele pw. Znale-

zienia i Podwyższenia Krzyża Św. Korycinie w intencji za 
babcie i dziadków oraz seniorów z gminy Korycin z opra-
wą muzyczną Chóru Seniora ”Epoka” i złożeniem własno-
ręcznie wykonanych przez seniorów darów ołtarza, a po 
uroczystości kościelnej, w  Gminnym Ośrodku Kultury 
,Sportu i Turystyki w Korycinie zaproszenie na słodki po-
częstunek dla wszystkich i przedstawienie sztuki pt „Oże-
nek” Mikołaja Gogola przygotowanej przez teatralną gru-
pę seniorów z gminy Korycin oraz występ Chóru Seniora 
„Epoka” i  Dziecięcego Zespołu Wokalnego „Iskiereczki”  
z GOKSiT w Korycinie. 15 lutego br. z  inicjatywy miesz-
kańców wsi Bombla, seniorzy z gminy Korycin świetnie 
bawili się na imprezie Walentynkowej w  świetlicy wiej-
skiej w Bombli. W 2014 r. Mały Uniwersytet III Wieku, któ-
ry funkcjonuje przy Domu Gościnnym w  Dzięciołówce 
wznowił swoją działalność i  raz w  miesiącu organizuje 
spotkania, ustalane wg potrzeb seniorów, i tak 4 lutego 
br. odbyło się spotkanie z Wiejskim Teatrem, natomiast 
11 marca odbyło się Wielkopostne Spotkanie Seniorów 
i dotyczyło tradycji i zwyczajów w okresie postu. Teatral-
na grupa seniorów kontynuuje zajęcia teatralne pod kie-
runkiem instruktora, który prowadził zajęcia w projekcie. 
W  lutym br., ta grupa miała występ konkursowy w  po-
wiatowym i wojewódzkim przeglądzie teatrów wiejskich 
oraz występowała gościnnie w Kinie „Kometa” w Sucho-
woli na zaproszenie Zarządu Koła Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów w Suchowoli. Po występie odbyło 
się wspólne spotkanie, wymiana doświadczeń i  nawią-
zanie współpracy. W  dniu 28 czerwca 2014 r. podczas 
obchodów XIX Ogólnopolskich Dni Truskawki planuje-
my premierę sztuki „Ożenek” Mikołaja Gogola w reżyserii 
opiekuna teatralnego, aktora Teatru Dramatycznego im. 
Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

 W  lutym 2014 r. Gmina Korycin zwróciła się do 
Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego 
z wnioskiem o złożenie kolejnej oferty do Ministerstwa 
Pracy i  Polityki Społecznej w  zakresie realizacji zadania 
publicznego składanej w 2014 roku na podstawie Rządo-
wego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na Lata 2014-2020, która jest kontynuacją pro-
jektu z 2013 r. Wniosek został przygotowany w oparciu 
o propozycje złożone przez seniorów.

 W  imieniu mieszkańców 60+ z  gminy Korycin 
i mieszkańców Domu Gościnnego w Dzięciołówce skła-
dam serdeczne podziękowania Zarządowi Związku 
Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego za podjęcie 
współpracy z Gminą Korycin w zakresie realizacji działań 
skierowanych do seniorów oraz życzę dalszych sukce-
sów i satysfakcji z podejmowanych działań.
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Starzejące się społeczeństwo wyzwaniem dla 
systemu pomocy społecznej 
Prognoza ludności w Polsce

Agnieszka Sobolewska

 Starzenie się społeczeństwa to naturalny i  nie-
unikniony proces występujący w  każdej wysoko 
rozwiniętej gospodarce. Jest to wyzwanie, z  którym 
zmaga się obecnie cała Europa Zachodnia i do które-
go także Polska musi się odpowiednio przygotować. 
Problem starzenia się ludności z roku na rok staje się 
coraz istotniejszą kwestią polityki społecznej. Rosną-
ca populacja ludzi starszych staje się wyzwaniem za-
równo dla samorządów, służb społecznych, jak rów-
nież organizacji pozarządowych. W Polsce mamy do 
czynienia ze starością demograficzną co, oznacza, że 
proces starzenia się będzie postępował.

