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Szanowni Państwo!
Połowa roku za nami. W tym czasie, w ramach projektu systemowego
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku zrealizowanych
zostało 144 godziny dydaktyczne szkoleń, 416 godzin dydaktycznych kursów
specjalistycznych, jak również 5 wizyt studyjnych i 2 seminaria. Ponadto
w ramach specjalistycznego doradztwa dla ośrodków pomocy społecznej
i powiatowych centrów pomocy rodzinie zrealizowano ogółem 635 godzin.
Więcej szczegółowych informacji na temat realizacji projektu systemowego
przekazujemy w kwartalniku.
Bieżący numer kwartalnika poświęcony został głównie informacji o stanie
i rozwoju ekonomii społecznej na terenie naszego województwa. Znajdziecie
w nim Państwo artykuły Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku, Łomży i w Suwałkach
oraz artykuł Pani Agnieszki Sobolewskiej, pt.: „Ekonomia społeczna jako instrument integracji społecznej
i zawodowej w regionie. Odrodzenie się idei ekonomii społecznej”.
Ponadto na łamach naszego pisma znajdziecie Państwo również cykliczne artykuły doradców Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – Pani Anny Tomulewicz i Pani Małgorzaty Lawda.
Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do udziału w naszym projekcie!

Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku

Elżbieta Rajewska-Nikonowicz
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„Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz
specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji
pomocy społecznej”
Elżbieta Rajewska-Nikonowicz
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
ZADANIE: SZKOLENIA KADR JEDNOSTEK
POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W pierwszym półroczu 2014 roku zorganizowaliśmy
9 szkoleń dwudniowych i 7 kursów specjalistycznych.
Do końca czerwca 2014 roku zakończono realizację 4 kurTermin działania

sów specjalistycznych: „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach I stopnia”, „Praca z rodziną z problemem przemocy” i „Praca z dzieckiem doznającym przemocy” oraz
„Mediacje rodzinne”. W trakcie realizacji są jeszcze następujące kursy specjalistyczne: „Asystent rodziny”, „Dialog
motywacyjny” i „Pracownik socjalny I stopnia”.
Działania prowadzone były przez doświadczonych i wy-

Temat działania

Trener / prelegent

Szkolenia 2-dniowe
19-20.03.2014

Szkolenie:
„Interwencja kryzysowa - podstawy
profesjonalnej pomocy”

Gabinet Psychologiczny „Katharsis”
Roman Szmyd

31.03-01.04.2014

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

Ośrodek Terapii Psychodynamicznej
Magdalena Piotrowska, Beata Hawryłko-Zygmunt

08-09.04.2014

Szkolenie:
„Socjoterapia”

Agnieszka Jackowska-Mazur

14-15.04.2014

Szkolenie:
„Praca z dzieckiem i osobą agresywną”

EDUWAY
Izabela Mikołajewska

28-29.04.2014

Szkolenie:
„Praca z osoba zaburzoną psychicznie i
jej rodziną”

Ośrodek Terapii Psychodynamicznej
Magdalena Piotrowska, Beata Hawryłko-Zygmunt

20-21.05.2014

Szkolenie:
„Socjoterapia”

Agnieszka Jackowska-Mazur

22-23.05.2014

Szkolenie:
„Interwencja kryzysowa - podstawy
profesjonalnej pomocy”

Gabinet Psychologiczny „Katharsis”
Roman Szmyd

05-06.06.2014

Szkolenie:
„Praca z dzieckiem i osobą agresywną”

EDUWAY
Izabela Mikołajewska

17-18.06.2014

Szkolenie:
„Socjoterapia”

Agnieszka Jackowska-Mazur

10-13.03.2014

Kurs specjalistyczny:
„Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach I stopnia”

Centrum Rozwiązań TSR
Artur Lewiński
Jacek Szczepkowski

17-18.03.2014

Kurs specjalistyczny:
„Praca z rodziną z problemem przemocy”

Gabinet Psychologiczny „Katharsis”
Roman Szmyd

31.03-02.04.2014

Kurs specjalistyczny:
„Asystent rodzinny”

Ośrodek Terapii Psychodynamicznej
Magdalena Piotrkowska

02-03.04.2014

Kurs specjalistyczny:
„Praca z rodziną z problemem przemocy”

Gabinet Psychologiczny „Katharsis”
Roman Szmyd

Kursy specjalistyczne
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07-10.04.2014

Kurs specjalistyczny:
„Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach I stopnia”

Centrum Rozwiązań TSR
Artur Lewiński
Jacek Szczepkowski

28-30.04.2014

Kurs specjalistyczny:
„Asystent rodziny”

Ośrodek Terapii Psychodynamicznej
Magdalena Piotrkowska

05-08.05.2014

Kurs specjalistyczny:
„Mediacje rodzinne”

Firma „BLIŻEJ” Natalia Kurzawa
Mariola Król

13-15.05.2014

Kurs specjalistyczny:
„Asystent rodziny”

Ośrodek Terapii Psychodynamicznej
Magdalena Piotrkowska

19-21.05.2014

Kurs specjalistyczny:
„Praca z rodziną z problemem przemocy”

Gabinet Psychologiczny „Katharsis”
Roman Szmyd

27-29.05.2014

Kurs specjalistyczny:
„Asystent rodziny”

Ośrodek Terapii Psychodynamicznej
Magdalena Piotrkowska

02-03.06.2014

Kurs specjalistyczny:
„Praca z dzieckiem doznającym przemocy”

Gabinet Psychologiczny „Katharsis”
Roman Szmyd

10-13.06.2014

Kurs specjalistyczny:
„Mediacje rodzinne”

Firma „BLIŻEJ” Natalia Kurzawa
Mariola Król

11-12.06.2014

Kurs specjalistyczny:
„Dialog motywacyjny”

Akademia Motywacji i Zmian Jadwiga
Jaraczewska

16-18.06.2014

Kurs specjalistyczny:
„Asystent rodziny”

Ośrodek Terapii Psychodynamicznej
Magdalena Piotrkowska

21-22.06.2014

Kurs specjalistyczny:
„Pracownik socjalny I stopnia”

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w
Białymstoku

23-24.06.2014

Kurs specjalistyczny:
„Praca z dzieckiem doznającym przemocy”

Gabinet Psychologiczny „Katharsis”
Roman Szmyd

25-26.06.2014

Kurs specjalistyczny:
„Dialog motywacyjny”

Akademia Motywacji i Zmian Jadwiga
Jaraczewska

kwalifikowanych trenerów. Szkolenia i kursy organizowane były w Hotelu 3Trio przy ul. Hurtowej 3 w Białymstoku.
W ramach zadania Szkolenia kadr jednostek pomocy
i integracji społecznej zorganizowaliśmy:
„Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach I stopnia”
Przeprowadzono kurs podstawowy dla jednej grupy szkoleniowej w wymiarze 72 godzin dydaktycznych w dniach
10-13.03.2014 r., 07-10.04.2014 r. (cykl dwóch spotkań
4-dniowych). Odbiorcami kursu byli pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej z województwa podla-

Kurs specjalistyczny Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
I stopnia
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skiego. Celem kursu było nabycie wiedzy i umiejętności
wydobywania, wzmacniania, rozszerzania we współpracy
z klientem tych aspektów jego życia, które mogą być pomocne przy efektywnym rozwiazywaniu jego problemów.
Podczas kursu uczestnicy poznali nowe, efektywne narzędzia pracy z podopiecznym pomocy społecznej, które
podwyższą jej skuteczność. Na zakończenie kursu każdy
uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający zdobycie
kwalifikacji, zawierający informacje o kursie, temacie kursu oraz wymiarze godzin. Kurs prowadzony był przez doświadczonych trenerów: Pana Artura Lewińskiego (I zjazd)
i Pana Jacka Szczepkowskiego (II zjazd). Głównymi zagadnieniami omówionymi podczas zjazdów były:
• źródła oraz podstawowe założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,
• podstawowe umiejętności związane z TSR – język pomagania, komplementowanie,
• diagnoza zasobów klienta – podejście systemowe,
• budowanie rozwiązań – określanie najbliższych kroków
w kierunku realizacji celu klienta,
• formowanie celu pracy z klientem – tworzenie obrazu
preferowanej przyszłości,
• diagnoza celów – ćwiczenia praktyczne,
• struktura pracy z klientem,
• relacje pomocowe,
• współpraca z rodziną i wybrane techniki pomocne
w pracy z klientem.
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„Praca z rodziną z problemem przemocy”
Kurs obejmował 56 godzin dydaktycznych dla jednej
grupy szkoleniowej, w cyklu trzech spotkań (dwa spotkania 2-dniowe - 32 godziny dydaktyczne i jedno spotkanie 3-dniowe - 24 godziny dydaktyczne). Celem kursu
było pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy
z rodziną z problemem przemocy, w tym w szczególności: diagnoza przemocy w rodzinie, ustalanie planu pracy
z rodziną z problemem przemocy – kontakt z osobą doznającą przemocy w rodzinie i osobą stosującą przemoc
w rodzinie, kompetencje służb – realizacja procedury
„Niebieskie Karty”. Uczestniczyli w nim członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie z województwa podlaskiego. Spotkania odby-

Kurs specjalistyczny Praca z rodziną z problemem przemocy

wały się w następujących terminach: 17-18 marca 2014 r.,
02-03 kwietnia 2014 r. oraz 19-21 maja 2014 r. Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymali certyfikaty zawierające
informacje o temacie kursu oraz wymiarze godzin. Kurs
prowadzony był przez Pana Romana Szmyd. Zagadnienia
poruszone na zjazdach to m. in.:
• rodzina jako system, rozumienie zjawisk zachodzących
w rodzinie;
• zjawisko przemocy – definicja, czynniki sprzyjające,
formy i rodzaje przemocy, mity i stereotypy związane
z przemocą w rodzinie;
• prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
procedura „Niebieskie Karty”;
• diagnoza przemocy w rodzinie;
• charakterystyka osoby doznającej przemocy w rodzinie
oraz prowadzenie z nią rozmowy;
• charakterystyka osoby stosującej przemoc w rodzinie
oraz prowadzenie z nią rozmowy;
• działania podejmowane w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie przez różne instytucje i służby,
• działania podejmowane w stosunku do osób doznających przemocy i świadków przez różne instytucje i służby.
„Praca z dzieckiem doznającym przemocy”
Działanie obejmowało 32 godziny dydaktyczne dla jednej
grupy szkoleniowej, w cyklu dwóch spotkań 2-dniowych.
Celem kursu było pogłębienie wiedzy i umiejętności
członków zespołów interdyscyplinarnych w zakresie pracy z dzieckiem doznającym przemocy w rodzinie. Terminy
spotkań były następujące: 02-03 czerwca 2014 r. i 23-24
czerwca 2014 r. Odbiorcami działania byli również członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z województwa podlaskiego.
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Trenerami kursu byli Barbara i Roman Szmyd.
Podczas kursu specjalistycznego omówiono następujące
zagadnienia:
• charakterystyka dziecka doznającego przemocy w rodzinie /emocje, zachowania, myśli, potrzeby/;
• przemoc wobec dzieci – źródła przemocy, czynniki ryzyka - diagnoza sytuacji rodzinnej dziecka, co do którego
istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie,
• diagnoza sytuacji i potrzeb dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie; w tym diagnoza czynników ryzyka,
• przeprowadzenie rozmowy z dzieckiem, co do którego
istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie – budowanie kontaktu, relacji współpracy.
Kurs specjalistyczny „Mediacje rodzinne”
Kurs obejmował 80 godzin dydaktycznych dla jednej grupy szkoleniowej. Został zrealizowany w trakcie dwóch
zjazdów czterodniowych (po 40 godz. dydaktycznych):
• I zjazd: 05 –08 maja 2014 roku;
• II zjazd: 10 – 13 czerwca 2014 roku.
Kurs przeznaczony był dla pracowników instytucji pomocy społecznej z woj. podlaskiego i miał na celu zdobycie
przez nich wiedzy oraz umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji rodzinnych.
Zakres kursu jest zgodny ze Standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady do Spraw Alternatywnych Metod
Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Kurs obejmował m.in. elementy psychologii
konfliktu, podstawowe zagadnienia mediacji rodzinnych,
wskazania i przeciwwskazania do podjęcia mediacji, etapy mediacji i zadania mediatora w poszczególnych fazach
– metody i techniki w pracy mediatora rodzinnego oraz
zajęcia nt.: neutralność w mediacjach rodzinnych a samoświadomość mediatora, rodzina współczesna – zmiany
w zakresie wzorców rodzinnych, rozwód a kryzys w perspektywie indywidualnej, diadycznej oraz rodzinnej (płeć
a zagrożenia, zasoby, powrót do równowagi, zmiana formuły funkcjonowania rodziny), dzieci w mediacji, przemoc a praktyka mediacyjna, prawny kontekst mediacji
rodzinnej, współpraca w gronie profesjonalistów, etyka
w pracy mediatora rodzinnego.
Trenerem kursu była Pani Mariola Król z Firmy „BLIŻEJ”
Natalia Kurzawa.
Na zakończenie kursu specjalistycznego każdy uczestnik
otrzymał certyfikat zawierający informacje o tematyce
kursu, wymiarze godzin oraz instytucji i trenerze prowadzącym kurs - potwierdzający zdobycie kwalifikacji mediatora rodzinnego.
W 2014 roku prowadzona jest systematycznie ewaluacja
projektu systemowego przez firmę zewnętrzną: Instytut
Badań i Analiz Vivade Sp. z o.o. Głównym celem badania
ewaluacyjnego jest ocena, w jakim stopniu cele projektu
zostały osiągnięte dzięki realizacji zaplanowanych działań,
a także czy cele projektu odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom grupy docelowej, czyli pracownikom instytucji
pomocy społecznej oraz służb społecznych z województwa podlaskiego. Wyniki i wnioski z badań zostaną zawarte w odpowiednich raportach: częściowym (czerwiec
2014) oraz raporcie końcowym (grudzień 2014) podsumowującym wszystkie działania zrealizowane w projekcie.

Przygotowany pierwszy raport - częściowy, wskazuje że
Beneficjenci Ostateczni wysoko oceniają merytoryczną
organizację szkoleń, zakres tematyczny oraz pracę trenerów i doradców.

ZADANIE: PLATFORMA WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

Seminarium PWD

W ramach Platformy Wymiany Doświadczeń zorganizowaliśmy seminarium oraz dwie wizyty studyjne.
Seminarium Platformy Wymiany Doświadczeń
11 kwietnia 2014 roku w godz. 9.30 – 15.00 w sali konferencyjnej Hotelu 3Trio w Białymstoku odbyło się jednodniowe Seminarium Platformy Wymiany Doświadczeń.
Seminarium poświęcone było omówieniu zagadnień
związanych z sytuacją osób starszych na Podlasiu.
Uczestnikami seminarium byli: kadra kierownicza, pracownicy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych
centrów pomocy rodzinie z woj. podlaskiego oraz pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Ponadto gościliśmy Pełnomocnika Wojewody
Podlaskiego do Spraw Seniorów – Pana Marka Liberadzkiego, członków Rady do Spraw Seniorów działającej przy
Wojewodzie Podlaskim, przedstawicieli Klubu Seniora „Po
drugiej stronie tęczy” w Łapach, przedstawicieli Klubu Seniora w Wyszkach i przedstawicieli Uniwersytetu III Wieku
w Hajnówce. Łącznie w seminarium udział wzięły 73 osoby.
Seminarium PWD otworzyła Pani Elżbieta Rajewska-Nikonowicz - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku witając zgromadzonych uczestników.
Seminarium rozpoczęto prezentacją działań zaplanowanych w ramach Projektu systemowego „Bądź Aktywny,
Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo
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dla kadr instytucji pomocy społecznej” w 2014/2015 roku,
w szczególności z działaniami w ramach Platformy Wymiany Doświadczeń. Przedstawiono główne cele Platformy
Wymiany Doświadczeń, jej odbiorców oraz działania, jakie planujemy zorganizować w bieżącym roku. Omówiony
został wstępny harmonogram wizyt studyjnych – terminy,
miejsca, tematy oraz cele poszczególnych wizyt.
Następnie przedstawiciele Rady ds. Spraw Seniorów
przedstawili sytuację osób starszych na Podlasiu. Tematem wystąpień były zagadnienia:
• „Uwarunkowania i kierunki polityki społecznej wobec
ludzi starszych na przykładzie woj. podlaskiego” – prezentacja Pani dr hab. med. Beaty Wojszel, przedstawiona przez Pana Marka Liberadzkiego,
• „Dostępność usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych w woj.
podlaskim” – Pani Lila Micun,
• „Rola wolontariatu jako konsekwencja przemian demograficznych” – Pan prof. Wojciech Pędich.
Pani Elżbieta Tarachanowicz - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie przedstawiła realizację
projektu „Seniorzy w działaniu”, współfinansowanego ze
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na podstawie Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS). Projekt realizowany był
w 2013 roku we współpracy Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z Gminą Korycin.
W dalszej części programu seminarium nastąpiła prezentacja dobrych praktyk, poprzez przedstawienie działalności:
• Klubu Seniora „Po drugiej stronie tęczy” przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach – Pani Maryla
Busłowska z MOPS w Łapach;
• Klubu Seniora przy Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Wyszkach – Pani Marzanna Olszewska
z GOPS w Wyszkach;
• Uniwersytetu III Wieku w Hajnówce – Pani Antonina
Skoruk i Pan Zbigniew Angielczyk.
Ostatnim punktem programu była część artystyczna. Seminarium uświetnił swoim występem teatr Klubu Seniora
„Po drugiej stronie tęczy” z Łap, przedstawiając sztukę pt.
„Kopciuszek” w nowoczesnym wydaniu.

występ teatru Klubu Seniora „Po drugiej stronie tęczy” z Łap, sztuka pt. Kopciuszek w nowoczesnym wydaniu

Relacja z wizyty studyjnej:
„Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wspierania
rodziny i opieki nad dzieckiem” – woj. lubelskie
Wizyta odbyła się w dniach 25-28 marca 2014 r. do miejscowości: Radzyń Podlaski, Lublin i Kraśnik. W działaniu
uczestniczyli pracownicy ośrodków pomocy społecznej
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i placówek opiekuńczo-wychowawczych z woj. podlaskiego oraz pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej i Ośrodka Adopcyjnego ROPS w Białymstoku.
Celem wizyty było poznanie dobrych praktyk w zakresie
wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem - asystentura
rodzinna, opieka instytucjonalna, rodzinna piecza zastępcza. Wszystkie odwiedzane placówki cieszyły się dużym zainteresowaniem. W pierwszej kolejności uczestnicy wizyty
poznali system organizacyjny, metody pracy oraz realizowane zadania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Mój
Dom” w Radzyniu Podlaskim. W skład placówki wchodzą
2 oddzielne domy jednorodzinne, które uczestnicy wizyty
mieli okazję obejrzeć. Kolejny dzień rozpoczęto od wizyty
w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. E. Szelburg
- Zarębiny w Lublinie. Podobnie jak w Radzyniu, w skład
placówki wchodzą domki jednorodzinne. Uczestnicy wi-