 Szacuje się, iż populacja osób starszych powyżej 
65 roku życia w naszym kraju stanowi grupę liczącą 
prawie 5  mln ludzi. Wśród nich około 2 % stanowią 
osoby obłożnie chore, pozostające w  łóżku a  17% 
to osoby mające poważne problemy w  zakresie po-
ruszania się. Według prognoz ludności GUS na lata 
2008-2035 poważnym zmianom będzie ulegała 
struktura ludności według wieku. Nastąpi pogłębie-
nie się procesu starzenia się ludności. Wynika to ze 
zmniejszenia się liczby urodzeń oraz zmian związa-
nych ze zmniejszeniem się umieralności ludności 
i  wydłużeniem się długości życia. Wyniki prognozy 
wskazują, że w  roku 2035 prawie co druga kobieta 
będzie dobiegała 50-tki. Charakterystyczną cechą 
przewidywanych zmian jest wzrost odsetka osób 
w wieku poprodukcyjnym (60+/65+) przy jednoczes-
nym obniżeniu udziału pozostałych grup. Szacuje się 
iż w 2035 roku około 9,62 mln Polaków będzie powy-
żej 60 roku życia Na obszarach miejskich, w  okresie 
2020-2035 wszystkie województwa zanotują znaczą-
cy spadek odsetka ludności mobilnej (od 10 do 12 
pkt.%). Nastąpi również wzrost odsetka osób w wie-
ku 80 lat i więcej w ogólnej strukturze ludności. Sza-
cuje się, iż w  latach 2007 – 2035 odsetek osób w tej 
grupie wiekowej wzrośnie w większości województw 
o 6 punktów procentowych w miastach i 5 pkt. % na 
wsi. 

Sytuacja osób starszych
W  obliczu starzenia się społeczeństwa kwestia zwią-
zana z  potrzebami osób starszych nabiera szcze-
gólnego znaczenia. Ludzie w  podeszłym wieku na-
potykają szereg trudności uniemożliwiających im 
codzienną egzystencję. Gospodarka wolnorynkowa 
spowodowała zepchnięcie wielu osób na margines 
życia społecznego, zwłaszcza osoby starsze. Szybkie 
zmiany społeczne w  połączeniu z  galopującą globa-
lizacją i  urbanizacją, wprowadzeniem nowych tech-
nologii, natłokiem informacji wywołują chaos w  ży-
ciu osób starszych. Wiele osób starszych nie może 
poradzić sobie z  takimi szybkimi zmianami. Zmiany 
społeczno-gospodarcze spowodowane okresem 
transformacji ustrojowej po 1989 roku najbardziej do-
tknęły najstarsze grupy wiekowe społeczeństwa. Ni-
skie świadczenia emerytalne sprawiły, że wielu senio-
rów żyje w nędzy, nie mając możliwości zaspokajania 
nawet elementarnych potrzeb. To również ich miejsce 
zamieszkania, warunki mieszkaniowe, wyposażenie 
mieszkania, bariery architektoniczne i  komunikacyj-
ne. Wszelkie trudności mieszkaniowe mogą w istotny 
sposób przyczynić się do pogorszenia zdrowia senio-
ra. Jeszcze innymi negatywnymi czynnikami mogą 
być: samotność, marginalizacja, brak zrozumienia 
i akceptacji ze strony rodziny, czy lokalnego środowi-
ska. Osoby starsze, które nie są w  stanie samodziel-
nie zaspokajać swoich potrzeb, powinny mieć szansę 
uzyskania wsparcia ze strony instytucji pomocowych. 
Starość nie jest chorobą, lecz naturalnym etapem ży-
cia, a los osób starszych jest jedną z głównych kwestii 
socjalnych naszych czasów i zasługuje na prioryteto-
we potraktowanie przez pracę socjalną.

Zmiana modelu rodziny a wsparcie seniorów 
Na całym świecie opieka nad osobami starszymi ma 
w głównej mierze charakter nieformalny. Ciągłość tej 
opieki zapewniają więzy międzypokoleniowe, doty-
czy to nawet tych państw, które mają rozbudowany 
system oficjalnej pomocy społecznej. Oczywiście 
wszystkie państwa dążą do tego, aby osoby starsze 
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żyły wśród osób bliskich i lokalnej społeczności. Jed-
nak charakterystyczny dla naszych czasów indywidu-
alizm znacznie przyczynił się do rozluźnienia więzi 
między pokoleniami. Dawniej troska o  rodziców po-
zostawała w  rękach dzieci. Jednak zamiany w  struk-
turze rodziny i proces starzenia się wskazują na to, że 
coraz większa część opieki przeniesie się z  rodziców 
do różnego typu form instytucjonalnych.
 W  Polsce opieka nad osobami starszymi i  prze-
wlekle chorymi w  dalszym ciągu w  znacznym stop-
niu spoczywa na barkach rodziny. Jednak przemiany 
ustrojowe, wprowadzenie gospodarki wolnorynkowej 
w znaczny sposób wpłynęły na dokonujące się prze-
obrażenia modelu polskiej rodziny. Istniejący system 
opieki nad osobami starszymi i  niepełnosprawnymi 
w  związku z  dokonującymi się zmianami w  rodzinie 
oraz gwałtownym starzeniem się społeczeństwa, po-
dobnie jak w  wielu krajach europejskich będzie mu-
siał rozrastać się i  przejmować coraz więcej funkcji. 
Odpowiedzialność za osoby starsze będzie zatem cią-
żyć na społeczeństwie i państwie.  

Potrzeby osób starszych 
Ludzie starsi mają określone potrzeby, wśród nich 
możemy wymienić:
1. Potrzebę przynależności, 
2. Potrzebę użyteczności i uznania. 
3. Potrzebę niezależności.
4. Potrzebę bezpieczeństwa (fizycznego i psychicz-

nego).
5. Potrzebę satysfakcji życiowej.

 Człowiek w  starszym wieku szczególnie mocno 
odczuwa potrzebę bezpieczeństwa psychicznego, 
przynależności do grupy i zajmowania w niej określo-
nego miejsca, a  jednocześnie bycia we wspólnocie, 
życzliwości i przyjaźni, afirmacji siebie i świata, a tak-
że potrzebę bycia użytecznym. Jednakże na drodze 
do zaspokajania potrzeb ludzi starszych stoi szereg 
negatywnych czynników, w tym szczególnie sytuacja 
finansowa. Ludzie starsi szczególnie mocno odczuwa-
ją braki w zaspokajaniu swoich potrzeb. Wielu z nich 
znajduje się w gorszej, niż pozostałe grupy społeczne, 
sytuacji materialnej. U  znacznej liczby pogarsza się 
z  upływem lat stan zdrowia oraz ogólna sprawność. 
Tym samym pogarsza się ich sytuacja życiowa oraz 
ulega zmianie pozycja społeczna. Wzrasta jednocześ-
nie zależność osób starszych od młodszego pokole-
nia. Pojawia się zależność psychiczna, funkcjonalna 
oraz ekonomiczna. 

 Niezwykle ważną rolę w życiu ludzi starszych i za-
spokojeniu ich potrzeb odgrywają powołane do tego 
celu instytucje. W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci 
jednym z  głównych celów politycznych wielu rządów 
stało się zapewnienie opieki nad osobami starszymi 
w oparciu o lokalne zasoby. Ten rodzaj opieki jest bo-
wiem znacznie tańszy od tej w domach pomocy spo-
łecznej.

Obraz polskiego systemu pomocy społecznej skiero-
wanego do osób starszych
W  Polsce na rzecz ludzi starszych działa wiele orga-
nizacji i  instytucji. Organizatorem pomocy dla senio-
rów jest również pomoc społeczna, która w celu pod-
niesienia jakości i  rozszerzenia spektrum usług ściśle 
współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Bardzo 
rozpowszechnioną formą pomocy dla osób starszych, 
jest wsparcie udzielane w  środowisku zamieszkania. 
Składa się na nie: praca pracowników socjalnych, usłu-
gi opiekuńcze, obejmujące pomoc w zaspokojeniu co-
dziennych czynności życiowych, specjalistyczne usługi 
opiekuńcze w  miejscu zamieszkania bądź ośrodkach 
wsparcia skierowane do osób, które z powodu wieku, 
choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych 
osób, a  są ich pozbawione oraz sieć lokalnych dzien-
nych domów pomocy społecznej. W  przypadku po-
trzeby zapewnienia całodobowej opieki w placówkach 
stacjonarnych osoby starsze wymagające całodobowej 
opieki umieszczane są w zakładach opiekuńczo – lecz-
niczych oraz domach pomocy społecznej. 