Wizyta studyjna Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem - woj. lubelskie 25-28.03.2014
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zyty mieli okazję wysłuchać ogólnych informacji na tematy związane z prowadzeniem placówki, po czym udano się do dwóch z trzech domków wchodzących w skład
placówki. Następnym punktem wizyty było spotkanie
w Fundacji „Szczęśliwe Dzieciństwo” w Lublinie, w celu
zaprezentowania działań skierowanych na rzecz edukacji
i wychowania dzieci i młodzieży. Trzeci dzień wizyty poświęcony został placówkom prowadzonym w ramach Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Uczestnicy mieli okazję
zapoznać się z dwiema placówkami. Najpierw z Domem
Młodzieży w Lublinie, w którym odbyło się moderowane
spotkanie na temat działalności całego stowarzyszenia
jak i Domu Młodzieży. Następnie przejechano do Kraśnika
w celu spotkania z pracownikami oraz obejrzenia Wioski
Dziecięcej. Tam również miała miejsce prezentacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku na temat
systemu pieczy zastępczej. Ostatniego dnia wizyty odbyło się spotkanie w Placówce „Pogodny Dom” w Lublinie.
„Pogodny Dom” funkcjonuje w formie siedmiu jednostek
organizacyjnych systemu pieczy zastępczej, składających
się z sześciu placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz
centrum administracyjnego.
Uczestnicy wizyty wymienili doświadczenie w zakresie
wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej w instytucjach pomocy społecznej, jak również
zapoznali się z dostępnymi instrumentami, które można
wykorzystać w walce z wykluczeniem społecznym oraz
możliwościami współpracy. Uczestnicy dowiedzieli się jak
funkcjonują powiatowe centra pomocy rodzinie, placówki
opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez organizacje pozarządowe jak i samorządowe na terenie województwa lubelskiego oraz zdobyli przydatną w ich pracy wiedzę na temat metod pracy z dziećmi i młodzieżą. Wizyty
w placówkach oraz dyskusje z pracownikami pozwoliły
na szersze poznanie nowych metod pracy aniżeli analiza
teoretyczna.
Grupa była bardzo aktywna i zaangażowana, czego dowodem było włączenie się do dyskusji prowadzonych podczas poszczególnych wizyt wielu uczestników wyjazdu.
Część uczestników deklarowała chęć wdrożenia niektórych rozwiązań w swoim ośrodku.
Relacja z wizyty studyjnej:
„System wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych
na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego”
Wizyta odbyła się w dniach 27-30 maja 2014 r. W działaniu uczestniczyli pracownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów
samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków
wsparcia z woj. podlaskiego oraz Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Białymstoku – łącznie 27 osób.
Celem wizyty było poznanie dobrych praktyk w zakresie
wspierania osób starszych i niepełnosprawnych na przykładzie instytucji z województwa kujawsko-pomorskiego.
Wszystkie odwiedzane placówki cieszyły się dużym zainteresowaniem. W pierwszej kolejności uczestnicy wizyty
poznali system organizacyjny, metody pracy oraz realizowane zadania w zakresie wspierania osób starszych
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku. Głównym celem było zaprezentowanie działalności
Klubu Seniora oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.
Pod koniec spotkania została wykonana część artystyczna
z udziałem domowników.
Następnym punktem wizyty był Dzienny Dom Pomocy

obszarze na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz zdobyli przydatną w ich pracy wiedzę na temat
metod pracy z osobami starszymi. Grupa była bardzo aktywna i zaangażowana, czego dowodem było włączenie
się do dyskusji prowadzonych podczas poszczególnych
wizyt wielu uczestników wyjazdu. Część uczestników deklarowała chęć wdrożenia niektórych rozwiązań w swoim
ośrodku.
Pracownicy Biura Projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pragną serdecznie podziękować wszystkim odwiedzanym instytucjom za zaangażowanie i pomoc w realizacji wizyt studyjnych.

ZADANIE: BADANIA I ANALIZY
W ramach zadania Badania i analizy zostanie przeprowadzone badanie z zakresu polityki społecznej w regionie
„Diagnoza sytuacji życiowej odbiorców pomocy społecznej w województwie podlaskim”.
Celem głównym badania społecznego jest przeprowadzenie kompleksowej diagnozy na temat sytuacji życiowej
odbiorców pomocy społecznej w województwie podlaskim. Badanie dostarczy wyczerpujących i wiarygodnych
informacji na temat sytuacji życiowej odbiorców pomocy
społecznej udzielanej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.
182, z późn. zm.).

Wizyta studyjna System wsparcia osób niepełnosprawnych na
przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego 27-30.05.2014

Społecznej w Bydgoszczy. Uczestnicy wizyty studyjnej
podczas prezentacji oraz dyskusji zapoznali się z ofertą
Domu skierowaną do seniorów. Tutaj również miała miejsce część artystyczna.
Kolejnego dnia wizyty uczestnicy odwiedzili „Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów z Torunia” działających w ramach Centrum Aktywizacji Seniorów przy Wojewódzkim
Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. Po prezentacji dotyczącej działalności stowarzyszenia również miała miejsce
część artystyczna.
Ostatnim punktem wizyty studyjnej był Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Toruniu. Podczas prezentacji uczestnicy dowiedzieli się, iż placówka świadczy usługi z zakresu
terapii zajęciowej, prowadzi zajęcia kulturowo-oświatowe,
rekreacyjne, organizuje wycieczki. DDPS zapewnia pełną
aktywizację fizyczną i psychiczną osób starszych.
Uczestnicy wizyty dowiedzieli się jak funkcjonują dzienne
domy pomocy społecznej, kluby seniora przy ośrodkach
pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy
oraz organizacje pozarządowe działające w zbliżonym
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Szczegółowe cele badania to:
Określenie przyczyn korzystania z pomocy społecznej,
w tym odpowiedź na pytania:
• jakie są główne przyczyny trudnej sytuacji życiowej
klientów?
• czym są spowodowane?
• jak długo trwają?
• czy klienci chcą dokonać zmiany swojej sytuacji życiowej?
Określenie czasu korzystania z pomocy społecznej:
• jak długo beneficjenci korzystają z pomocy społecznej?
Wskazanie najczęstszych form pomocy, otrzymywanej
z OPS lub PCPR:
• z jakich form pomocy oferowanych przez OPS lub PCPR
korzystają rodziny? (pomoc materialna, niematerialna,
poradnictwo itp.);
Wskazanie czy członkowie rodzin korzystają również z innych form pomocy niż oferowana przez OPS/PCPR?
• z jakich innych form pomocy korzystają rodziny? (KIS,
CIS, ośrodki wsparcia itp.);
Ukazanie warunków życia klientów pomocy społecznej
(w tym sytuacji mieszkaniowej, zawodowej, edukacyjnej,
materialnej itp.):
• jak beneficjenci badania oceniają swoje warunki mieszkaniowe?
• jak wygląda ich sytuacja zawodowa?
• jak wygląda ich sytuacja edukacyjna?
• jak oceniają sytuację materialną?
Charakterystyka postaw klientów w stosunku do służb
społecznych:
• jak klienci pomocy społecznej oceniają współpracę z instytucjami pomocowymi?
Ocena infrastruktury pomocowej na terenie gminy/powiatu:
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• czy zakres świadczonej pomocy jest wystarczający?
• jakich instytucji brak?
W badaniu zostaną wykorzystane następujące metody
badawcze:
• analiza desk research (np. dane statystyczne nt. skali
świadczonej pomocy, wsparcia w woj. podlaskim, zasoby instytucjonalne);
• badanie ilościowe PAPI (kwestionariusz ankiety) – klienci pomocy społecznej, przy uwzględnieniu następujących zmiennych:
–– miejsce zamieszkania (miasto/wieś)
–– przyczyny korzystania z pomocy społecznej
–– czas korzystania z pomocy społecznej
–– liczba członków rodziny (rodzina jednoosobowa/wielodzietna)
–– wiek beneficjentów pomocy społecznej
–– formy udzielanej pomocy społecznej (pomoc materialna, niematerialna, poradnictwo itp.);
• panel ekspercki – pracownicy instytucji udzielających
wsparcia w obszarze pomocy społecznej.
Badanie obejmie obszar województwa podlaskiego - min.
40% gmin województwa podlaskiego (z uwzględnieniem
najwyższego i najniższego odsetka klientów pomocy społecznej na podstawie OZPS 2012 r.), z analizą w ujęciu powiatowym.
Badanie będzie zrealizowane do końca 2014 roku. Następnie raport z badania zostanie opublikowany w formie
książkowej, a jego fragmenty upowszechnione na stronie
projektu oraz w kwartalniku „Podlaski Przegląd Społeczny”.

2014r. (opis przebiegu Targów w oddzielnym artykule
niniejszego kwartalnika).
Relacja z wizyty studyjnej:
„Dobre praktyki aktywizacji społeczno-ekonomicznej
na przykładzie województwa wielkopolskiego”
Wizyta odbyła się w dniach 07-10 kwietnia 2014 r. Uczestniczyli w niej przedstawiciele organizacji pozarządowych
działających w sferze pomocy i integracji społecznej oraz
jednostek samorządowych bezpośrednio obsługujących
gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy
społecznej, łącznie 23 osoby.
Celem wizyty było zaprezentowanie systemu aktywizacji społeczno-ekonomicznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną na przykładzie działalności Ośrodka
Wspierania Ekonomii Społecznej, Spółdzielni Socjalnych
oraz Centrum Integracji Społecznej. Merytoryczna cześć
wizyty studyjnej rozpoczęła się od spotkania moderowanego prowadzonego przez pracowników Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, prowadzących m.in.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Następnie odbyły
się wystąpienia przedstawicieli trzech spółdzielni socjalnych z Poznania: Masterpunkt, Poznanianka oraz Anima.
Uczestnicy wizyty zapoznali się ze specyfiką prowadzenia

ZADANIE: AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA
W ramach zadania Aktywizacja społeczno-ekonomiczna zorganizowaliśmy:
• 2 wizyty studyjne na temat: „Dobre praktyki aktywizacji
społeczno-ekonomicznej na przykładzie województwa
wielkopolskiego i dolnośląskiego”,
• III Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej - 18 maja

Wizyta studyjna Dobre praktyki aktywizacji społeczno-ekonomicznej na przykładzie woj. wielkopolskiego 07-10.2014 r
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Wizyta studyjna Dobre praktyki aktywizacji społeczno-ekonomicznej na przykładzie woj. wielkopolskiego 07-10.2014 r

spółdzielni, strukturą, prowadzoną działalnością, oferowanymi produktami i usługami, historią jak i planami na
przyszłość, ale również z trudnościami i problemami. Ważnym przekazem było też podkreślenie roli OWES-u jako
instytucji, która sukcesywnie wspiera spółdzielnie w różnych dziedzinach prowadzenia działalności.
Kolejną odwiedzaną instytucją było Centrum Integracji
Społecznej Piątkowo w Poznaniu. Centrum działa przy
Stowarzyszeniu „ETAP” i skutecznie zajmuje się aktywizacją społeczno-zawodową osób bezrobotnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadaniem CIS-u jest
przygotowanie osoby bezrobotnej do pracy.
Kolejnego dnia odbyła się wizyta do podmiotów ekonomii społecznej w Koninie. W pierwszej kolejności uczestnicy wysłuchali informacji dotyczących specyfiki pracy
w Spółdzielni Socjalnej Otwarci, która zajmuje się produkcją i sprzedażą odzieży adaptacyjnej, prowadzi również
sklep internetowy. Następnie udano się do Fundacji Podaj
Dalej, która zajmuje się m.in. aktywizacją osób niepełnosprawnych i przy której powstały dwie spółdzielnie socjalne. Odbyła się tu również prezentacja Spółdzielni Socjalnej Sport i Rehabilitacja, która dostarcza specjalistyczny
sprzęt rehabilitacyjny czy ortopedyczny.
Kolejnym poznanym podmiotem ekonomii społecznej
była Spółdzielnia Socjalna Grodzka funkcjonująca przy

Wizyta studyjna Dobre praktyki aktywizacji społeczno-ekonomicznej na przykładzie woj. wielkopolskiego 07-10.2014 r

Zakładzie Aktywności Zawodowej. Spółdzielnia prowadzi restaurację, która gościła uczestników wizyty podczas
obiadu.
Ostatniego dnia wizyty odbyła się prezentacja w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu na temat
systemu oraz działań skierowanych na rzecz ekonomii
społecznej w województwie wielkopolskim.
Uczestnicy wizyty mieli okazję zapoznać się z dwoma innowacyjnymi projektami. Pierwszy dotyczył zakładania
spółdzielni socjalnych przy Warsztatach Terapii Zajęciowych i Zakładach Aktywności Zawodowej jako kolejny
etap w usamodzielnianiu podopiecznych. Drugi dotyczył
wsparcia osób z niepełnosprawnością ruchową poprzez
udział w projekcie mieszkań treningowych. Projekt zakłada kompleksową rehabilitację osób niepełnosprawnych od zwiększania samodzielności życiowej - po aktywizację
zawodową.
Uczestnicy wizyty zdobyli wiedzę na temat zakładania
podmiotów ekonomii społecznej, poznali dobre praktyki
z zakresu ekonomii społecznej oraz podmioty ES działające na terenie woj. wielkopolskiego. Dowiedzieli się jak wygląda proces reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w poszczególnych
podmiotach ekonomii społecznej. Beneficjenci poznali
przykłady współpracy lokalnych partnerów i dzięki temu
dowiedzieli się jak ważna jest ich współpraca na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Odwiedzenie poszczególnych
podmiotów pozwoliło im dostrzec inne możliwości udzielania pomocy osobom potrzebującym, które nie uzależniają od pomocy, a dają szansę na rozwój indywidualnych
umiejętności i predyspozycji oraz starają się włączyć te
osoby w aktywne życie społeczne i zawodowe.
Grupa była bardzo aktywna i zaangażowana, czego dowodem było włączenie się do dyskusji prowadzonych podczas poszczególnych wizyt wielu uczestników wyjazdu,
jak także duże zainteresowanie odwiedzanymi instytucjami. „Gorące” dyskusje podczas spotkań, przyniosły wiele
refleksji oraz motywacji uczestników do podjęcia działań.
Widoczna była wymiana adresów e-mail i danych kontaktowych. Grupa była zdyscyplinowana i otwarta na nowe
doświadczenia.
Relacja z wizyty studyjnej:
„Dobre praktyki aktywizacji społeczno-ekonomicznej
na przykładzie województwa dolnośląskiego”
Wizyta odbyła się w dniach 10-13 czerwca 2014 r. Uczestniczyli w niej przedstawiciele organizacji pozarządowych
działających w sferze pomocy i integracji społecznej oraz
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jednostek samorządowych bezpośrednio obsługujących
gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej, łącznie 23 osoby. Celem wizyty było zaprezentowanie systemu aktywizacji społeczno-ekonomicznej osób
zagrożonych marginalizacją społeczną na przykładzie
działalności Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej,
Spółdzielni Socjalnych oraz organizacji pozarządowych.
Wizyta studyjna rozpoczęła się od prezentacji działalności
Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 we Wrocławiu. Przedstawiciel Centrum
przekazał informacje dotyczące oferowanego wsparcia
skierowanego do organizacji pozarządowych. Następnie
odbył się panel dyskusyjny z udziałem przedstawiciela
Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej we Wrocławiu,
który jednocześnie prowadzi Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej. W trakcie rozmowy uczestnicy wizyty studyjnej skorzystali z zaproszenia od sąsiadującego Stowarzyszenia o nazwie „Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - Tratwa”. Stowarzyszenie ma na celu wzmacnianie
i aktywizację działalności organizacji socjalnych oraz ożywianie ich współpracy z administracją publiczną. Prowadzi
liczne działania ukierunkowane na wspieranie edukacyjne
i profesjonalizację działalności liderów organizacji pozarządowych, kojarzy i wspiera współpracę międzynarodową w sferze socjalnej, a także niesie pomoc humanitarną,
promuje działalność charytatywną oraz wspomaga osoby
i rodziny poszkodowane wskutek katastrof i kataklizmów.
Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z moderatorem
Panem Szymonem Surmacz, który zaprezentował aktywizację mieszkańców miejscowości Wolimierz. W dalszej
części wystąpienia moderator wyjaśnił ideę ekonomii społecznej oraz przekazał podstawowe informacje dotyczące
przedsiębiorstw społecznych oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą.
W kolejnym dniu wizyty uczestnicy mieli okazję zapoznać
się z praktyczną wiedzą dotyczącą prowadzenia spółdzielni socjalnej. Korzyści oraz trudności zarządzania spółdzielnią socjalną przekazała Pani Paulina Ograbisz - moderator
wizyty. Spotkanie odbyło się w siedzibie Spółdzielni So-

Wizyta studyjna Dobre praktyki aktywizacji społeczno-ekonomicznej na przykładzie woj. dolnośląskiego 10-13.06.2014 r
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cjalnej „PANATO” oraz „BIZ:ON” we Wrocławiu. Po obszernej prezentacji miała miejsce dyskusja, po czym uczestnicy wizyty obejrzeli spółdzielnię. Kolejna część wizyty
studyjnej to spotkanie z założycielami spółdzielni socjalnej osób fizycznych – „DAKINI”. Prowadzi ona restaurację
w centrum Wrocławia pod nazwą „Dobra Karma”. Było to
ostatnie odwiedzane miejsce w trakcie tej wizyty studyjnej.
Uczestnicy wizyty studyjnej dowiedzieli się wielu istotnych rzeczy z ekonomii społecznej, przede wszystkim
zdobyli wiedzę na temat zakładania podmiotów ekonomii
społecznej. Ponadto mieli okazję doświadczyć jak ważna
jest współpraca instytucji pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi. Beneficjenci wizyty poznali dobre
praktyki z zakresu ekonomii społecznej oraz nawiązali
kontakt z podmiotami ES działającymi na terenie woj. dolnośląskiego. Grupa była bardzo aktywna, zaangażowana
i otwarta na nowe doświadczenia.

du do Krakowa, odbyło się spotkanie w siedzibie Urzędu
Miasta w Legionowie z przedstawicielami Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie i Powiatowego Urzędu Pracy
w Legionowie. Przedstawiciele w/w instytucji zapoznali
uczestników wizyty z działaniami partnerskimi oraz zaprezentowali dobre praktyki w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz kompleksowego wsparcia
osób pozostających bez zatrudnienia i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto przedstawiony został
Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy w ramach projektu
„Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej
w środowisku lokalnym”. Gmina Legionowo oraz Ośrodek
Pomocy Społecznej w Legionowie realizują pilotaż w okresie grudzień 2013 – sierpień 2014. Projekt jest wdrażany
przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Celem projektu jest propagowanie działań na rzecz rozwiązywania
problemów społecznych na terenie Gminy Legionowo
oraz ustabilizowanie podstaw funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej.