Potrzeby rozwoju działań pomocowych
Pomimo dokonujących się zmian polskiego modelu 
pomocy społecznej dostrzega się jednak znaczne bra-
ki w  polskim systemie wsparcia seniorów. W  ramach 
opieki domowej obecnie świadczone są w zasadzie tyl-
ko usługi opiekuńcze pomocy społecznej niezaspaka-
jające istniejącego zapotrzebowania, a sieć dziennych 
ośrodków wsparcia dla osób starszych, w dobie zacho-
dzących przemian demograficznych jest rozwinięta 
w  niewystarczającym stopniu. Rozwijanie infrastruk-
tury dziennych domów pomocy dla osób starszych 
w środowiskach lokalnych jest wielokrotnie tańsze od 
placówek opieki stacjonarnej, a  także zdecydowanie 
bardziej korzystne z  punktu widzenia podtrzymywa-
nia dobrej kondycji zdrowotnej oraz psychicznej osób 
starszych. Ważne jest również wsparcie dla organizacji 
pozarządowych, które działają na rzecz osób starszych. 
Potrzebne jest systemowe wsparcie, tak by organiza-
cje miały stabilną sytuację i  mogły działać w  dłuższej 

P
R

O
B

LE
M

Y
 S

P
O

ŁE
C

z
N

E



35

Podlaski Przegląd Społeczny

P
R

O
B

LE
M

Y
 S

P
O

ŁE
C

z
N

E

perspektywie. Takim organizacjom trzeba pomagać 
i  tworzyć programy, by były w  stanie sprostać wyma-
ganiom. Często zdarza się, że małe organizacje senior-
skie nie są w stanie np.: wypełnić wniosku, bo jest zbyt 
skomplikowany. 

Działania, które można podejmować na rzecz osób 
starszych

• podniesienie poziomu i  rozwój usług dla osób star-
szych w miejscu zamieszkania, 

• wspieranie rozwoju mieszkalnictwa chronionego 
przystosowanego do potrzeb osób starszych,

• rozwój różnorodnych form aktywizacji osób star-
szych,

• zwiększanie dostępności do usług informacyjnych 
i poradnictwa, 

• zwiększanie dostępności do usług zdrowotnych, re-
habilitacyjnych, kulturalnych i transportowych,

• rozwój działań na rzecz integracji międzypokolenio-
wej, partycypacji społecznej, opieki i  wsparcia naj-
starszego pokolenia,

• wspieranie inicjatyw promujących kształcenie i edu-
kację mających na celu podtrzymywanie sprawności 
intelektualnej oraz życiowej ludzi starszych, 

•  promowanie działań na rzecz podnoszenia świado-
mości społecznej na temat potrzeb i uprawnień osób 
niepełnosprawnych.

 Potrzeby aktywizacji i  wsparcia na rzecz wzra-
stającej liczby osób starszych dostrzegają również 
władze centralne. Zwrócono uwagę na potrzebę no-
wego podejścia do problematyki osób starszych. 
W  tym celu utworzony został Rządowy Program na 
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na 
lata 2014 – 2020. Jego głównym założeniem jest 
poprawa jakości i  poziomu życia osób starszych, 
stworzenie im warunków do godnego starzenia 
się poprzez szeroko pojętą aktywność społeczną. 
Na założenia programu składają się cztery główne  
priorytety:
1. Edukacja osób starszych,
2. Aktywność społeczna promująca integrację we-

wnątrz i –międzypokoleniową,
3. Partycypacja osób starszych,
4. Usługi społeczne dla osób starszych.

 Program ma na celu podtrzymanie aktywności 
osób starszych i zapewnienie ich udziału w życiu spo-
łecznym oraz działania skierowane do osób o  ograni-

czonej samodzielności. Program ma służyć poprawie 
jakości i poziomu życia osób starszych i przyczynić się 
do pełniejszego korzystania z potencjału społeczno – 
zawodowego osób starszych. 

Poradnictwo dla osób starszych
Pracownicy socjalni w  epoce starzejącego się spo-
łeczeństwa powinni być przygotowywani do świad-
czenia poradnictwa udzielanego osobom starszym. 
Poradnictwo socjalne dla osób starszych ma nie tyl-
ko zapewnić seniorom możliwość wykorzystania wa-
runków organizacyjnych funkcjonowania systemu 
pomocy społecznej, dokonać analizy i  oceny zjawisk 
rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy 
społecznej czy pobudzić aktywność społeczną do za-
spakajania niezbędnych potrzeb. Przede wszystkim 
powinno też wskazać seniorom, w jaki sposób świado-
mie w pełni korzystać z dóbr społecznych i mieć radość 
z życia. Pracownicy socjalni powinni wspierać rodziny 
w opiece nad osobami starszymi. Powinni wskazywać 
na możliwość aktywnego uczestnictwa seniorów w ży-
ciu kulturalnym, jakie oferuje im społeczność lokalna. 
W procesie poradniczym powinni pełnić rolę łączników 
między seniorami a  rodzinami oraz między seniorami 
a  instytucjami aktywizującymi i  wspierającymi osoby 
starsze.
Bycie dobrym doradcą, w  tym szczególnie dla osób 
starszych wymaga odpowiedniego przygotowania, 
przede wszystkim z  zakresu wiedzy psychologicznej, 
jest to bowiem niezwykle istotna dziedzina w zakresie 
poradnictwa. Często samo posiadanie kwalifikacji do 
wykonywania zawodu pracownika socjalnego nie wy-
starcza. Konieczna jest tu umiejętność organizowania 
pracy socjalnej, której celem jest aktywizacja osób star-
szych, pokazanie jak współpracować z innymi grupami 
społecznymi, towarzyszenie w procesie dbania o trwa-
łość międzypokoleniową, projektowanie, organizowa-
nie i  realizacja inicjatyw społecznych, których celem 
jest radzenie osobom starszym jak współpracować 
z innymi grupami społecznymi. Ludzie starsi często nie 
potrafią walczyć o  swoje miejsce w  społeczeństwie, 
należy im zatem pomóc w formie dobrze zorganizowa-
nego poradnictwa. Praca socjalna w tym przypadku to 
profesjonalne pomaganie oraz kompetentne radzenie.

Zmiana obrazu starzejącego się społeczeństwa
Technologie XXI wieku stwarzają wielkie możliwości 
rozwoju i  aktywnego uczestnictwa seniora, również 
w życiu wirtualnej społeczności. Dzisiaj osoba starsza 
nie musi kojarzyć się nam z  bujanym fotelem, kłęb-
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kiem włóczki i  drutami. Współczesny senior może 
uprawiać nordic walking, jeździć na nartach, spotykać 
się w  kawiarniach z  przyjaciółmi, a  przede wszystkim 
z  łatwością posługiwać się komputerem, surfować 
w sieci w poszukiwaniu niezbędnych informacji, a tak-
że udzielać się na forum i czatować z rówieśnikami. Ak-
tywna starość jest wciąż jeszcze czymś nowym w pol-
skich warunkach. Nadal jako społeczeństwo ulegamy 
stereotypom osoby starszej: schorowanej, samotnej, 
nieaktywnej, podtrzymywanym niestety przez media. 
To się powoli zmienia, przede wszystkim dzięki przy-
kładom osób starszych, które aktywnie uczestniczą 
w  życiu społecznym, gospodarczym czy politycznym. 
Dużą rolę w  tym zakresie mogą odegrać organizacje 
społeczne, które stanowią dobrą formę dla realizacji 
aktywności osób starszych, przykładem są choćby Uni-
wersytety Trzeciego Wieku.

 Przeciwdziałanie wykluczaniu, głównie społecz-
nemu i cyfrowemu osób starszych jest obecnie wyzwa-
niem dla systemu wsparcia osób starszych. Starzejące 
się społeczeństwo staje przed wyzwaniem wyznacze-
nia nowej roli dla osób dojrzałych. Zadanie to wyma-
ga zmiany wielu krzywdzących stereotypów na temat 
starości, otwarcia na wiedzę i umiejętności osób star-
szych, a  także wzmocnienia więzi międzypokolenio-
wych. W  najbliższych latach kluczowym problemem 
będzie zapewnienie im jak najlepszych warunków do 
samodzielnego życia, dostęp do odpowiedniej opieki 
zdrowotnej i długoterminowej, inicjowanie działań ak-
tywizujących, a także zwiększenie uczestnictwa senio-
rów w życiu społecznym i przeciwdziałanie ich wyklu-
czeniu oraz marginalizacji.