ZADANIE: UPOWSZECHNIENIE WSPÓŁPRACY I DOBRYCH PRAKTYK INSTYTUCJONALNYCH
W ramach zadania Upowszechnienie współpracy i dobrych praktyk instytucjonalnych zorganizowaliśmy wizytę studyjną na temat „Dobre praktyki w obszarze współpracy instytucjonalnej w województwie małopolskim”
oraz jednodniowe seminarium upowszechniające dobre
praktyki w pracy socjalnej nt. „Motywowanie do zmian
w pracy asystenta rodziny”.
Relacja z wizyty studyjnej:
„Dobre praktyki w obszarze współpracy instytucjonalnej w województwie małopolskim”

Wizyta studyjna Dobre praktyki w obszarze współpracy instytucjonalnej w woj. małopolskim 20-23.05.2014 r

Wizyta odbyła się w dniach 20-23 maja 2014 roku. W działaniu udział wzięli pracownicy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych urzędów pracy z woj. podlaskiego,
łącznie 27 osób.
Wizyta studyjna była wspólnym działaniem dla przedstawicieli instytucji pomocy społecznej i publicznych służb
zatrudnienia z województwa podlaskiego, prowadzonym
w celu tworzenia partnerstw i współpracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Uczestnicy wyjazdu studyjnego byli zainteresowani każdym punktem wizyty. Pierwszego dnia, podczas przejaz-
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Wizyta studyjna Dobre praktyki w obszarze współpracy instytucjonalnej w woj. małopolskim 20-23.05.2014 r

Drugiego dnia odbyło się spotkanie w Klubie Integracji
Społecznej MOPS w Krakowie. W spotkaniu udział wzięli
przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, MOPS i KIS w Krakowie, Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ora Spółdzielni Socjalnych „Wiesz co
jesz” i „Oddłużenie”. Przedstawiciele ROPS rozpoczęli spotkanie prezentując działalność „Grupy roboczej ds. współpracy OPS/PCPR i PUP” w ramach Regionalnej Platformy
Współpracy przy ROPS w Krakowie. Następnie przedstawiony został przez Grodzki Urząd Pracy problem bezrobocia, programy i instytucje rynku pracy w Krakowie oraz
współpraca z MOPS w oparciu o zawarte porozumienia.
Szczególnym zainteresowaniem cieszył się Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej osób posiadających
zadłużenie z tytułu korzystania z mieszkań komunalnych,
mający na celu pomoc w spłacie zadłużenia. Przedstawiono również realizację programu systemowego „Pora na
aktywność”, działalność Klubu Integracji Społecznej MOPS
w Krakowie oraz współpracę MOPS i GUP w realizacji zatrudnienia socjalnego. Spotkanie zakończono wizytą edukacyjno – integracyjną zorganizowaną przez uczestników
Klubu Integracji Społecznej w Krakowie. W trakcie wizyty
uczestnicy mieli możliwość rozmowy z osobami bezrobotnymi uczestniczącymi w programach reintegracji społecznej i zawodowej oraz z trenerami zatrudnienia wspieranego. Uczestnicy wizyty odwiedzili Klasztor Cystersów
w Mogile i Kościół „Arka” oraz spacerem przez Aleję Róż
udali się na Plac Centralny poznając w trakcie problemy
robotniczej dzielnicy Krakowa „Nowa Huta”.

Wizyta studyjna Dobre praktyki w obszarze współpracy instytucjonalnej w woj. małopolskim 20-23.05.2014 r

Wizyta studyjna Dobre praktyki w obszarze współpracy instytucjonalnej w woj. małopolskim 20-23.05.2014 r

Trzeciego dnia wizyty odbyły się spotkania w Chrzanowie i Oświęcimiu. Podczas spotkania w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie zaprezentowano zasady działań partnerskich realizowanych pomiędzy PUP
Chrzanów a OPS powiatu chrzanowskiego – OPS w Trzebini i OPS w Libiążu. Przedstawiano i omówiono działanie Platformy SEPI. Samorządowa Elektroniczna Platforma
Informacyjna to kompleksowe rozwiązanie informatyczne
umożliwiające podmiotom administracji samorządowej
na bezpieczny i natychmiastowy dostęp do niezbędnych
informacji dotyczących wspólnego klienta. Dotychczas
system działał jako wymiana informacji jednokierunkowa
tj. udostępnianie danych dla Ośrodków Pomocy Społecznej. W trakcie spotkania dyskutowano o przygotowaniach
do dwukierunkowej wymiany informacji, która zostanie
uruchomiona do końca maja 2014 roku. Następnie zaprezentowano działania realizowane w ramach projektu „Aktywni Rodzice”. Istotą programu jest poprawa zdolności
do zatrudnienia oraz podnoszenie aktywności zawodowej
65 bezrobotnych rodziców zarejestrowanych w urzędzie
i posiadających na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko
do 6 lat. Ponadto OPS Trzebinia i OPS Libiąż przedstawiły realizowane przez nie projekty we współpracy z PUP
w Chrzanowie.

Wizyta studyjna Dobre praktyki w obszarze współpracy instytucjonalnej w woj. małopolskim 20-23.05.2014 r
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Spotkanie w Oświęcimiu odbyło się w budynku Miejskiej
Biblioteki Publicznej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele
Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. Przedstawiono działania
partnerskie realizowane wspólnie na rzecz aktywizacji
społeczno-zawodowej prowadzone w ramach programu „Czas na aktywność”. Celem głównym projektu „Czas
na aktywność” jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego wśród osób korzystających ze wsparcia
MOPS w Oświęcimiu, długotrwale bezrobotnych oraz ich
otoczenia. Ponadto realizacja projektu ma na celu promowanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym
w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Celami szczegółowymi Projektu są: zwiększenie motywacji do podejmowania działań przez uczestników projektu, poznanie ich
mocnych stron, doskonalenie kompetencji społecznych,
propagowanie ciekawych i bezpiecznych form spędzania
czasu wolnego, podnoszenie wiedzy dotyczącej poszukiwania zatrudnienia i sporządzania w tym zakresie niezbędnej dokumentacji. Wyświetlono również profesjonalny film promujący działalność Powiatowego Urzędu Pracy
w Oświęcimiu w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Ponadto Zastępca Dyrektora PUP w Oświęcimiu przedstawił innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych - „Express do zatrudnienia”,
wdrażany na terenie woj. małopolskiego. Użytkownikami
wypracowanego modelu będą powiatowe urzędy pracy,
które otrzymają możliwość sprawnego i efektywnego zlecania aktywizacji części osób bezrobotnych prywatnym
agencjom zatrudnienia oraz agencje zatrudnienia, które
będą otrzymywały ze środków publicznych gratyfikacje
finansowe za doprowadzenie do zatrudnienia osób bezrobotnych.

Wizyta studyjna Dobre praktyki w obszarze współpracy instytucjonalnej w woj. małopolskim 20-23.05.2014 r
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W trakcie wizyty studyjnej uczestnicy mieli okazję
zapoznać się z działaniami partnerskimi prowadzonymi
w ramach projektów realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Urzędy Pracy powiatu legionowskiego i woj. małopolskiego, których celem jest
usprawnienie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. Beneficjenci zdobyli wiedzę na temat współpracy
międzyinstytucjonalnej i partnerstwa oraz poznali dobre
praktyki z zakresu współpracy instytucjonalnej na terenie
powiatu legionowskiego i woj. małopolskiego. Uczestnicy
zapoznali się również z działaniami dążącymi do zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rozwiązaniami
nowatorskimi np.: Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy
w ramach projektu „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”, innowacyjny
model aktywizacji osób bezrobotnych - „Express do zatrudnienia”.
Seminarium upowszechniające dobre praktyki w pracy socjalnej nt. „Motywowanie do zmian w pracy asystenta rodziny”.
16 czerwca 2014 roku w godz. 9.00 – 16.00 w sali konferencyjnej Hotelu 3Trio w Białymstoku odbyło się jednodniowe Seminarium upowszechniające dobre praktyki
w pracy socjalnej nt. „Motywowanie do zmian w pracy
asystenta rodziny”. Seminarium poświęcone było omówieniu zagadnień związanych z asystenturą rodzinną na
Podlasiu.
Uczestnikami seminarium byli: asystenci rodzinni, kadra
kierownicza oraz pracownicy ośrodków pomocy społecznej z woj. podlaskiego oraz pracownicy Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Łącznie w seminarium udział wzięło 68 osób.
Seminarium PWD otworzyła Pani Elżbieta Rajewska-Nikonowicz - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku witając zgromadzonych uczestników.

Seminarium Motywowanie do zmian w pracy asystenta rodziny.
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Seminarium Motywowanie do zmian w pracy asystenta rodziny.

Seminarium rozpoczęto prezentacją na temat asystentury rodzinnej w województwie podlaskim: „Asystentura
rodzinna w województwie podlaskim – ilu nas jest, jakie
mamy mocne strony i trudności, jak rozwija się asystentura?”, którą przedstawiła Pani Anna Tomulewicz - doradca
ds. aktywnej integracji ROPS w Białymstoku.
Następnie Pani Izabela Owczaruk – superwizor zespołów
asystentów na terenie kraju, poprowadziła wykład nt.
„Motywowanie rodziny do zmian na różnych etapach pracy asystenta rodziny”.
W dalszej części seminarium została przeprowadzona praca w podgrupach. Uczestnicy seminarium zostali podzieleni na trzy grupy pracujące w następujących obszarach:
• Organizacja pracy asystenta rodziny (dobre praktyki
i trudności, dokumentacja) – moderator Anna Tomulewicz.
• Różnorodność rodzin (specjalizacje i pomysły uniwersalne) – moderator Izabela Owczaruk.
• Lokalne standardy pracy asystenta (niezbędne etapy
i formy pomagania rodzinie na terenie gmin) – moderator Elżbieta Bielecka - docent w Zakładzie Pedagogiki
Resocjalizacyjnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.
Ostatnim punktem programu było podsumowanie
i przedstawienie wyników prac w podgrupach. Szczegółowe informacje z prac grupowych przedstawione zostaną w następnym kwartalniku, który poświęcony zostanie
w całości zagadnieniu asystentury rodzinnej.

PROMOCJA PROJEKTU
W ramach promocji projektu wydaliśmy materiały
promocyjne – teczki, długopisy i notatniki, które rozdajemy uczestnikom działań wraz z materiałami szkoleniowymi. Promocję projektu prowadzimy na bieżąco. Na
podstronie internetowej projektu www.projekt.rops-bialystok.pl zamieszczamy informacje dotyczące planowanych działań, relacje z działań, zdjęcia, wysyłamy informaTermin działania

cje o projekcie do instytucji. Projekt oznaczamy zgodnie
z Wytycznymi MRR.
Informujemy, że także w okresie wakacyjnym będą
organizowane dla Państwa formy wsparcia. Zachęcamy
do odwiedzania strony internetowej projektu www.projekt.rops-bialystok.pl, na której zamieszczamy szczegółowe informacje o działaniach realizowanych w ramach
projektu.
Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa zgłoszenia!

Rodzaj działania

Temat działania

01-02.07.2014

szkolenie

„Praca z dzieckiem i osobą agresywną”

05-06.07.2014

kurs specjalistyczny

„Pracownik socjalny I stopnia”

07-09.07.2014

kurs specjalistyczny

„Asystent rodziny”

10-11.07.2014

kurs specjalistyczny

„Dialog motywacyjny”

21-23.07.2014

szkolenie

„Sposoby negocjacji i radzenia sobie z
psychomanipulacją”

22-25.07.2014

wizyta studyjna

„Ekonomia społeczna w województwie
pomorskim”

24-25.07.2014

szkolenie

„Stres, wypalenie zawodowe i asertywność”

28-30.07.2014

kurs specjalistyczny

„Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
II stopnia”

18-22.08.2014

wizyta studyjna

Organizowanie społeczności lokalnej, PAL,
CAL - zachodniopomorskie

20-22.08.2014

kurs specjalistyczny

„Asystent rodziny”

25-27.08.2014

kurs specjalistyczny

„Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
II stopnia”

28-29.08.2014

szkolenie

„Stres, wypalenie zawodowe i asertywność”

28-29.08.2014

kurs specjalistyczny

„Dialog motywacyjny”

09-11.09.2014

kurs specjalistyczny

„Asystent rodziny”

09-12.09.2014

wizyta studyjna

„Ekonomia społeczna w województwie
małopolskim”

11-12.09.2014

kurs specjalistyczny

„Praca z osobą stosującą przemoc w
rodzinie”

13-14.09.2014

kurs specjalistyczny

„Pracownik socjalny I stopnia”

15-17.09.2014

kurs specjalistyczny

„Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
II stopnia”

18-19.09.2014

kurs specjalistyczny

„Dialog motywacyjny”

22-24.09.2014

szkolenie

„Sposoby negocjacji i radzenia sobie z
psychomanipulacją”

23-26.09.2014

wizyta studyjna

System wsparcia os. starszych i niepełnosprawnych - wielkopolskie

25-26.09.2014

szkolenie

„Stres, wypalenie zawodowe i asertywność”

27-28.09.2014

kurs specjalistyczny

„Pracownik socjalny I stopnia”
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Innowacyjne metody pracy z rodziną – część druga
i nie ostatnia
Anna Tomulewicz
Doradca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
Nie jesteśmy po to,
By spożywać urok świata,
Lecz by go tworzyć.
Konstanty I. Gałczyński

„Problemy rodzin oraz wynikające z nich trudności dzieci
są wyzwaniem społecznym koniecznym do rozwiązania.
Jego ważnym aspektem jest los wychowywanych w tych
rodzinach pociech. Rosną one bez dostatecznego oparcia,
z bardzo ubogim dziedzictwem kulturowym, w atmosferze bezradności i braku perspektyw. Jeśli nie podejmiemy
efektywnych i innowacyjnych rozwiązań wsparcia rodziny,
na naszych oczach ukształtuje się trudne do konstruktywnego zaktywizowania pokolenie wyuczonej bezradności.
Pokolenie, które nie wejdzie na rynek pracy, za to poszerzy rzesze podopiecznych pomocy społecznej i placówek
resocjalizacyjnych” (Marek Liciński, Rodzina bez przyszłości… fragment z materiału konferencyjnego).
W myśl założeń ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzina
powinna stanowić element szerszego systemu pomocy na
poziomie lokalnym.

Zgodnie z zamysłem projektodawców większe znaczenie miały mieć działania profilaktyczne, skierowane na
udzielanie wsparcia rodzinie naturalnej dziecka przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej, zmuszającej do zabrania
potomka z domu i umieszczenia go w rodzinie zastępczej

lub placówce socjalizacyjnej. Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej z założenia miał być krótkotrwały – trwać do czasu, gdy będzie
mogło powrócić do rodziców naturalnych. Większą rolę
pełnić miały rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem, w tym także rodziny zastępcze zawodowe.
Ustawa i rzeczywistość pomocowa wprowadza więc
nowe sposoby i podmioty świadczące usługi społeczne
w obszarze lokalnej profilaktyki na rzecz rodziny, takie jak:
• asystent rodziny,
• rodzina wspierającą,
• konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,
• terapie i mediacje,
• pomoc prawną, czy organizowanie grup wsparcia oraz
samopomocy.
Pracy asystenta i rodzin wspierających poświęcony będzie
cały wrześniowy numer kwartalnika. Temat potrzeb w obszarze konsultacji i poradnictwa lokalnego przywodzą
rokrocznie dane statystyczne i ocena zasobów pomocy
społecznej. Wskazują one jednoznacznie, że dostępność
do specjalistów kadry pracy socjalnej w województwie
ulega poprawie. Osoby korzystają z pomocy radców
prawnych, psychologów i doradców chętnie, gdyż jest to
forma łatwa i krótka, zapewniająca szybkie rozwiązanie
nurtujących rodzinę trudności.

Wykres 1. Zasady organizacji pomocy dziecku i rodzinie w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej
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Wykres 2: Podział kompetencji w zakresie organizacji pomocy dziecku i rodzinie pomiędzy samorządami
Tymczasem terapia i mediacja w pomaganiu rozwija
się powoli. Wymaga większego wysiłku, zaangażowania czasu, zarówno ze strony poszukujących pomocy jak
i pomagających. Wiedza i umiejętności pracowników,
stosowne certyfikaty i konieczność superwizowania pracy z rodziną w tych metodach nie pozwalają również na
wdrażanie ich w każdej, lokalnej społeczności.
W poprzednim numerze prezentowaliśmy KGR - Konferencję Grupy Rodzinnej oraz Genogram, w aktualnym
chcielibyśmy kontynuować obszar terapii opisując TSR terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach oraz mediacje
rodzinne.

Praca socjalna Metodą Skoncentrowaną na Rozwiązaniach nazywana jest terapią krótkoterminową. Niezależnie od natury problemu, bez odwoływania się do analizy
przyczyn problemu i jego podłoża akcent w TSR położony
jest na rozważenie pożądanego stanu, dla jakiego rodzina
chce go rozwiązać.
Centralna filozofia w tym podejściu skupia się wokół
trzech haseł:
Jeśli się coś nie zepsuło – nie naprawiaj tego;
Jeśli coś działa – rób tego więcej;
Jeśli coś nie działa – rób coś innego.
Kilka podstawowych założeń tej metody
Koncentracja na rozwiązaniach, a nie na problemach.
Każdy klient jest niepowtarzalny.
Przywiązywanie wagi do celów klienta.
Klienci dysponują zasobami wystarczającymi do dokonania zmiany.
Zawsze istnieją wyjątki od problemu.
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Pracownik socjalny podejmując pracę z rodziną metodą
TSR powinien rozpocząć od rozpoznania zasobów rodziny.
Pomocne w tym będzie umiejętne zadawanie pytań i wyłapywanie z odpowiedzi klienta jego zasobów. Następnym zadaniem jest tzw. komplementowanie i informacja
zwrotna. W czasie pracy z klientem, zwłaszcza na zakończenie spotkania lub jakiegoś etapu istotne jest udzielanie mu informacji zwrotnej lub komplementu. Chodzi
o to aby pracownik socjalny docenił, podkreślił, wzmocnił
i przeformułował informacje podane przez klienta, poprzez wskazywanie mu w jego wypowiedzi tych faktów,
zdarzeń i działań, które mogą mieć wpływ na rozwiązanie
problemu lub zmianę sytuacji.
Charakterystyczne dla metody TSR jest zadanie pytania
o cud.
Ma ona ułatwić klientowi wyobrażenie sobie przyszłości
bez problemu.
Pytanie o cud pomaga, gdy klient, rodzina utkną w martwym punkcie i nie potrafią sobie wyobrazić sytuacji, że
problem jest rozwiązany.
Zadanie na przykład pytania
„co by się musiało stać, aby Pan przestał pić?”
i odpowiedź klienta stanowi podstawę do dalszej pracy.

Cele w tej metodzie stanowią także punkty orientacyjne,
które wytyczają drogę do zmiany. W wyznaczaniu celów
i pozostaniu im wiernym pomocne jest ponownie umiejętne zadawanie pytań przez pracownika socjalnego.
Kolejnym elementem w tej metodzie to szukanie wyjątków. Wyjątki to takie chwile, gdy dochodzi do pożądanych
zachowań lub takie momenty, kiedy zachowania niepożądane nie występują. Pracownik socjalny pomaga rodzinie
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znaleźć i przeanalizować wyjątki, aby w efekcie doprowadzić do to tego, by te sytuacje nie były tylko wyjątkami
tylko celowo występującymi zachowaniami. Poszukiwanie
wyjątków jest istotne gdyż zwykle jest tak, że rodzina czy
klient nie doświadcza lub nie tkwi w sytuacji problemowej
nieustająco, mimo, że pozornie tak to może postrzegać.
Pytania skalujące - dają możliwość zmierzenia oraz
zbadania problemów i możliwości w taki sposób, aby
osiągnięcie celu i zmiany rozbić na mniejsze kroki. Skalowanie może pomóc w strukturalizowaniu pracy z rodziną.
Chodzi w tym o wykorzystywanie stwierdzeń klienta do
budowy skali odpowiadającej jego celowi. Przezwyciężanie własnej trudności, podejmowanie pracy nad zmianą
własnego życia powoduje że klient skupia się na teraźniejszości i uporaniu się z przeszłością.
Podejmując pracę metodą: Podejście Skoncentrowane na Rozwiązania bardziej skupiamy się na potrzebach
rodziny, niż na jej problemach. Zwracamy uwagę na jego
zasoby i mocne strony a nie na deficyty, zaburzenia i dysfunkcje. Zauważamy przede wszystkim dotychczasowe
osiągnięcia i w pewnym sensie ignorujemy porażki. Pomagamy dostrzec rodzinie wyjątki od sytuacji problemowej,
a nie rozmawiamy o częstotliwości występowania i rozmiarach problemu.
W czasie spotkań z rodziną wyraźnie nakreślamy
i budujemy pożądaną przyszłość a nie wracamy do mrocznej i odbierającej siły przeszłości.