Formy aktywizacji osób starszych
Aktywność podejmowana przez osoby starsze może 
przyjmować różnorodne formy – od aktywności fizycz-
nej, rekreacyjnej, kulturalnej, zawodowej i  społecznej 
po te artystyczne i twórcze. Aktywizacja osób starszych 
spoczywa na działaniach z zakresu polityki społecznej. 
Aktywizacja jest czynieniem osób starszych aktywny-
mi, pobudzaniem ich do działania. Jest to stwarzanie 
takich warunków, sytuacji i miejsc, które będą stwarzać 
warunki do aktywności życiowej osób starszych na 
możliwie najbardziej zróżnicowanych płaszczyznach 
i poziomach.
Obok placówek przeznaczonych do wyrównywania de-
ficytów seniorów coraz większą popularnością cieszą 
się placówki wspierające rozwój człowieka starszego 
i aktywizujące go do samodzielnego i wartościowego 

życia. Wśród ofert aktywności społecznej skierowa-
nych do osób starszych największą popularnością cie-
szą się następujące formy spędzania wolnego czasu:

• powstające przy placówkach pomocy społecznej 
kluby seniora: realizują one zadania aktywizujące, 
także poprzez edukację. Placówki te kierują bogatą 
ofertę do swoich słuchaczy: od działań o charakterze 
wolnoczasowym, poprzez kursy językowe i informa-
tyczne oraz warsztaty artystyczne po fitness kluby;

• Uniwersytety Trzeciego Wieku prowadzące działal-
ność edukacyjną, kulturalną, społeczną i  opiekuń-
czą, które sprawiają, że ludzie starsi chcą się ze sobą 
spotykać i przebywać, chcą sobie wzajemnie poma-
gać, służyć bogatym doświadczeniem zawodowym 
i życiowym;

• Kluby samopomocy i  dzienne domy pomocy: to 
miejsca dziennej opieki, w  których osoby starsze 
m.in. wspólnie spędzają czas, mają zapewnione wy-
żywienie, rozwijają zainteresowania, organizują kon-
certy, prelekcje, uczestniczą w  wycieczkach do mu-
zeów, do teatrów; 

• imprezy organizowane na rzecz środowisk osób star-
szych np. bale seniora, imprezy edukacyjne. 

 O tym, że społeczności się starzeją i zmiany demo-
graficzne są nieubłagalne wiedzą już wszyscy. Jednak 
mimo wielu zmian wprowadzanych przez ministerstwo 
nadal są duże braki w systemie pomocy społecznej, któ-
ry przeciążony jest mnogością obowiązków a  jednym 
z  nich jest opieka nad osobami starszymi. Potrzebne 
są działania zwiększające skuteczność w  usamodziel-
nianiu i aktywizowaniu osób starszych. Niestety nadal 
stosunkowo niewielka liczba samorządów podejmu-
je aktywne działania skierowane do swoich starszych 
mieszkańców. Wcześniej czy później będą jednak mu-
siały się zmierzyć z konsekwencjami starzenia się spo-
łeczeństwa. Można zatem stworzyć seniorom miejsce, 
gdzie starzeć się będą aktywnie, z godnością, radością, 
z  lepszym zdrowiem i,  co najważniejsze, we własnym 
środowisku. Można również nie podejmować dzia-
łań wspierająco-aktywizujących i  ponosić zwiększone 
koszty związane z usługami opiekuńczymi, bądź poby-
tem osób starszych w placówkach opieki całodobowej. 
Decyzja tak naprawdę należy do środowisk lokalnych. 
Niewiele bowiem potrzeba, by w  lokalnych środowi-
skach powstawały ośrodki wsparcia. Ważne, by chcieć 
zadbać o swoich seniorów i przeciwdziałać powstawa-
niu ich całkowitej zależności. 
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