Mediacja to sposób na rozwiązanie konfliktu
z udziałem osoby trzeciej – mediatora – neutralnego, bezstronnego i nie podejmującego rozstrzygających decyzji.

Sytuacje konfliktowe zdarzają się w każdej rodzinie.
Bywa tak, że strony konfliktu są tak zaangażowane w ciągłe obwinianie się, pretensje, żale, ataki i kłótnie, że nie
potrafią spojrzeć na swoje problemy z dystansem. Strony
będące w konflikcie nie mogą sobie poradzić z dzielącymi
je różnicami. Wtedy na ich prośbę (mediacja pozasądowa)
lub za ich zgodą (mediacja sądowa) interweniuje w spór
neutralna osoba trzecia – mediator.
Mediacja jest rozmową na temat możliwych rozwiązań zaistniałego konfliktu, w atmosferze wzajemnego poszanowania oraz zrozumienia potrzeb i interesów obydwu
stron. Mediator pomaga spierającym się stronom rozważyć wszystkie możliwe rozwiązania, negocjować je w celu
osiągnięciu dobrowolnego i obustronnie satysfakcjonującego porozumienia.
Podstawowymi zasadami mediacji są:
• Dobrowolność - do mediacji strony przystępują całkowicie dobrowolnie.
• Bezstronność mediatora - mediator nie opowiada się po
żadnej ze stron, w równy sposób angażuje się w pomoc
obu stronom konfliktu. Nie ocenia ani stron, ani ich zachowań.
• Neutralność - mediator nie podpowiada, ani nie narzuca żadnych rozwiązań. Akceptuje wszystkie, które stro-
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ny wypracują i postanowią podjąć decyzję o ich wprowadzeniu w życie.
• Samodzielność w podejmowaniu decyzji - mediator nie
podejmuje za strony konfliktu żadnych decyzji, a jedynie zachęca do przejęcia sprawy w swoje ręce.
• Poufność - mediacja jest procesem całkowicie poufnym.
Cały jej przebieg oraz treść rozmów nie zostaje nikomu
ujawniony.
Właściwie w każdej sytuacji konfliktu, trudności
w porozumieniu lub w potrzebie dokonania ustaleń,
wprowadzenia nowych rozwiązań można ją zastosować.
Przykłady wykorzystania mediacji:
Sprawy rodzinne:
• konflikty małżeńskie (o ile nie są wskazane do terapii);
• spory wynikające z gospodarowania współwłasnością
(np. sprawy spadkowe);
• konflikty miedzy rodzicami i dziećmi (także dorosłymi
dziećmi);
• pomoc w uzgodnieniu zasad opieki nad członkami rodziny chorymi, niepełnosprawnymi
• lub w podeszłym wieku.
Sprawy separacji i rozwodowe:
• sposób rozstania, rodzaj pozwu z orzekaniem lub bez
orzekania o winie;
• władza rodzicielska i miejsce zamieszkania dziecka;
• kontakty dziecka z rodzicem, który nie będzie sprawował bezpośredniej opieki nad nim;
• sposób korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie;
• wysokość alimentów.
Sprawy związane z opieką nad dziećmi po rozwodzie
orzekane przez sądy rodzinne:
• sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
• sprawy o zmianę wyroku rozwodowego w części dotyczącej rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej nad
wspólnymi małoletnimi dziećmi rozwiedzionych małżonków;
• wypracowanie planu opieki rodzicielskiej.
Aby mediacja była skuteczna obie strony muszą racjonalnie podchodzić do omawianych kwestii oraz z pełną świadomością podejmować zobowiązania. Mediator
jasno określa granice mediacji oraz w ramach dzielenia
się własną wiedzą może wskazać inne możliwości skorzystania z pomocy (terapia, pomoc specjalisty uzależnień,
psychiatry, psychologa), tak aby strony mogły podjąć samodzielną decyzję o najodpowiedniejszej formie pomocy
dla siebie.
Oczywiście wskazanym jest, aby pracownik socjalny
posiadał wiedzę z zakresu mediacji, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, szerokie umiejętności komunikacyjne
oraz w swojej codziennej pracy je wykorzystywał.
Należy jednak pamiętać, że pomimo możliwości
funkcjonowania pracownika w wielu rolach jednocześnie, bywają sytuacje konfliktowe, w których trudno będzie zbudować postawę bezstronnego i neutralnego mediatora i wtedy korzystniej będzie skierować rodzinę do
„zewnętrznego” mediatora lub mediatora zatrudnionego
w tym samym ośrodków, lecz nie zaangażowanego w bezpośrednią pracę z rodziną. Wskazanym więc jest, aby

w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej funkcjonowali mediatorzy, którzy w swoich działaniach będą
wspierać rodziny i podejmować codzienną współpracę
z pracownikami socjalnymi (System wspierania i formy
pracy z rodziną, ROPS Kraków 2013).
Skuteczna praca socjalna z rodziną wymaga indywidualizacji form i procedur oraz technik, czyli specyficznego
dopasowania sposobów postępowania do specyficznych
potrzeb rodziny. Każda rodzina jest grupą osób o szczególnych więziach, o niepowtarzalności splotu więzi i ich
siły.
Można założyć, że wypróbowanie modelu pracy z rodziną jest możliwe tylko po gruntownej diagnozie stanu
realizacji wszystkich – przypisanych rodzinie – funkcji.
Diagnoza stanu potrzeb, możliwości, sił wewnętrznych,
stanu więzi, poziomu motywacji do działań, systemu
wsparcia zewnętrznego, jakości życia w rodzinie, jej relacji z instytucjami i z kręgami społecznymi może ułatwić
wybór metody pracy socjalnej, jak również zbudowanie
wstępnego scenariusza pomocy.

Dotychczasowa koncentracja pomocy na udzielaniu
wsparcia materialnego okazała się nieskuteczna, wręcz
sprzyjająca utrwalaniu statusu klienta pomocy społecznej.

Pomyślny przebieg pracy socjalnej z rodziną, w której
występują zaburzenia w kilku funkcjach, wymaga zbudowania strategii rekonstrukcji ról rodzinnych, co jest możliwe wówczas, gdy pracownik socjalny dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w tym obszarze pracy
socjalnej.
W rozwiązywaniu problemu dysfunkcji w rodzinie
oraz zjawisk patologicznych można zaprojektować specjalną rolę dla pracownika socjalnego – rolę koordynatora działań na rzecz rodziny. Pracownik socjalny grający
rolę koordynatora działań mógłby, korzystając z bogatej
wiedzy o możliwościach (zdolnościach i zasobach oraz
siłach) wszystkich instytucji i organizacji, zainicjować realizację programu rozwiązywania problemu połączonego
z programem profilaktycznym (w który zaangażowane
będą szkoła, policja, samorządy, organizacje samorządowe, społeczność parafialna itd.). Rola środowiskowego
koordynatora działań na rzecz rodziny – to rola niezwykle
elastyczna, która opiera się na ciągłym dostosowywaniu
działań do warunków i realiów występujących w środowisku. Umiejętność koordynowania to przede wszystkim
zdolność przekonywania partnerów do efektywnych wysiłków i dbałość o unikanie dublowania czyjejś pracy.
„Jeśli rodzina nie potrafi realizować określonych zadań, wówczas potrzebna jest dla niej i z nią działalność
edukacyjna nastawiona na naukę ról rodzicielskich (macierzyńskich i ojcowskich).
Jeśli przyczyna dysfunkcji tkwi w barierach materialnych i finansowych, wówczas praca socjalna powinna
polegać na aktywizacji zarobkowej, jak również na nauce
racjonalnego gospodarowania zasobami.
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Jeśli przyczyna tkwi w tym, że rodzina nie chce, czyli nie ma motywacji do racjonalnych działań, to wówczas
praca socjalna powinna być skierowana na zmianę postaw, stylu myślenia, stylu życia i na reorientację wartości. To najtrudniejsze zadanie dla pracownika socjalnego.
Rodzina, która nie chce przyjąć podejścia pozytywnego
wobec potrzeb swoich członków, reprezentuje niewłaściwe postawy wobec zadań, które powinna podjąć. To rodzina, która albo nie podejmuje określonych (oczekiwanych przez społeczeństwo) działań, albo realizuje je źle
(niezgodnie ze zwyczajowo przyjętymi normami)”. (A. Kotlarska-Michalska, Praca socjalna w rodzinie, z rodziną i dla
rodziny w perspektywie ról zawodowych, Kraków 2011).
By wywołać zmiany, nie wystarczy samo otwarcie
przestrzeni działania admi¬nistracyjnego drogą ustawową. Pozostaje cała sfera zwana instytucją wewnętrzną,
rozumienie teorii empowerment, umiejętność przekształcania zasobów w kapitał, akceptacja dla formuły społeczeństwa solidarnego, obywatelskiego i wiele, wiele
innych obszarów, które do tej pory nie zostały jeszcze odpowiednio uformowane.
Prawie w każdym opracowaniu poświęconym jakimkolwiek formom pracy socjalnej znajduje się przynajmniej
jeden rozdział poświęcony pracy socjalnej z rodziną.
Większość badaczy jest zgodna, że zajęcie to polega na
świadczeniu rodzinie pomocy w określonych sytuacjach
losowych, większość też jest zgodna w opinii, że jest to
praca trudna ze względu na wielość problemów oraz na
dość ograniczone możliwości udzielania długoterminowej pomocy.
Do dobrych stron aktualnego systemu pomocy społecznej zalicza się :
1. Istnienie grupy specjalistów przygotowanych do
pracy z rodziną,
2. Istnienie na terenach dużych miast zaso¬bów ludzkich o wyższym wykształceniu,
3. Istnienie dobrej znajomości lokal¬nych problemów,
w tym problemów rodzin dysfunkcyjnych,
4. Rozwój nowych form pracy z rodzinami oraz pracy
socjalnej z grupą i pracy zespołowej,
5. Rozwój konsultacji, co zachęca do prowadzenia superwizji,
6. Formalną profesjonalizację obszaru pomocy społecznej.
Dotychczasowe, tradycyjne metody wsparcia rodziny okazują się niewystarczające wobec narastających
problemów społecznych zauważanych przez instytucje
pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe pracujące z dziećmi i rodziną. Potrzebę utworzenia w ramach
pomocy społecznej jednostek organizacyjnych wyspecjalizowanych w pracy z rodziną z wieloma problemami
wskazywano w opracowaniach naukowo-badawczych.
Podejmowano ciekawe, innowacyjne działania mające na
celu całościowe rozpoznanie sytuacji, opracowanie spójnego programu działań wspierających oraz koordynowanie usług socjalnych.1
Oddzielenie pomocy finansowej od bezpośredniej
pracy w środowisku rodzinnym (praca asystenta rodziny
nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pra-
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cownika socjalnego), daje możliwość motywowania do
zmian, rozwiązywania problemów socjalnych, psychologicznych i opiekuńczo-wychowawczych.

Do warunków, które koniecznie muszą być spełnione, aby usamodzielnić
rodzinę należy zaliczyć:
• bezpieczeństwo dzieci (brak maltretowania, zaniedbywania dzieci oraz przemocy w relacjach między dorosłymi),
• rozwinięte w co najmniej dobrym stopniu umiejętności
opiekuńczo-wychowawcze rodziców (lub opiekunów
dziecka),
• rozwinięte w co najmniej dobrym stopniu umiejętności
prowadzenia gospodarstwa domowego,
• co najmniej dobre relacje,
• co najmniej ograniczenie picia alkoholu opiekunów
dziecka, czyli brak zjawiska problemowego używania
alkoholu,
• uregulowanie spraw sądowych i urzędowych,
• samodzielność w rozwiązywaniu trudności życia codziennego,
• samodzielność w realizacji spraw na rzecz dzieci i domu,
• poczucie siły, własnej wartości, sprawstwa i kontroli nad
własnym życiem,
• umiejętność egzekwowania praw, stawiania granic.
Dodatkowym, oczekiwanym wskaźnikiem jest wyjście rodziny z systemu pomocy społecznej, czyli podjęcie pracy
zawodowej oraz niekorzystanie już ze świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej (I.Krasiejko, A.Imielińska: Efektywność asystentury rodzin, Częstochowa, 2012).

W celu upowszechnienia rozwiązań i pomysłów innowacyjnych na terenie naszego województwa ROPS :
a. organizuje szkolenia z nowych metod pracy realizowane przez Biuro Projektu. I tak w latach 2012-2014
odbywały się warsztaty z Genogramu, Pracy socjalnej z rodziną wieloproblemową; kursy specjalistyczne: Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, Praca
z rodziną z problemem przemocy, Mediacje rodzinne, Trening Zastępowania Agresji, Asystentura Rodzinna, Dialog Motywacyjny,
b. przeprowadza edukacyjne, grupowe wizyty studyjne
w ośrodkach, placówkach, czy organizacjach pozarządowych na terenie całej Polski. Udział w wizycie
studyjnej umożliwia wymianę innowacyjnych idei
i doświadczeń, nawiązanie kontaktów zawodowych,
w zakresie tematów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania, w tym przypadku pracę z rodziną i dzieckiem,
c. organizuje seminaria Platformy Wymiany Doświadczeń oraz konferencje tematyczne, podczas których
eksperci z regionu, kraju i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej prezentują kierunki polityki społecznej
wobec rodzin oraz efektywność systemu wsparcia
rodziny,
d. prowadzi terenowe, emailowe, telefoniczne doradztwo oraz dyżury specjalistów pracy socjalnej i pracy
z rodziną dla wszystkich ośrodków zainteresowanych aktywną integracją, doradztwem prawnym czy
psychologicznym,
e. publikuje na łamach stron WWW oraz kwartalnika
ROPS opisy dobrych praktyk, doświadczenia organizacji, ośrodków, gmin, powiatów ze wdrażania rozwiązań i projektów skierowanych do rodzin.

Zadaniem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku, wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest promowanie nowych,
efektywnych rozwiązań w zakresie metod i narzędzi pracy
z rodziną.

Zmiany społeczno - kulturowe powodują, że rodzina, jako
najmniejsza jednostka społeczna często nie radzi sobie
z wypełnianiem jej podstawowych funkcji :opiekuńczej,
wychowawczej, profilaktycznej.
Rodzina jest wiec głównym podmiotem oddziaływań służb społecznych, zarówno publicznych, jak i pozarządowych.

ROPS wdraża przygotowany przez Zespół Ekspertów oraz
przyjęty przez samorząd województwa Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014
-2018, który wyznacza strategiczne cele oraz kierunki
działań, mające rozwijać i udoskonalać system wspierania
rodziny w województwie podlaskim.

Skuteczna odpowiedź na potrzeby rodziny wymaga
innowacyjnych metod i narzędzi pracy.
Inspiracją do podejmowanych przez pracowników
systemu pomocy społecznej oddziaływań może być,
mamy nadzieję, również ten artykuł.

1
W latach siedemdziesiątych XX w. zwracano uwagę na potrzebę wypracowania zintegrowanego modelu środowiskowej pomocy
dla rodzin wieloproblemowych. Wskazywano też, że pomoc społeczna powinna opierać się na kadrze profesjonalnych pracowników socjalnych współpracujących ściśle ze specjalistami w środowisku lokalnym. Jedną z pierwszych propozycji określających
zadania takich pracowników, był projekt osiedlowych ośrodków służb społecznych, w których przewidziano funkcję „opiekuna
rodziny” pełnionej przez pracownika socjalnego wyspecjalizowanego w problematyce rodzinnej i przygotowanego do pracy
środowiskowej z rodziną. Pełne opracowanie metodyczne spójnego programu pracy z rodziną w środowisku przedstawił zespół
badawczy z łódzkiego ośrodka naukowego, pod kierunkiem E. Marynowicz-Hetki. Wykorzystując teoretyczne podstawy pracy socjalnej oraz doświadczenia praktyczne podjęto – na zasadach eksperymentu – działania skierowane do kilkunastu rodzin niepełnych. Program intensywnej pomocy zakładał pracę opiekuńczo-wspierającą adresowaną zarówno do poszczególnych członków
rodziny (dzieci, matki) oraz do rodziny, jako całości. Zob. m.in. E. Marynowicz-Hetka, Praca socjalno-wychowawcza z rodziną niepełną, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1980; K. Wódz, Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Interart, Warszawa 1996, s.
168-171; I. Krasiejko, Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej, Wyd.
Naukowe Śląsk, Katowice 2010, s. 86-108.
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AKTYWNA GMINA - AKTYWNA INTEGRACJA
W GMINIE PRZEROŚL
Małgorzata Lawda
Doradca Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białymstoku
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Wysiłki władz gminy Przerośl w 2014 roku jak i postanowienia na lata kolejne zmierzają do stopniowej zmiany
postrzegania jej instytucji w świadomości społeczności
lokalnej. Gmina bardzo aktywnie zabiega o wszelkie środki zewnętrzne, aby polepszyć życie swoich mieszkańców.
W tym zakresie ma już niemałe osiągnięcia. Jest to możliwe dzięki prospołecznym działaniom podejmowanym
przez wójta gminy Sławomira Renkiewcza jak i przez
wszystkich jego pracowników. W tej gminie dużą rolę odgrywa współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Gmina Przerośl może pochwalić się prężnie działającym
Punktem Konsultacyjnym, który istnieje od września 2012
roku. Konsultacje specjalistyczne prowadzone są nieodpłatnie przez członków Stowarzyszenia Przyjaciół Domu
Dziecka w Pawłówce (socjoterapeuta, pedagog) oraz
przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli i wolontariuszy.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli w ramach
realizacji kampanii STOP 18! zaangażował do wspólnego działania Dom Dziecka w Pawłówce i Stowarzyszenie
Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce. Niepełnoletni podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z dziećmi będącymi podopiecznymi Stowarzyszenia Przyjaciół Domu
Dziecka w Pawłówce przy asyście dorosłych wolontariuszy będącymi członkami w/w stowarzyszenia przekazali
materiały edukacyjno – ostrzegawcze wszystkim sklepom
mieszczącym się w zasięgu Gminy Przerośl.
Gmina Przerośl 1 października 2013 roku zawarła umowę
w sprawie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie na realizację w partnerstwie projektu „Przemocy mówimy NIE!”. Na ten cel Gmina przekazała powiatowi
kwotę 1 000,00 zł.
Kolejny bardzo ciekawy projekt pn. „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji
i usług zamieszczonych w Internecie II” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013 Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna,
Działania 1.3 „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej”, Poddziałania 1.3.6, PEFRON projekty
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systemowe. Projekt pod nazwą „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług
zamieszczonych w Internecie II” ma na celu:
◊ wsparcie instytucji publicznych we wdrożeniu zasad
dostępności serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem;
◊ usunięcie realnych barier w dostępie dla osób z niepełnosprawnościami do 180 serwisów internetowych należących do instytucji publicznych biorących
udział w projekcie;
◊ zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu dostępności
wśród 400 pracowników instytucji publicznych biorących udział w projekcie w okresie 09.2012-08.2014;
◊ rozpowszechnienie wiedzy nt. zasad i narzędzi ułatwiających wdrażanie uniwersalnej dostępności serwisów internetowych wśród instytucji publicznych,
wynikających z ram prawnych i dobrych praktyk
w tym obszarze w okresie 09.2012-08.2014.
Głównym celem jest wsparcie instytucji publicznych we
wdrożeniu zasad dostępności serwisów internetowych
dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.
Realizacja kolejnego projektu była możliwa dzięki partnerskiej współpracy i zaangażowaniu GOKSiT, Gminnej
Biblioteki Publicznej w Przerośli, Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Filipowie, Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej
w Przerośli, Pawłówce oraz w Rakówku oraz Stowarzyszeniu Społeczno – Kulturalnemu Ziuna w Przerośli. Przedsięwzięciem tym jest projekt pn. „Rozwój zainteresowań
i podnoszenie umiejętności mieszkańców Gminy Przerośl poprzez udział w warsztatach i szkoleniach szansą
na lepszy rozwój i gwarantem pomyślnej przyszłości”.
W jego ramach zorganizowane zostały:
◊ warsztaty kulinarne dla młodzieży i dorosłych
w trzech miejscowościach gminy: Rakówek, Przerośl,
Pawłówka po 3-pięciogodzinne zajęcia o tematyce:
ciasta i wyroby cukiernicze, wyroby mięsne i sałatki
oraz wyroby bezmięsne. Podczas warsztatów zostały
przeprowadzone 2 godz. zajęcia teoretyczne z podstaw zdrowego żywienia z uwzględnieniem regionalnej tradycji w każdej miejscowości, a więc z surowców
z lokalnego rynku. Każde z zajęć zostało zakończone
uroczystą degustacją na oficjalnym podsumowaniu
z udziałem władz gminy, mieszkańców i zaproszonych gości;
◊ warsztaty wokalno – muzyczne dla dorosłych. Zostały
one przeprowadzone dla członków istniejących zespołów folklorystycznych: Znaroku i Kapeli Ludowej
Przeroślaki oraz dla osób chętnych, w sumie 30 godzin praktycznych zajęć. Łącznie w projekcie wzięło
udział 40 osób. Udział w zajęciach był ogólnodostępny i bezpłatny. Na koniec warsztatów została wydana
płyta promocyjno – edukacyjna. Płyta jest bezpłatnym materiałem edukacyjnym;
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◊

warsztaty taneczne. Zostały przeprowadzone dla 15
osobowej grupy dzieci i młodzieży. Była to praktyczna
nauka tańca współczesnego i różnych jego odmian,
łącznie 40 godz. zajęć.
Następny projekt - „Kultywowanie tradycji, obrzędów i dawnych zwyczajów, pomostem między tradycją a nowoczesnością” rozpoczęty 25.02.2014 r. jest
w trakcie realizacji. W ramach projektu przeprowadzono
warsztaty wokalne – śpiewacze dla zespołów ludowych
Suwalszczyzny (terenu LGD) pt.:
◊ „Pieśń wielkopostna w tradycji i kulturze ludowej”. Na
zakończenie warsztatów odbyła się publiczna prezentacja zespołów podczas trzech nabożeństw w kościele parafialnym w Przerośli. Została nagrana płyta
CD z tradycyjnymi pieśniami wielkopostnymi przez
uczestniczące zespoły;
◊ „Pieśń majowa w tradycji i kulturze ludowej „Chwalcie
łąki umajone”. Po zakończonych warsztatach odbyła
się publiczna prezentacja zespołów podczas XI Powiatowych Spotkań Ludowych Suwalszczyzny Śpiewających Majowe Pieśni Religijne w Zusenku. Została
nagrana płyta CD z tradycyjnymi pieśniami majowymi przez uczestniczące zespoły.
Ponadto na uwagę zasługują następujące inicjatywy:
• Projekt do realizacji pn. „Udział w warsztatach i szkoleniach szansą na podniesienie jakości życia mieszkańców gminy” w ramach którego będą realizowane
działania:
◊ kurs masażu leczniczego – warsztaty,
◊ warsztaty wokalne śpiewu.
• Projekt w trakcie realizacji w ramach PROW „Udział
w warsztatach kulinarnych pt. Produkt regionalny szansą na rozwój wsi i polepszenie jakości życia mieszkańców”. W ramach projektu odbędą się warsztaty kulinarne we wsi sołeckiej Prawy Las połączone z degustacją
i imprezą integracyjną.
• Prowadzenie Izby Regionalnej, która zajmuje się eksponowaniem dawnych przedmiotów codziennego użytku
oraz edukacją regionalną dla dzieci i młodzieży i dorosłych.
• Wydanie 6 płyt CD, z czego cztery w ramach projektów
PROW z pieśniami i piosenkami ludowymi z całego powiatu suwalskiego, do jednej z płyt został dołączony
śpiewnik. W tym roku zostaną wydane jeszcze 3 płyty
CD: Pieśń wielkopostna w tradycji ludowej, Pieśń majowa w tradycji ludowej oraz Śpiew biały – powarsztatowe prezentacje.
• Przerośl – dzieje miasta i gminy oraz Przeroślanie i Przerośl na starej fotografii.
• Cykliczne imprezy odbywające się co roku:
1. Powiatowe Spotkania Zespołów Ludowych Suwalszczyzny Śpiewających Majowe Pieśni Religijne
CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE w Prawym Lesie – wraz ze
Starostwem Powiatowym w Suwałkach.
2. FESTYN „Na Przeroślskim Rynku”.
3. Powiatowy koncert Pieśni Wielkopostnej, Pieśń Wielkopostna w Tradycji Ludowej – ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach.
4. Gminny Bal Seniora – współorganizator ZSO i GBP.
5. Wigilia Środowisk - współorganizator ZSO w Przerośli. Podczas wigilii wystąpiły zespoły artystyczne
z miejscowej szkoły oraz GOKSiT.
6. Bal Sylwestrowy.
7. Bal karnawałowy.
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Podmioty stale współpracujące przy w/w inicjatywach to:
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalno ZIUNA, Parafia pw.
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Przerośli, Zespół
Szkół Ogólnokształcących, Gminna Biblioteka Publiczna,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Wolontariusza
przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Przerośli, Zespoły
ludowe działające przy GOKSiT: PRZEROSLAKI I ZNAROKU
oraz przy miejscowej szkole PRZEROŚLACZKI.
Na zakończenie warto zwrócić uwagę na działania
w ramach Przeroskiego stowarzyszenia społeczno – kulturalnego ZIUNA. Przeorskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ZIUNA” w Przerośli realizowało projekt „ECDL
i TELE – oddolne inicjatywy edukacyjne w gminie Przerośl”, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki na przełomie roku 2013 i 2014 (tj. od
01.10.2013 do 31.03.2014) dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. W projekcie wzięło udział 19 osób,
w rozbiciu na poszczególne szkolenia kształtowało się to
w sposób następujący: w szkoleniu języka angielskiego 11
osób (5 K,6M), a w ECDL 8 osób (4K,4M). Celem projektu było podwyższenie kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego na poziomie TELC A2 i w zakresie
ECDL Start.
Kurs z języka angielskiego obejmował szkolenie językowe
z zakresu języka angielskiego w ilości 60 godzin w 2 modułach razem 120 godz. przygotowujące do zdania międzynarodowego egzaminu TELC. Taki też egzamin został
przeprowadzony przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego „LOGOS” Centrum Edukacyjne w Łomży w miesiącu
marcu, do egzaminu przystąpiło 11 osób, wynik pozytywny uzyskało 10 osób i otrzymało europejskie certyfikaty.
Kurs komputerowy obejmował szkolenie 40 godz.
w dwóch grupach razem 80 godz., przygotowujące do
egzaminu w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL Start. Szkolenie obejmowało
następujące bloki tematyczne:
- podstawy technik informacyjnych i komunikacyjnych,
- użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami,
- przetwarzanie tekstów
- arkusze kalkulacyjne.
Egzamin z kursu komputerowego został przeprowadzony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne Zarząd
Główny w Warszawie w miesiącu marcu, do egzaminu
przystąpiło 8 osób, wszystkie osoby uzyskały wynik pozytywny i otrzymały certyfikat europejski.
Dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnicy projektu
mają otwartą drogę do rynku pracy i dają im nowe możliwości do zarobkowania.
Te wszystkie przedsięwzięcia świadczą o tym, iż razem
można zdziałać więcej.
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PROJEKT INNOWACYJNY REALIZOWANY W RAMACH
DZIAŁANIA 7.2.
Tytuł projektu: „INNOWACJE 15+ testowanie i wdrażanie nowych metod wczesnej
interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej
15 roku życia”
Beneficjent: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Wartość projektu: 2.373.200,00 zł
Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Strona internetowa: www.bfkk.pl
NASZ POMYSŁ:
Projekt INNOWACJE 15+ powstawał w okresie, gdy plac
Puerta de Sol w Madrycie stał się areną frustracji młodzieży wykluczonej z rynku pracy w kraju wysoko rozwiniętym. Jednak, jeżeli z wyzwaniami czasu nie radzi sobie dobrze wykształcona młodzież z bogatszych krajów, to jakie
perspektywy ma młodzież w szczególnie trudnej sytuacji
życiowej, w jednym z najbiedniejszych regionów Europy,
jakim jest województwo podlaskie? Badania przeprowadzone przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr oraz
Podlaską Komendę OHP, jako Partnera projektu, wskazują,
iż w przypadku kryzysu gospodarczego młodzież o 60%
silniej odczuwa jego skutki, częściej tracąc pracę i pozostając dłużej bezrobotna. Rewolucyjne nastroje wśród
młodzieży hiszpańskiej, zmierzające do zmian w konstytucji i obalenia monarchii dowodzą, iż wykluczenie z rynku pracy związane jest z silnym wykluczeniem z życia społecznego i poczuciem pozbawienia praw obywatelskich.
Dlatego też problem młodzieży do 25 roku życia stał się
głównych wyzwaniem specjalistów rynku pracy i znalazł
swoje priorytetowe miejsce w założeniach do programów
na lata 2014-2020, gdzie traktowany jest na równi z problemem osób po 50 roku życia. To przewartościowanie
wskazuje na konieczność przygotowania specjalistycznych narzędzi wsparcia tej grupy na rynku pracy gotowych do zastosowania w nowym okresie programowania.
Coraz więcej ekspertów podkreśla, że oprócz recesji gospodarczej mamy do czynienia z szeregiem innych przyczyn, które potęgują bezrobocie młodych ludzi. Na wysoki poziom bezrobocia wśród młodzieży istotny wpływ
ma więc także brak inicjatyw skierowanych specjalnie do
młodych, borykających się ze specyficznymi problemami
opiekuńczo-wychowawczymi, uzależnieniami czy marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Zaobserwowane
problemy mogą być zapowiedzią kryzysu obywatelskiego i społecznego do jakiego dojść może w Polsce, gdzie
trzecią część bezrobotnych stanowi dziś młodzież, co prowadzi do licznych problemów społecznych (uzależnienia,
przemoc) i wykluczenia społecznego 15+.
Dlatego też w ramach naszego projektu za główny cel
przyjęliśmy wypracowanie nowych modeli wsparcia młodzieży w trudnej sytuacji życiowej. Nowe rozwiązania
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dla młodzieży po 15 roku życia oparte są na całkowicie
nowej w Polsce idei budowania środowiska rodzinnego
w zakładzie pracy dla młodzieży opuszczającej placówki
opiekuńczo-wychowawcze, gdzie rzemieślnik uczący zawodu pełni funkcje przyjaciela i mentora; idei budowania
samodzielności i odpowiedzialności za swoje życie w ramach specjalnych grup przedsiębiorczych dla młodzieży
z rodzin dotkniętych problemem przemocy i uzależnień
oraz integracji zawodowej i społecznej w Internecie dla
młodzieży z obszarów wiejskich i marginalizowanych gospodarczo.
Jednym słowem zaproponowaliśmy trzy całkowicie odmienne i nowatorskie rozwiązania dla trzech grup młodzieży w szczególnie trudnej sytuacji zawodowej i życiowej. W każdym z tych rozwiązań przetestowaliśmy
specjalne narzędzia pracy dla doradców zawodowych,
psychologów, terapeutów, trenerów i rzemieślników
uczących młodzież samodzielności i dorosłego życia,
w którym praca zawodowa jest tak samo ważna jako poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości młodych ludzi
ciężko doświadczonych przez los. Nasz projekt zatem to
nie tylko miejsce pomocy i wsparcia w kryzysie, ale także
kuźnia charakterów i talentów, laboratorium prawdziwej
pracy, bez której trudno dziś wyobrażać sobie udane życie
osobiste. Jak więc to robimy?

LABORATORIUM „Praca jak Rodzina”
Badania przeprowadzone w naszym projekcie potwierdziły, że młodzież opuszczająca placówki opiekuńczo-wychowawcze potrzebuje specjalistycznego wsparcia.
Młodzież ta ma częściej kłopoty z usamodzielnieniem
i przystosowaniem do życia, niż dzieci z rodzin adopcyjnych i zastępczych. Mniej niż 10% wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych kontynuowało naukę
na studiach wyższych, a tylko 15% ma takie aspiracje.
Wychowankowie tych placówek trafiają do placówek resocjalizacyjnych. W schroniskach dla nieletnich ponad
50% wychowanków pochodziło z placówek opiekuńczo-wychowawczych, a tylko 10% z rodzin zastępczych.
30% przebadanych młodych ludzi po opuszczeniu takiej
placówki posiadała złą lub bardzo złą sytuację material-
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ną. Tymczasem 60% z nich nie miało żadnego kontaktu
z doradcą zawodowym, a tylko 18% spotkało nauczycieli
promujących przedsiębiorczość uczniów. Aż 50% z nich
nie potrafiło ocenić i wykorzystać swojej wiedzy do znalezienia pracy, a ponad jedna trzecia z nich oceniła nisko
współpracę rodziny zastępczej, domu dziecka lub innej
placówki opiekuńczo-wychowawczej z przedsiębiorcami,
instytucjami rynku pracy w zakresie wsparcia ich wejścia
w samodzielne życie osobiste i zawodowe. Szczególnym
problemem, na który zwrócili uwagę opiekunowie, była
niska samoocena i brak wiary w swoje możliwości: „(...)
brak wiary w siebie dotyczy banalnych rzeczy, nawet już
nie mówiąc o skomplikowanych sytuacjach zawodowych
- dzieci nawet same nie pójdą na proste zakupy samemu,
bo się boją”. W odpowiedzi na te problemy zaproponowaliśmy specjalny model wsparcia:
W modelu tym, we współpracy z doradcami zawodowymi, przygotowujemy młodzież do podjęcia stażu u rzemieślnika w wymarzonym zawodzie. Jednak nauczyciel
zawodu, po specjalnym szkoleniu nie tylko uczy zawodu,
ale także staje się „ojcem chrzestnym” usamodzielnienia.
„Mentor 15+”, jakim staje się rzemieślnik, obok tradycyjnego stażu, realizuje zadania „Trenera Zawodu 15+” przygotowując wychowanka do potwierdzenia kwalifikacji w wy-

branych zadaniach zawodowych. Wychowanek i uczeń
jednocześnie, podejmuje samodzielną decyzję o wyborze
zadania zawodowego, którego chce się nauczyć. Następnie wspólnie z mentorem przygotowuje projekt edukacyjny, w którym musi wykazać się nie tylko kreatywnością,
ale także odpowiedzialnością i samodzielnością. Przykładowo, jedna z dziewczyn, realizująca staż u cukiernika
przygotowała projekt nowej receptury na ciasto, który
został przetestowany w cukierni i w handlu. Nie dość, że
nasza uczestniczka potwierdziła swoje kwalifikacje w tym
zadaniu w zawodzie cukiernika, to na dodatek, co wydaje
się najważniejsze, nowe ciasto jest już w ofercie cukierni. W ten sposób uczestnicy uczą się odpowiedzialności
i poczucia wartości w oparciu o prawdziwe sukcesy. Dodatkowo „Mentor 15+” pełnie rolę „Trenera Zatrudnienia
Wspieranego 15+” planując z wychowankiem wspólne
wyjścia do miasta, na zakupy czy celem załatwienia spraw
urzędowych, ucząc wychowanka odnajdowania się w sytuacjach społecznych. W ramach tych zajęć rzemieślnicy
wspólnie spędzają czas z podopiecznymi poza zakładem
pracy, w kinie, na rybach, czy wycieczkach rowerowych
wspierając potrzeby emocjonalne młodzieży bez wsparcia własnej rodziny.

LABORATORIUM „Życie to Biznes” –
tam gdzie przemoc i uzależnienia

z doradcą, a ci co mieli, stwierdzili w większości, że nic
im to nie dało. Świadczy to o niedopasowaniu metod doradczych do specyficznych potrzeb. W odpowiedzi na te
problemy zaproponowaliśmy drugi model wsparcia:
W modelu tym, we współpracy z terapeutami, psychologami, doradcami biznesu przygotowujemy młodzież do
zajęć w ramach Inkubatora Przedsiębiorców 15+ działającego w modelu ekonomii społecznej. Utworzyliśmy 3 grupy 5 osobowe, które wymyśliły swój pomysł na biznes
a następnie rozpoczęły prace z rzemieślnikami, doradcami
biznesowymi, psychologami a nawet instruktorami fitness
czy dietetykami tak, by dobrze przygotować się do wspólnej działalności gospodarczej. W Suwałkach, we współpracy z Ochotniczymi Hufcami Pracy, utworzono trzy grupy
przedsiębiorcze:
Inkubator Gastro-FAZA z udziałem Jarka, Sebastiana, Olgi,
Karoliny i Kamili - skupiający się w swojej pracy na zagadnieniach terapeutycznych, z udziałem specjalistów w tej
dziedzinie. Pomysł inkubatora na model spółdzielni socjalnej to: bar – domowe posiłki.
Inkubator SUWALSKA MŁODZIEŻ PRZYSZŁOŚCI z udziałem Olgi, Doroty, Pawła, Basi i Joli - skupiający się na zagadnieniach przedsiębiorczych i biznesowych z udziałem
specjalistów w tej dziedzinie. Pomysł inkubatora na model
spółdzielni socjalnej to: renowacja mebli.
Inkubator FANABERIE, z udziałem Natalii, Moniki, Magdy,

Badania projektowe wykazały, że aż 72% mieszkańców
woj. podlaskiego zna rodziny, w których występuje co najmniej jedna forma przemocy, przy średniej krajowej 64%.
Jest to najwyższy wskaźnik w kraju. Ponadto 52% przebadanych deklarowało, że mieszka w takich rodzinach.
Młodzież z tych rodzin ma utrudnione wejście na rynek
pracy, co związane jest z występowaniem zjawiska, które
zostało określone jako „etykietowanie, i te dzieci z rodzin
alkoholowych dostają w prezencie od rodziców taką etykietkę i są postrzegane później życiowo, zawodowo, jak
ich uzależnieni rodzice - że będą kradły, będą piły”, co
jest dużą barierą w ich integracji społecznej. Stąd model
przedsiębiorczości i wsparcia grupowego kreujący warunki do sukcesu i społecznego dowodu na błędną ocenę
potencjału młodzieży z rodzin dotkniętych problemem
przemocy i uzależnień. Uczniowie dotknięci problemem
przemocy i uzależnień cechują się brakiem umiejętności
społecznych, zaniżonym poczuciem własnej wartości.
46% uczestników badań stwierdziło, że bardzo atrakcyjna byłaby dla nich aktywizacja zawodowa w formie grupy
wsparcia i „wspólnego biznesu” z osobami w podobnej
sytuacji życiowej. Tymczasem 65% młodzieży dotkniętej
problemem przemocy i uzależnień nie miało kontaktu
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Oli oraz Izy – skupiający się na nauce zawodu z udziałem
rzemieślnika, a pomysłem na model spółdzielni socjalnej
jest naleśnikarnia.
W ramach prac Inkubatorów Przedsiębiorców 15+ młodzież doświadczona przez ciężkie życie i liczne niepowodzenia wspólnie wspiera się w rozwiązywaniu problemów

emocjonalnych, a przede wszystkim uczy się odpowiedzialności za swoje życie, współpracy oraz osiągania
wymiernych, konkretnych sukcesów, które wpływają na
poczucie własnej wartości i zapał niezbędny do zmiany
swojej sytuacji życiowej.

LABORATORIUM „e-Horyzonty” – dla
młodzieży bez dostępu do instytucji

respondentów (47%) miała kontakt z doradcą zawodowym. Tymczasem kwestia poradnictwa zawodowego jest
szczególnie istotna na obszarach zmarginalizowanych
i wiejskich, które mają trudny dostęp do instytucji świadczących takie usługi, dlatego też zaproponowaliśmy trzeci
model wsparcia:
W modelu tym we współpracy ze zdalnymi doradcami zawodowymi; opiekunami zdalnej nauki oraz informatykami
i programistami obsługującymi Platformę Zdalnej Nauki
testowaliśmy rozwiązania zdalnego doradzania i zdalnej
edukacji dla młodzieży z obszarów wiejskich. Prace jednak rozpoczęliśmy od wyjazdu edukacyjnego do Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie, gdzie wspólnie z młodzieżą
zrobiliśmy szkolenie wstępne z zakresu obsługi Platformy
Zdalnej Nauki. W ramach Platformy e-Edukacji zaproponowaliśmy uczestnikom realizację następujących kursów
zdalnych: „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii
w budownictwie wiejskim”, „Przetwórstwo produktów rolnych na poziomie gospodarstwa”; „Sprzedaż produktów
przez Internet”; „Agroturystyka i turystyka wiejska” oraz
„Organizacja przyjęć z elementami obsługi barmańskiej
i kelnerskiej” oraz możliwość poznania swoich predyspozycji zawodowych i społecznych z zastosowanie 7 internetowych kwestionariuszy.
Projekt INNOWACJE 15+ wchodzi dziś w ostatnią fazę testu, po której opracowane zostaną rekomendacje wdrożeniowe i podręczniki dla użytkowników wypracowanych
rozwiązań, narzędzi, programów szkoleniowych, tak by te
modele mogły być stosowane w praktyce naszego regionu. W ten sposób otwieramy nasz region na potrzeby młodych ludzi, tak by mógł wzrastać i rozwijać się w oparciu
o wiedzę, energię i przedsiębiorczość młodzieży, także tej
doświadczonej przez los.

Badania w projekcie wykazały, że 21% osób w wieku do
24 roku jest zagrożonych w Polsce ubóstwem. Potwierdzono tezę o wyższym stopniu ryzyka marginalizacji
mieszkańców wsi. Największą intensywnością zarówno
skrajnego ubóstwa jak i niedostatku charakteryzowała
się wieś (odpowiednio 1,6% oraz 15,2 %). Z uwagi na fakt,
że w województwie podlaskim 95,5% obszarów to tereny wiejskie jest to szczególny problem w naszym regionie. Województwo podlaskie zajmuje niechlubne ostatnie
miejsce w kraju w aspekcie radzenia sobie z ubóstwem
(11 miejsce w kraju w zakresie zasięgu, 14 miejsce w zakresie intensywności ubóstwa). Aktywność młodzieży
w Polsce nastawiona jest przede wszystkim na edukację,
dlatego konieczne jest zastosowanie dostępnej technologii ICT w działaniach na rzecz młodzieży marginalizowanej. Wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej polska
młodzież pod względem obsługi komputera zajęła 9 miejsce jeżeli chodzi o przeciętny poziom obsługi oraz 11 jeżeli chodzi o niski poziom umiejętności obsługi komputera
spośród młodych przedstawicieli 27 państw UE. Niestety,
jeżeli chodzi o biegłą umiejętność obsługi komputera, nasza młodzież jest plasowana na trzecim od końca miejscu,
wyprzedzając tylko Rumunię i Bułgarię. Usługi doradcze
w zakresie planowania życia osobistego i zawodowego
udzielone zdalnie przez Internet przez zespół specjalistów rynku pracy i rozwoju osobistego są bardzo ważne
dla 45% młodzieży z obszarów wiejskich przebadanej
w naszym projekcie, ale aż 70% przebadanej młodzieży ze
wsi oczekuje na zdalne usługi szkoleniowe. Tylko połowa
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III Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej
Marcin Czerwiński
Asystent ds. ekonomii społecznej Biura Projektu ROPS w Białymstoku

III Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej

18 maja 2014 roku w Białymstoku na placu przy Teatrze
Dramatycznym odbyły się III Podlaskie Targi Ekonomii
Społecznej. Zostały one zorganizowane przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Podczas
Targów zaprezentowali swoje produkty i usługi podmioty
ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne i inne) działające
przede wszystkim w celach społecznych. Impreza odbyła
się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa
Podlaskiego, Wojewody Podlaskiego, Prezydenta Miasta
Białegostoku oraz pod patronatem medialnym Telewizji
Polskiej – Oddział Białystok, Polskiego Radia Białystok,
Portalu Wrota Podlasia i Podlaskiej Telewizji Samorządowej. Do udziału w Targach zaproszono wszystkie podmioty ekonomii społecznej z województwa podlaskiego
oraz za pośrednictwem Regionalnych Ośrodków Polityki
Społecznej w kraju również spoza naszego województwa.
W sumie na Targi zgłosiło się 37 wystawców:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok-Eindhoven
Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji”
Fundacja „Oswoić Świat”
Fundacja AC/WTZ Białystok
KIS Łapy
CIS Łapy
Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”/OWES Suwałki
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku
• WTZ Hajnówka
• Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki Teatr Narwal
• WTZ Filipów
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• Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów
KLANZA Oddział Białystok
• Integrujące Stowarzyszenie „Jeden Świat”
• Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”
• Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
• Narodowy Bank Polski
• WTZ Michałowo
• Stowarzyszenie „Dobrze Być Razem”
• Latarnicy Polski Cyfrowej
• Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga”
• Polski Związek Niewidomych
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
• Caritas Archidiecezji Białostockiej
• Fundacja Rozwiązania HR
• Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji
Europejskiej/OWES Białystok
• Fundacja Edukacji i Twórczości
• Krajowe Towarzystwo Autyzmu
• Kobieteria - Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
• Stowarzyszenie Akademia plus 50
• Spółdzielnia Socjalna Razem
• Spółdzielnia Socjalna FOLW
• Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych/OWES Łomża
• Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
• Białostockie Stowarzyszenie Taekwondo i Obronnych
Systemów
• Spółdzielnia Socjalna Kamienicznik
• Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
• Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Uroczystość rozpoczęto przywitaniem zgromadzonych
gości przez Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Białymstoku Panią Elżbietę Rajewską-Nikonowicz oraz Zastępcę Dyrektora Departamentu Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku Panią Edytę Marzenę Mozyrską. Następnie zespół „Czeremszyna”
z Czeremchy rozpoczął część artystyczną. Po godzinnym
koncercie na scenie wystąpili kolejno: zespół „ROKI” oraz
„BUDUSUFLL” prezentując pokaz tańca kabaretowego.

Warto podkreślić, iż chęć wystąpienia przed publicznością
wyrazili również uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej,
Domu Pomocy Społecznej w Grabarach oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Zwieńczeniem Targów
był pokaz FIRE SHOW. Podczas targów odbyła się także
uroczystość przekazania przez przedstawicieli Fundacji
im. Królowej Polski św. Jadwigi Regionalnemu Ośrodkowi
Polityki Społecznej w Białymstoku prawa do przyznawania znaku promocyjnego „Zakup ProSpołeczny”.
Ciekawie było nie tylko przed sceną, ale również na placu
przy stoiskach. Wystawcy przygotowali się wyśmienicie,
można było zobaczyć i poznać działalność konkretnych
organizacji. Wiele podmiotów przygotowało zajęcia dla
dzieci w formie gier i zabaw. Istniała możliwość spróbowania kuchni oraz zakupienia wyrobów rękodzielniczych.
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej oferowały porady
z zakresu spółdzielczości socjalnej.
Dzięki Targom i nagłośnieniu w regionalnych mediach
mieszkańcy Białegostoku, jak również całego województwa mogli zapoznać się z ideą ekonomii społecznej.
III Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej realizowane były
w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Białymstoku „Bądź Aktywny, Bądź
Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla
kadr instytucji pomocy społecznej”, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja
integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
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OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
W BIAŁYMSTOKU
WIOSNA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH W PARES
Szczepan Bukłaho
Opiekun Spółdzielni Socjalnych PARES

W ramach projektu ,,Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” w ostatnim czasie zostały założone nowe
Spółdzielnie Socjalne. Spółdzielnia jest zrzeszeniem osób,
łączących się dobrowolnie dla zaspokojenia wspólnych
dążeń i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez współposiadanie autonomicznego i kontrolowanego demokratycznie przedsiębiorstwa. Spółdzielnia
prowadzi działalność gospodarczą, której założeniem jest
inwestowanie nadwyżek bilansowych na rzecz społeczności lokalnej i osobisty rozwój pracowników przedsiębiorstwa, a nie kierowanie się presją osiągania maksymalnego
zysku.
Celem spółdzielni socjalnej jest:
• Prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu
o osobistą pracę członków.
• Odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy u członków
spółdzielni socjalnej.
• Odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról
społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu
- u członków spółdzielni.
• Prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków i ich środowiska lokalnego
• Działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003
r. o DPPiW.
Działalność Spółdzielni Socjalnej opiera się na następujących zasadach:
•
•
•
•
•

dobrowolne i otwarte członkostwo,
demokratyczna kontrola członków,
ekonomiczne uczestnictwo członków,
autonomia i niezależność,
kształcenie, szkolenie, informacja,
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• współpraca między spółdzielniami,
• troska o społeczność lokalną (zakorzenienie).
Rejestracje w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Rejestrze
Przedsiębiorców uzyskało dziewięć spółdzielni z obszaru
realizacji projektu.
Nowo utworzone Spółdzielnie Socjalne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Spółdzielnia Socjalna ,,PROECOS”
Spółdzielnia Socjalna ,,DREKOR”
Spółdzielnia Socjalna ,,JACHTDRUK”
Spółdzielnia Socjalna ,,PODLASIE”
Spółdzielnia Socjalna ,,DOMIBUD”
Spółdzielnia Socjalna ,,FAT – CAT” W BIAŁYMSTOKU
Spółdzielnia Socjalna ,,KAMIENICZNIK”
Spółdzielnia Socjalna ,,AUTO – CLEAN”
Spółdzielnia Socjalna „KRUK”

Pierwsze wpisy w KRS pochodzą z dnia 21.03.2014 r.– czyli
pierwszego dnia kalendarzowej wiosny. Z pewnością jest
to dobry czas dla rozpoczęcia działalności gospodarczej.
W tym dniu osobowość prawną uzyskała Spółdzielnia
Socjalna ,,PROECOS’’ i Spółdzielnia Socjalna FAT – CAT
w Białymstoku. Pierwsza z nich ma swoją siedzibę w gminie Juchnowiec Kościelny pod nr 36/1. Zarząd Spółdzielni
składa się z dwóch osób, funkcję prezesa pełni Pan Zenon
Opryszczko, a wiceprezesa Piotr Boruszko. Na zewnątrz
Spółdzielnie reprezentują dwaj członkowie zarządu lub
jeden członek zarządu i pełnomocnik. Głównym obszarem działalności Spółdzielni Socjalnej ,,PROECOS’’ jest
przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców
zewnętrznych – catering, wytwarzanie gotowych posiłków i dań, produkcja artykułów spożywczych i żywności
dietetycznej. Poza tym spółdzielcy przewidzieli w swoim
statucie ponad 130 innych rodzajów działalności zgodnych z Polską Klasyfikacją Działalności.
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Druga Spółdzielnia Socjalna FAT – CAT w Białymstoku
siedzibę ma na terenie miasta Białegostoku przy ul. Aleja
Tysiąclecia Państwa Polskiego, nr 6 lok. 312. Podobnie jak
w pierwszym przypadku mamy tu do czynienia z zarządem dwuosobowym, gdzie prezesem zarządu jest Maciej
Władysław Giedrojć Juraha, a zastępcą prezesa zarządu
Szymon Jakub Kubas. Spółdzielnia Socjalna FAT – CAT prowadzi działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, produkcji filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych oraz fotograficzną. Ponadto przewidziano
jeszcze około 50 innych podklas działalności, związanych
z przemysłem rozrywkowym, wydawniczym i medialnym.
Całość prezentowanych działań stanowi z pewnością bardzo ciekawą ofertę dla potencjalnych odbiorców tych
usług i produktów.
Trzecia pod względem terminu (27.03.2014 r.) rejestracji
jest Spółdzielnia Socjalna ,,DREKOR’’ z lokalizacją w Białymstoku przy ul. Noteckiej 14. Zarząd Spółdzielni sprawują: Rafał Roland Kuczmarski – prezes i Marta Katarzyna
Bielawska – wiceprezes. Głównym nurtem działalności
jest produkcja wyrobów z drewna oraz korka, czyli zdecydowanie działalność stolarska i ciesielska. Łącznie przedmiot działalności spółdzielni liczy ponad 150 pozycji, jest
to bardzo obszerna, wszechstronna i kompleksowa oferta.
Kolejna Spółdzielnia Socjalna ,,JACHTDRUK’’ została zarejestrowana z datą 28.03.2014 r. Podobnie jak w przypadku ,,PROECOS’’ jej siedziba znajduje się poza terenem miasta Białegostoku, a konkretnie w miejscowości Zawady ul.
Akacjowa 23 lok 4. Funkcję prezesa zarządu pełni Pani Jolanta Kamińska, a pełnomocnikiem do składania oświadczeń woli w imieniu spółdzielni wraz z jednym członkiem
zarządu jest Pan Ryszard Godlewski. Działalność gospodarcza Spółdzielni Socjalnej ,,JACHTDRUK’’ jest prowadzona dwutorowo. Pierwsza jej gałąź obejmuje sprzedaż
sprzętu komputerowego i biurowego, a druga działalność
rekreacyjną – wypoczynkową i turystyczną oraz sportową.
W przypadku tego nowopowstałego przedsiębiorstwa
społecznego interesujące jest takie zestawienie usług.
W ostatnim dniu marca, tj. 31.03.2014 r. wpis w KRS uzyskały kolejne dwie Spółdzielnie Socjalne, tym razem już
z terenu miasta Białystok - ,,PODLASIE’’ i ,,DOMIBUD’’. Spółdzielnia Socjalna ,,PODLASIE’’ mieszcząca się przy ul.
Kopernika 9 lok. 16, ma zarząd jednoosobowy, gdzie rolę
prezesa zarządu sprawuje Sławomir Janusz Nysztal, a pełnomocnikiem do składania oświadczeń woli w imieniu
Spółdzielni wraz z członkiem zarządu jest Pani Krystyna
Nysztal. Spółdzielnia zamierza świadczyć usługi: budowlane, szczególnie w zakresie wykonywania konstrukcji
i pokryć dachowych, stolarskie, malarskie oraz związane
ze sprzątaniem i utrzymaniem porządku w nieruchomościach.
W podobnym obszarze usług budowlanych będzie działać również Spółdzielnia Socjalna ,,DOMIBUD’’, której siedziba znajduje się przy ul. Swobodnej nr 28 w lok.
60 w Białymstoku. Prezesem Spółdzielni jest Krzysztof
Żukowski, a pełnomocnikiem Włodzimierz Oniszczuk.
Spółdzielcy zamierzają wykonywać roboty budowlane
związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i nie-
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mieszkalnych, wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
Dnia 08.04.2014 r. wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskały: Spółdzielnia Socjalna
,,KAMIENICZNIK” i Spółdzielnia Socjalna ,,AUTO – CLEAN”,
obie spółdzielnie znajdują się na terenie miasta Białegostoku.
Spółdzielnia Socjalna ,,KAMIENICZNIK’’ posiada siedzibę na ul. Konduktorskiej nr 22 w Białymstoku. Prezesem
Zarządu Spółdzielni jest Pani Marcelina Kacmajor, a pełnomocnikiem do składania oświadczeń w imieniu Spółdzielni jest Pan Przemysław Kacmajor. Przedmiot działalności
Spółdzielni opiera się na zarządzaniu nieruchomościami,
wykonywanym na zlecenie, działalności prawniczej i robotach budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Poza tym ,,KAMIENICZNIK” oferuje swoim klientom usługi wykończeniowe
mieszkań w postaci: malowania, szklenia i tynkowania
oraz posadzkarstwa, tapetowania i oblicowania ścian. Do
części usług remontowo – budowlanych dodano także
ściśle z nimi związane wykonywanie instalacji wodno –
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
Oferta Spółdzielni Socjalnej ,,KAMIENICZNIK’’ w obszarze
usług remontowo budowlanych jest podobna do zakresu
usług utworzonych wcześniej dwóch Spółdzielni Socjalnych: ,,Podlasie’’ i ,,Domibud’’. W ten sposób zwiększy się
z pewnością konkurencyjność na rynku remontowo - budowlanym na obszarze województwa podlaskiego. Powstałe spółdzielnie mogą też współpracować, wzajemnie
się uzupełniać i dążyć do utworzenia katastru remontowo
– budowalnego.
Spółdzielnia Socjalna ,,AUTO – CLEAN” zlokalizowała
swoją siedzibę przy ul. Chełmońskiego 57 w Białymstoku.
Funkcję prezesa zarządu Spółdzielni sprawuje Pan Marcin
Kojta, a pełnomocnikiem do składania oświadczeń woli
w imieniu Spółdzielni wraz z członkiem zarządu jest Pani
Katarzyna Kojta. Zakres działalności gospodarczej obejmuje konserwację i naprawę pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli oraz sprzedaż hurtową części
i akcesoriów do samochodów. Planowane jest także utworzenie sklepu internetowego do sprzedaży detalicznej lub
domów sprzedaży wysyłkowej. ,,AUTO – CLEAN’’ będzie
prowadził również sprzedaż hurtową i detaliczną motocykli oraz ich naprawę i konserwację z uwzględniłem hurtowej i detalicznej sprzedaży części i akcesoriów do nich.
29.04.2014 dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Spółdzielni Socjalnej ,,KRUK’’ z siedzibą przy
ul. Wincentego Pola nr 31; 15-190 Białystok. Funkcję prezesa Zarządu w Spółdzielni pełni Pan Andrzej Krukowski,
a pełnomocnikiem do składania oświadczeń woli za spółdzielnię wraz z członkiem zarządu jest Pan Marian Małaszkiewicz. Spółdzielnia Socjalna ,,KRUK’’ będzie prowadzić
działalność w zakresie wypożyczania i dzierżawy artykułów
użytku osobistego i domowego, wypożyczania pościeli,
obrusów i serwet. Innym rodzajem działalności, który ma
oferować Spółdzielnia jest działalność usługowa wspomagająca transport lądowy oraz przygotowanie i dostarcze-

nie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering.
Wszystkim nowopowstałym Spółdzielniom Socjalnym
serdecznie gratulujemy i życzymy wszelkiego powodzenia oraz licznych sukcesów w prowadzeniu podejmowanej działalności. Należy podkreślić trud i wysiłek, jaki
został podjęty ze strony członków Spółdzielni w celu ich
powstania. Na początku trwały prace nad powstaniem
biznes planów poszczególnych spółdzielni socjalnych,
potem złożone wnioski i biznes musiały uzyskać pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Kolejnym krokiem
było opracowanie statutu spółdzielni socjalnej i zwołanie walnego zebrania założycielskiego w celu powołania
spółdzielni do istnienia i podjęcia stosownych uchwał, co
do wyboru członków zarządu i pełnomocników. Z każdego zebrania sporządzono protokół i listę obecność, który
wraz z uchwałami oraz statutem i wnioskiem o rejestrację
złożono w sądzie celem dokonania wpisu. Razem z tymi

dokumentami zostały złożone odpowiednie formularze
w celu z uzyskania numeru REGON I NIP. Całość podjętych
prac nad założeniem Spółdzielni Socjalnej wymagała wiele cierpliwości, wytrwałości, ale z pewnością było warto.
Teraz powstałe spółdzielnie mogą działać pełną parą, a ich
członkowie uzyskali nowe miejsca pracy i własne, wspólne
przedsiębiorstwo, które pełni nie tylko funkcje zarobkową, ale także społeczną.
Czekamy na dołączenie pozostałych spółdzielni socjalnych z projektu do tego grona. Razem wszystkie powstałe
podmioty będą tworzyć wielką rodzinę spółdzielczą. Działalność powstałych Spółdzielni Socjalnych przyczyni się
do rozwoju całego regionu i utworzenia nowych miejsc
pracy.

Na zdjęciu od lewej strony stoją:
1. Krzysztof Mnich - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Europartner AKIE
2. Beata Sulima - asystent do spraw rozliczeń PARES
3. Jolanta Kamińska - Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej ,,JACHTDRUK’’
4. Krystyna Nysztal - Pełnomocnik Spółdzielni Socjalnej ,,PODLASIE’’
5. Magdalena Nysztal - członek Spółdzielni Socjalnej ,,PODLASIE’’
6. Janusz Sławomir Nysztal - Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej ,,PODLASIE’’
7. Przemysław Kacmajor - Pełnomocnik Spółdzielni Socjalnej ,,KAMIENICZNIK’’
8. Marcelina Kacmajor - Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej ,,KAMIENICZNIK’’
9. Jan Lemański - członek Spółdzielni Socjalnej ,,KAMIENICZNIK’’
10. Paweł Backiel - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Europartner AKIE i Kierownik Projektu PARES
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OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
W ŁOMŻY
Zespół Projektowy OWES w Łomży pod redakcją Anny Moczulewskiej

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych (FIR) od wielu
lat angażuje się w szereg działań promujących, wspomagających i wdrażających projekty rozwojowe: inicjatywy
lokalne, regionalne i międzynarodowe. Celem FIR jest
podnoszenie świadomości i dostarczanie wiedzy w obszarze polityki społeczno-gospodarczej, w tym zrównoważonego rozwoju, kapitału ludzkiego oraz promocji
przedsiębiorczości. Jednym z takich działań jest utworzony w Subregionie Łomżyńskim Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, którego zadaniem jest budowanie pozytywnego klimatu wokół przedsiębiorczości społecznej
i gospodarki solidarnej, poprzez wspieranie podmiotów
ekonomii społecznej.

przedsiębiorczości społecznej.
W ramach OWES - Subregion Łomżyński oferujemy usługi
wspierające dalszy rozwój przedsiębiorczości społecznej.
Z usług można skorzystać w Łomży (Inkubator Społecznej
Przedsiębiorczości) oraz na terenie 5 powiatów, poprzez
sieć Punktów Informacyjno-Konsultingowych (PIK).

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych realizuje działania Ośrodka wspólnie ze Starostwem Powiatowym
w Łomży oraz Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych. Warto podkreślić, iż subregion łomżyński
charakteryzuje się dużym potencjałem rozwojowym
w tym zakresie. Dowodem na to są prężnie funkcjonujące
spółdzielnie socjalne oraz dobry klimat i rozumienie roli

3.

Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości wraz z Punktami
oferują:
1.
2.

4.
5.

Usługi prawne, księgowe, marketingowe.
Doradztwo indywidualne i grupowe dla osób fizycznych i PES – w tym doradztwo biznesowe (pożyczki
i finansowanie).
Szkolenia – m.in. Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej.
Usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego –
m.in. powstanie Klastra ES oraz Paktu.
Promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ES.

Księgowa OWES, Ewa Dulebska wspiera klientów OWES w zakresie doradztwa podatkowego
„Usługi księgowe świadczone przez OWES w Łomży pomogły wielu podmiotom ekonomii społecznej na pozyskanie fachowej wiedzy i kontrolę dokumentów finansowych. Prowadzenie stowarzyszenia czy też fundacji ma przede wszystkim cele społeczne. Jednak nie można zapominać, że porządek w sferze finansowej tych podmiotów to nie tylko gwarancja zaufania społecznego ale również odpowiedzialność wobec
organów skarbowych.” – mówi Ewa Dulebska, księgowa świadcząca usługi w ramach Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości OWES.
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Łomżyński Pakt Na Rzecz Ekonomii
Społecznej – przystąp i korzystaj!
Pakt Na Rzecz Ekonomii Społecznej to przestrzeń, gdzie
podczas comiesięcznych spotkań poruszane są najważniejsze kwestie związane z budową i rozwojem ekonomii
społecznej w subregionie łomżyńskim. Uczestniczą w nim
osoby reprezentujące podmioty ekonomii społecznej:
przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, centra i kluby integracji społecznej,
zakłady aktywizacji zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej itd. Pakt jest otwarty dla wszystkich, którzy chcą się
włączyć do aktywnego udziału w tej inicjatywie.
Podczas spotkań Paktu analizowana jest obecna sytuacja podmiotów ekonomii społecznej oraz poszukiwane
są rozwiązania dla zidentyfikowanych problemów. Konstruktywnie omawiane są potrzeby społeczności lokalnej
i wypracowywane propozycje możliwych rozwiązań, aby
wspólnie, jako Pakt przekazać je organizacjom wyższego
szczebla, bądź też wdrożyć je w życie podmiotów i w życie lokalnego społeczeństwa.
Bazując na kilkunastoletnim doświadczeniu Pakt poszukuje również źródeł finansowania dla wypracowanych
pomysłów. Przygotowywane są i wspólnie realizowane
projekty partnerskie na rzecz ekonomii społecznej. Członkowie Paktu nawiązują kontakty biznesowe i pozyskują
nowych klientów dla swoich produktów i usług.

mii społecznej i działań prospołecznych oraz ukazanie ich
wielowymiarowości. Organizatorzy wystawy szczególną
uwagę przyłożyli do odzwierciedlenia indywidualnego,
kreatywnego spojrzenia na aspekt ekonomii społecznej
ujętej „w obiektywie”. Wystawa ma charakter mobilny
i jest prezentowana w wielu miejscach na terenie subregionu łomżyńskiego, m.in. w centrach integracji społecznej, w starostwach powiatowych, w szkołach, uczelniach
wyższych, w urzędach miast i gmin itd.

Wsparcie spółdzielni socjalnych
OWES wspiera zakładanie lub przystępowanie do spółdzielni socjalnych, m.in. poprzez działania szkoleniowo–
doradcze, przyznawanie finansowych środków inwestycyjnych i pomostowych.
Spółdzielnia Socjalna „Concordia” to jedna ze spółdzielni, które powstały w ramach Projektu Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński. Spółdzielnia otrzymała dotację inwestycyjną w wysokości 100 tys.
złotych, za którą zakupiono wyposażenie niezbędne do
prowadzenia podstawowej działalności oraz wsparcie pomostowe w kwocie 60 tys. zł.

Promocja ekonomii społecznej
Łomżyński OWES aktywnie uczestniczy i inicjuje szereg
działań mających na celu promocję przedsiębiorczości
społecznej: „Uczelniany Tydzień Przedsiębiorczości Społecznej”, szkolenia, seminaria czy „Dni Przedsiębiorczości
Uczniowskiej”, to tylko niewielka część inicjatyw. Jednym
z takich działań jest także mobilna wystawa fotograficzna
pt. „Ekonomia społeczna wokół nas. Działamy by integrować.” Jej celem jest promocja szeroko rozumianej ekonoWykonanie nawierzchni chodnika przy ul. Polnej w Kolnie to praca
„Concordii”

Pomysłodawcą jej założenia był obecny Prezes Stanisław Pasierbiewicz. W jej skład wchodzi ponadto czterech członków założycieli: Jan Pupek, Arkadiusz Pupek,
Andrzej Lubecki i Michał Mojkowski. Wszystkie te osoby
spełniały kryteria wymagane do założenia spółdzielni (zagrożenie wykluczeniem społecznym). Spółdzielnia zarejestrowała swoją działalność w KRS październiku 2013 roku
i jest jedyną spółdzielnią socjalną w powiecie kolneńskim.
Podstawowymi kierunkami działalności spółdzielni są:
skup złomu i handel opałem, brukarstwo oraz wykończenie wnętrz.

Pracownia ceramiczna Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie. W pracowni uczestnicy zajęć terapeutycznych ćwiczą zdolność koncentracji na powierzonym zadaniu, ćwiczą też koordynację wzrokowo-ruchową.
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W początkowym etapie działalności „Concordia” miała
problem ze znalezieniem kontrahentów ze względu na
okres zimowy. Pierwsze zlecenie uzyskano dzięki przychylności Burmistrza Miasta Kolno Andrzeja Dudy i była
to pielęgnacja zieleni przy drogach należących do miasta. Zrozumienie intencji zakładania spółdzielni socjalnej
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przez Pana Burmistrza oraz pracowników Urzędu Miasta
Kolno umożliwiło przetrwanie trudnego okresu dzięki
zleceniom.
Członkowie Spółdzielni za swój sukces uważają podpisanie umowy z Grupą TRUST na otwarcie punktu składu węgla tej firmy. Skład mieści się na terenach inwestycyjnych,
dzierżawionych od miasta przy ul. Handlowej w Kolnie.
Przygotowanie placu wymaga własnego wkładu finansowego oraz ciężkiej pracy wszystkich członków spółdzielni.

Poszukiwanie długookresowych źródeł
finansowania
Identyfikowanie i testowanie długookresowych źródeł
finansowania PES następuje w oparciu o innowacje społeczne z obszaru europejskiej przedsiębiorczości społecznej (IS). Spółdzielnia Socjalna „Alexis” została założona
przez pięć osób bezrobotnych i jest pierwszą spółdzielnią socjalną w Łomży. Zajmuje się produkcją i sprzedażą
wyrobów tekstylnych, głównie pościeli oraz artykułów
dekoracyjnych z wysokiej klasy tkanin. Obecnie „Alexis”
zaangażowana jest w testowanie innowacji społecznych.
Iskra przedsiębiorczości w Śniadowie - spółdzielnia socjalna „Konkret”,
opowiada Daniel Zyśk, Prezes spółdzielni
Zaczynaliśmy w 5 osób, każda bez pracy i ciekawych perspektyw. Pomimo posiadanych kwalifikacji zawodowych u przyszłych członków spółdzielni,
związanych z szeroko rozumianym budownictwem
i krawiectwem mieliśmy problemy ze znalezieniem
pracy. Sytuacja poszukujących pracy w małych miejscowościach jest trudna, każdy to widzi i wie.
Dowiedzieliśmy się o możliwości otrzymania dotacji na założenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej. Nie wiedzieliśmy wtedy co
to dokładnie dla nas oznacza. Rozpoczęliśmy etap
szkoleń z obawą a zarazem nadzieją, że nasze życie
może zostać pozytywnie zmienione. Dowiedzieliśmy się, że spółdzielnia socjalna to nic innego jak
„normalna firma”, w której pracuje od początku min.
pięciu pracowników. Już z wiedzą i nadzieją złożyliśmy wniosek o dotację. Okazało się, że otrzymujemy
szansę na lepsze jutro.
Wzięliśmy sprawy we własne ręce. W 2013 r. założyliśmy spółdzielnię socjalną, a za otrzymaną dotację wyposażyliśmy pracownię krawiecką oraz zakupiliśmy maszyny budowlane. Prędko okazało się,
że pojawiają się pojedyncze zamówienia i pracy było
coraz więcej.
Nie mieliśmy problemu z wyborem nazwy. Wszystko
co nas spotyka i spotkało – dotacja, firma, praca to
fakt, czyli konkret. Ten konkret wykonujemy teraz
naszym klientom, którzy pocztą pantoflową polecają
nas innym. Udało nam się wygrać parę przetargów.
Teraz pozytywnie patrzymy w przyszłość, która choć
nie łatwa buduje się w coraz lepszych kolorach.
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Spółdzielnia Socjalna KoFiSport, opowiada Radosław Kowalczyk
Nasza spółdzielnia socjalna powstała z chęci robienia tego, co się lubi i w czym zdobyło się doświadczenie, ale „na własną rękę”. Zaraz po ukończeniu
studiów myśleliśmy o założeniu własnej działalności lub stowarzyszenia. Pewnego razu trafiliśmy na
spotkanie organizowane w ramach projektu OWES
w Łomży. Spotkanie to dotyczyło właśnie formy działalności jaką jest spółdzielnia socjalna. Po uczestnictwie w kilku takich spotkaniach postanowiliśmy, że
warto zaryzykować i spróbować właśnie takiej formy. Znaleźliśmy więcej chętnych osób do współpracy i po spełnieniu wszystkich formalności złożyliśmy
wniosek do OWES w Łomży. Nie ukrywam, że dużym
motywatorem tego przedsięwzięcia była dotacja finansowa, bez której nam młodym ludziom, dopiero
wkraczającym w zawodową karierę ciężko było by
otworzyć własną działalność.
Po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentów i wstępnym zakwalifikowaniu rozpoczęliśmy cykl szkoleń.
Kolejnym krokiem było napisanie biznesplanu, który
decydował jaka grupa inicjatywna otrzyma dotację.
Jak się później okazało nasz biznesplan dostał aprobatę komisji weryfikacyjnej i przyznane zastały nam
środki na założenie spółdzielni.
Spółdzielnia KoFiSport zajmuje się, obok usług fizjoterapeutycznych i kosmetologicznych, głównie działalnością związaną ze sportem i kulturą fizyczną. Wychodzimy do mieszkańców Łomży i okolic z ofertą
nauki pływania, gimnastyką korekcyjną, piłką nożną
dla dziewcząt oraz organizacją obozów narciarskich
w zimie, a także obozów sportowych w okresie letnim.
Jesteśmy grupą młodych ludzi, którzy dopiero wchodzą na rynek i na pewno początki nie będą łatwe,
dlatego też korzystamy za pośrednictwem OWES
z doradztwa oraz innych form pomocy proponowanych przez ten ośrodek.

Czy województwo podlaskie może być innowacyjne
społecznie?
O innowacjach społecznych
Magdalena Skup
Dyrektor Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych

Czy województwo podlaskie może być innowacyjne społecznie? Czy jest możliwe połączenie efektywnej, przynoszącej zyski działalności gospodarczej, z możliwością
realizacji celów społecznych, skupionych na potrzebach
lokalnej społeczności? Pozytywne wnioski płyną z wyników prac w ramach projektów „Ekonomia Społecznego
Sukcesu”, „Spółdzielnia jest kobietą” oraz projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Łomżyński” Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Projekty rekomendują funkcjonujące w Polsce i za granicą innowacje społeczne, których
modele funkcjonowania mogą zostać przeniesione do
naszego województwa, m.in. w branży gastronomicznej,
handlowej i usługach zdrowotnych, czy hotelarskich.
Czy możliwe jest adaptowanie tego typu działalności innowacyjnych? I przez kogo? Realizowane przez Fundację
projekty dowodzą, że jest to możliwe, a nawet korzystne
dla społeczności lokalnych i podmiotów ekonomii społecznej. Zgodnie z definicją innowacje społeczne to nowe
pomysły w dziedzinie produkcji, usług itp., które spełniają
potrzeby społeczne oraz tworzą jednocześnie nowe relacje społeczne (innowacje społeczne w świadczeniu usług,
www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2013/541/pl/2/
EF13541PL.pdf ). Proponowane przez Fundację innowacje
społeczne wykorzystują sprawdzone rozwiązania (Unicorn, LeMAT, czy Flandria www.unicorn-grocery.co.uk/
deli.php , www.flandria.pl, www.lemat.it/en), jak też takie,
które wypracowują nowe, oryginalne, często eksperymentalne rozwiązania istotnych problemów społecznych
(system franczyzy społecznej oparty na modelu Kawiarnio-Księgarni Spółdzielnia). Są to innowacje działające
na rzecz rozwoju społecznego, w tym w głównej mierze
wspierające spółdzielnie socjalne, m.in. poprzez aktywne
zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Innowacyjność działań proponowanych przez Fundację polega na tym, iż przedsięwzięcia, które działają na
rynku w sposób komercyjny, są jednocześnie narzędziem
do zapewnienia korzyści społecznych. Istotnym elementem tych innowacji jest tzw. empowerment (Wikipedia.
org; data dostępu: 20.03.2012r.), tj. proces podniesienia
politycznych, społecznych i ekonomicznych zdolności
podmiotów, jednostek i społeczności, co w praktyce oznacza upodmiotowienie i wzmocnienie możliwości ich funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym, co można
zaobserwować w systemie franczyz Księgarnio-Kawiarni
„Spółdzielnia” i LeMAT.
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Podsumowując sukces innowacji społecznych, podobnie
jak w biznesie odnoszą podmoioty, które nie tylko mają
dobry plan na prowadzenie działalności gospodarczej realizującej cele ważne społecznie, lecz także wiedzą, w jaki
sposób dotrzeć do mieszkańców regionu z informacją
o produkcie/usłudze. Dlatego w przypadku inicjatyw społecznych konieczne jest opracowanie efektywnej strategii
wdrożeniowej oraz upowszechniającej korzyści z nich płynące.
Zanim przejdziemy do opisu funkcjonowania wymienionych powyżej podmiotów ekonomii społecznej, odpowiadając, dlaczego możliwe jest adaptowanie tego typu
działalności w subregionie łomżyńskim, skupmy się na
wyjaśnieniu pojęcia innowacji społecznej. Zgodnie z definicją innowacje społeczne to nowe pomysły w dziedzinie
produkcji, usług itp., które spełniają potrzeby społeczne
oraz tworzą jednocześnie nowe relacje społeczne (Innowacje społeczne w świadczeniu usług, www.eurofound.
europa.eu/pubdocs/2013/541/pl/2/EF13541PL.pdf ). Jak
wskazuje Instytut Spraw Publicznych, proponując europejskie rozumienie tego pojęcia, innowacje społeczne to
wszelkie działania oparte na wykorzystaniu posiadanych
zasobów (materialnych, ludzkich, dotyczących zaangażowania partnerów reprezentujących różne sektory gospodarki). Te zasoby wykorzystuje się po to, by rozwiązywać
istotne dla danej społeczności problemy(Filip Pazderski,
Ekonomia społeczna lekiem na kryzys, cz. 2: Unia innowacyjna społecznie, www.isp.org.pl/uploads/filemanager/
Program%20Polityki%20Spolecznej/Ekonomia%20spoleczna/Ekonomia%). Innowacje społeczne mogą wykorzystywać sprawdzone rozwiązania, ale ich zastosowanie
dotyczyć będzie nowych grup społecznych lub nowego
obszaru działalności. Ale działania innowacyjne w obrębie
aktywności społecznej to także takie, które wypracowują
nowe, oryginalne, często eksperymentalne rozwiązania
istotnych problemów społecznych (Unia chce wspierać
innowacje społeczne, www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/761560.html)
Kuba Wygnański, autor raportu opracowanego dla Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA”, zwrócił uwagę na fakt, że istotą innowacji społecznych jest to,
że społeczny charakter mają zarówno cele jak i środki.
A innowacyjność dotyczy trzech zasadniczych obszarów:
przestrzeni socjalnej, przestrzeni społecznej i przestrzeni
związanej z procesami np. cywilizacyjnymi (Raport Kuby
Wygnańskiego znaleźć można pod linkiem: http://liderzy.
pl/img/52e51697.pdf ).
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W przestrzeni społecznej mamy do czynienia z mnóstwem
działań nastawionych na poprawę rzeczywistości. Niestety nie wszystkie działania w optymalny sposób wykorzystują dostępne w społeczeństwie zasoby. Nie mają one
charakteru zindywidualizowanego i nie działają w oparciu
o źródła wiedzy czy inspiracji. Innowacje społeczne właśnie takie są, stanowiąc odpowiedź na potrzeby społeczne
i będąc faktycznym wdrożeniem pomysłów, charakteryzujących się nowatorskim podejście i zdecydowaną orientacją na odbiorców.
Zacytujmy w tym miejscu fragment komunikatu opublikowanego przez Komisję Europejską w dniu 25 października 2011 roku: „Reagując innowacyjnością społeczną
na niezaspokojone jeszcze potrzeby, przedsiębiorstwa
społeczne uczestniczą w inteligentnym rozwoju; poprzez
uwzględnienie własnego oddziaływania na środowisko
i długoterminową wizję przyczyniają się do trwałego
wzrostu gospodarczego; poprzez stawianie na człowieka
i spójność społeczną stanowią centrum Rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (Inicjatywa na rzecz
przedsiębiorczości społecznej, eur-lex.europa.eu).
Innowacje społeczne to część większego zjawiska, nazywanego przez specjalistów „ekonomią społeczną”. Dziś
ekonomia społeczna to przestrzeń aktywności różnych
podmiotów o rożnych formach prawnych. Zajmują się nią
spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą oraz wszelkiego rodzaju
spółki, które w swoich dokumentach założycielskich zastrzegły, że działają nie dla zysku i realizują cele społeczne.
W niektórych podejściach do tego zagadnienia za przedsiębiorstwa społeczne, a więc takie, które realizują cele
społeczne, uznaje się również spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów, a także towarzystwa ubezpieczeń
wzajemnych. Do podmiotów ekonomii społecznej zalicza się także centra integracji społecznej (CIS) i zakłady
aktywności zawodowej (ZAZ). (Podmioty ekonomii spo-
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łecznej, www.ekonomiaspoleczna.pl/x/435452). W opinii
ekonomistów przedsiębiorstwa społeczne okazują się być
dowodem na to, że możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej, w tym innowacyjnej, nie tylko po to, by
generować zyski, lecz także po to, by zatrudniać osoby np.
w szczególny sposób potrzebujące wsparcia. Ale nie tylko
zatrudnienie jest tu istotne. Przedsiębiorstwa społeczne
mogą również świadczyć usługi, uznawane przez innych
przedsiębiorców za deficytowe (Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, www.msap.uek.krakow.
pl/doki/publ/es_przedsiebiorstwa.pdf.) Takie działania
zdecydowanie przyczyniać się będą do zrównoważonego
i sprawiedliwego rozwoju lokalnych społeczności.
Podsumujmy. Z kilku powodów przedsiębiorstwa społeczne są istotnym elementem harmonijnego rozwoju
społeczeństwa. Przede wszystkim przyczyniają się do
zwiększania kompetencji i szans na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, co zmniejsza ryzyko ich powrotu do ubóstwa (Poradnik dotyczący realizacji
wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, http://www.efs.gov.pl/
dzialaniapromocyjne/Documents/Poradnik_dot_realizacji_wsparcia_dla_os_wykluczonych_spol_POKL_091009.
pdf.) Skutecznie poprawiają jakość życia społeczności
lub grupy osób. I – co istotne z punktu widzenia budżetu
państwowego - obniżają koszty funkcjonowania systemu
pomocy społecznej.
Biuro Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
- Subregion Łomżyński
ul. Krzywe Koło 9, III piętro, pok. 308
18-400 Łomża
e-mail: biuro@owes.lomza.pl
tel. 603 458 099

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
W SUWAŁKACH
Doświadczenia w zakładaniu spółdzielni socjalnych
Maciej Hintertan
Animator projektu OWES

Spółdzielnia Socjalna JEDYNECZKA

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S. A. w Suwałkach
jest liderem projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach”. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie na rzecz wykluczenia społecznego, poprzez
zakładanie Spółdzielni Socjalnych. Do naszego projektu
przystąpiło 60 osób, które chciały wprowadzić w życie
swoje marzenia o własnej działalności. Cała grupa wzięła udział w szkoleniu „ABC Przedsiębiorczości”, na którym
dowiedziała się o wszelkich aspektach działania spółdzielni socjalnych oraz nauczyła się pisać profesjonalne biznes
plany. W sumie było to 11 pięcioosobowych grup inicjatywnych oraz 5 osób chcących przystąpić do już istniejących spółdzielni. Każda grupa miała swój niepowtarzalny
pomysł na biznes: produkcja swojskich wędlin, sklep ze
zdrową żywnością, turystyka medyczna a nawet kawiarnia
inspirowana twórczością popularnej grupy „WEEKEND”.
Niezwykle trudnym zadaniem okazało się wybranie najlepszych pomysłów na spółdzielnię, ponieważ wszystkie
były naprawdę ciekawe i bardzo dobrze przemyślane. Na
członków komisji oceny biznesplanów udało się nam powołać najlepszych specjalistów z dziedziny Ekonomii Społecznej i spółdzielni socjalnych. To ich wiedza i doświadczenie pozwoliły na obiektywną i merytoryczną ocenę
biznesplanów naszych beneficjentów. W ten sposób wybraliśmy 4 grupy, którym postanowiliśmy przyznać wspar-
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cie finansowe w wysokości 100 000 zł czyli po 20 000 zł na
każdego członka spółdzielni:
• Spółdzielnia Socjalna „Centrum Terapii Aktywnej” z Suwałk – usługi medyczne, rehabilitacyjne, szkoleniowe;
• Spółdzielnia Socjalna „Jedyneczka” z Suwałk – edukacja
żłobkowa i przedszkolna;
• Spółdzielnia Socjalna „Ekonova” z Nowinki – budownictwo ekologiczne;
• Spółdzielnia Socjalna „MOOS” z Suwałk – agencja reklamy.
Ponadto wsparcie finansowe w wysokości po 20 000 zł
przekazaliśmy dwóm osobom przystępującym do Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” na rozwój usług krawieckich i marketing.
Poza wsparciem finansowym w postaci dotacji wszystkie
4 grupy oraz 2 osoby przystępujące do istniejących spółdzielni otrzymały wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy, które przedłużono o następne 6 miesięcy już tylko 2
grupom i 2 osobom. Sytuacja finansowa pozostałych była
na tyle dobra, że nie wymagała dalszej pomocy finansowej.
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Jak każdy rodzący się nowy biznes tak i nasi beneficjenci
musieli zmagać się z przeróżnymi przeciwnościami, których nie udało się wcześniej przewidzieć. Był to jeden
z najtrudniejszych okresów, ponieważ był to moment
w którym optymistyczne wizje musiały zetknąć się z rzeczywistością. Przystosowanie pomieszczeń, dokonywanie
zakupów zgodnie z założeniami biznes planów czy poszukiwanie klientów i zleceń na rynku pracy to tylko wierzchołek góry lodowej. Na szczęście nie pozostawiliśmy
naszych podopiecznych samym sobie. Czuwali nad nimi
Aniołowie Spółdzielni czyli eksperci w prowadzeniu spółdzielni socjalnych, którzy na bieżąco pomagali rozwiązywać różne problemy oraz poddawali ciekawe pomysły na
usprawnienie działalności. Również zespół projektowy
pod egidą kierownika Pani Anny Kolenkiewicz był do stałej dyspozycji członków założonych spółdzielni. Sukces
naszych podopiecznych stał się naszą ambicją, stąd silne
zaangażowanie naszych pracowników w sprawy spółdzielni.
Jesteśmy dumni, że dziś nasze spółdzielnie są sprawnie
funkcjonującymi przedsiębiorstwami, które nie tylko są
w stanie samodzielnie się utrzymywać, ale też przyjmują
kolejnych członków, którym oferują zatrudnienie. Szczególnie cieszy sukces spółdzielni socjalnej „MOOS”, której
członkowie poznali się znacznie wcześniej i działali w ramach stowarzyszenia „Featon” założonego przez osoby
w przeszłości karane i działającego na rzecz ich powrotu
na rynek pracy.
Dzięki doświadczeniu kierownika projektu udało się
z oszczędności zgromadzić środki potrzebne na dofinansowanie kolejnego pomysłu na biznes – naszej piątej
Spółdzielni Socjalnej „Creative Mind” prowadzącej usługi
typu call center. W najbliższych dniach nowopowstała
Spółdzielnia otrzyma od nas wsparcie finansowe i będzie
miała możliwość wprowadzić w życie swoje pomysły.

Szczepan Kwiatkowski ze spółdzielni socjalnej EKONOVA podczas
pracy – tynkowanie za pomocą słomy i gliny

Spółdzielnia Socjalna JEDYNECZKA
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Jednym z celów projektu jest również promocja Ekonomii
Społecznej jako sposobu na walkę z wykluczeniem społecznym i bezrobociem. Prowadzone w ramach projektu
punkty informacyjne stale przyjmują nowych interesantów, którzy przychodzą by dowiedzieć się jak działać i pomagać w ramach Ekonomii Społecznej. Nasi animatorzy
współpracują ze stowarzyszeniami i jednostkami samorządu terytorialnego działając na rzecz rozwoju Ekonomii
Społecznej. Staramy się brać udział w różnego rodzaju
targach, kongresach na których przekonujemy do wspierania Ekonomii Społecznej. Wierzymy, że dzięki naszym
działaniom uda się zainicjować pozytywny ruch, który otworzy zupełnie nowe perspektywy i da szanse na godne
życie osobom wykluczonym społecznie.

EKONOMIA SPOŁECZNA JAKO INSTRUMENT
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ W REGIONIE
Odrodzenie się idei ekonomii społecznej
Agnieszka Sobolewska

III Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej

Okres, w którym Polska należała do krajów tak zwanego bloku socjalistycznego, upaństwowienia gospodarki,
w tym również sektora spółdzielczego, przejęcia majątku oraz rozrostu centralnej administracji spółdzielczej, to
okres podważenia istoty samej ekonomii społecznej oraz
wewnętrznych mechanizmów demokratycznych.
Polska ekonomia społeczna odrabia obecnie starty po
okresie panowania socjalistycznego. Upaństwowienie
w okresie socjalizmu, połączone z użyciem siły w pierwszych latach powojennych skutkowało masowym rozwiązywaniem spółdzielni oraz spowodowało w latach 90
ponowną ostrą reakcję społeczną polegającą głównie na
odrzuceniu różnych form działania.
Idea ekonomii społecznej powróciła do łask w dyskursie akademickim i w praktyce społeczno-gospodarczej
z uwagi na nierozwiązane problemy socjalne lat 90 ubiegłego stulecia. Pojawienie się nowych kwestii społecznych
związanych z przeobrażeniami rynków pracy, tradycyjnej
rodziny oraz systemów pomocy i opieki społecznej, niewydolność państwa i sektora publicznego w kreowaniu
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nowych miejsc pracy dla osób szczególnie poszkodowanych na rynku pracy wymusił szukania nowych rozwiązań
służących zwalczeniu problemów społecznych.
Zachodzące w Polsce zmiany, zapoczątkowane symboliczną datą 1989 roku dotyczą wszystkich dziedzin życia
człowieka, począwszy od polityki poprzez gospodarkę po
naukę i sztukę. W każdej z nich dokonywane są analizy,
prognozy, przyjmowane i obalane paradygmaty. Próba
opisania istoty zachodzących zmian oraz ich realnych
perspektyw ukazuje zróżnicowany obraz współczesnego
społeczeństwa. Trwające przemiany społeczno- gospodarcze, takie jak przejście z gospodarki centralistycznej
do gospodarki wolnorynkowej, powszechna globalizacja,
zmiana modelu pracy, rozwój technologiczny, kryzys państwa opiekuńczego, jednoczenie się Europy stały się czynnikami determinującymi poszukiwanie rozwiązań szeregu
pojawiających się problemów.
Odrodzenie ekonomii społecznej odbywa się głównie
na nowych polach. Współczesna ekonomia społeczna
zaczyna dopiero kiełkować, przede wszystkim z sektora
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pozarządowego, który sam jest dopiero w fazie wczesnej
młodości. Przyjęcie nowego prawa, przy jednoczesnym
wsparciu rozwoju ekonomii i gospodarki społecznej przez
Unię Europejską w ramach funduszy strukturalnych UE,
przyczyniło się do powstania wielu instytucji ekonomii
społecznej i integracji społecznej, które łączą działania
zatrudnienia socjalnego (wspieranego) z dostarczaniem
usług reintegracji społeczno - zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Gospodarka społeczna pojawia się w różnych formach
na całym świecie i to niezależnie od poziomu zamożności czy systemu politycznego obowiązującego w danym
kraju. Poszczególne państwa oraz Unia Europejska coraz
wyraźniej dostrzegają potencjał tego sektora w rozwoju społeczno-gospodarczym i polityce spójności. Także
środowisko biznesu spogląda na ideę przedsiębiorczości
społecznej, jako na sposób dotarcia ze swoimi usługami
do najbiedniejszych oraz wypełnienie luki w dostawach
różnego rodzaju usług społecznych szerszym grupom
społecznym.

Krótkie przypomnienie czym jest ekonomia społeczna i jaką pełni rolę
Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej,
która poprzez działalność ekonomiczną i działalność
pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych społeczną marginalizacją,
tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych
użyteczności publicznej. Jednym z podstawowych zadań
ekonomii społecznej jest przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu. Ekonomia społeczna oferuje nowe podejście do problemu wykluczenia społecznego wśród osób
z grup szczególnego ryzyka, gdyż oferuje bardziej elastyczne rodzaje wsparcia, dostosowane do indywidualnych potrzeb odbiorców. Podmioty ekonomii społecznej
z założenia są zorientowane na integrację społeczną przez
aktywizację zawodową i usamodzielnienie osób wykluczonych społecznie.
Możemy wymienić szereg korzyści płynących z rozwoju
ekonomii społecznej, takich jak:
• rozwój regionalny i lokalny;
• tworzenie nowych miejsc pracy,
• integrację społeczną,
• rozwój kapitału społecznego,
• usługi społecznie użyteczne.
W sferze ekonomii społecznej działają takie podmioty
ekonomii społecznej jak:
• przedsiębiorstwa społeczne, będące fundamentem
ekonomii społecznej,
• podmioty reintegracyjne, służące reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty
Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby
Integracji Społecznej. Formy te nie są w prawdzie przedsiębiorstwami społecznymi, ale mogą przygotowywać
do prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym, lub być prowadzone jako usługa na rzecz społeczności lokalnej;
• podmioty sfery pożytku publicznego, które prowadzą
działalność ekonomiczną, zatrudniają pracowników,
choć ich działanie nie jest oparte na ryzyku ekonomicz-
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nym; są to organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

Znaczenie rozwoju ekonomii społecznej dla społeczności lokalnej
Coraz częściej podkreśla się znaczenie ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym. Poprzez działania aktywizacyjne
wpływa ona na podniesienie spójności społecznej, włączanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do
gospodarki rynkowej, a co za tym idzie do ich usamodzielnienia się. Ekonomia społeczna staje się również siłą napędową rozwoju obszarów wiejskich, poprzez rewitalizację
zanikających zawodów, a także przyczynia się do rozwoju
upadających dzielnic przemysłowych na obszarach miejskich. Ekonomia społeczna może być czynnikiem endogenicznego rozwoju społeczności lokalnej, a więc takiego,
który wykorzystuje zasoby lokalne. Odgrywa ona dużą
rolę w rewitalizacji obszarów będących w zapaści społeczno – gospodarczej, w których nieustannie kumulujące się
deficyty społeczne utrudniają rozwój. Podmioty ekonomii
społecznej mogą w tym wypadku stać się niezbędnym
elementem procesu ożywienia społeczno – gospodarczego, poprzez aktywizację osób i nieaktywnych zasobów.
Procesy te mogą dokonywać się zarówno przez zatrudnienie integracyjne, jak także dostarczanie usług, które budują kapitał społeczny oraz zwiększają kapitał ludzki. Ekonomia społeczna odgrywa kluczową rolę w regeneracji
i rewitalizacji społeczności lokalnych dzięki temu, że łatwo
może sięgać po lokalną wiedzę oraz lokalnie zasoby. Poprzez to wykorzystuje dziedzictwo, które poza lokalnym
kontekstem może mieć znikomą wartość ekonomiczną.
Ekonomia społeczna może zatem odgrywać znaczącą rolę
w aktywizowaniu regionów słabiej rozwiniętych, o dużej
stopie bezrobocia. Może stanowić czynnik pobudzający
rozwój lokalny, w tych regionach w których brak nowych
inwestycji i rosnące bezrobocie powodują pogłębianie się
problemów społeczności lokalnej. Niewątpliwie tego typu
działania dają możliwości do mobilizacji społeczności lokalnej, poprzez włączanie mieszkańców w działania na
rzecz rozwiązywania problemów.
Powszechnie wskazuje się, że istotą ES jest lokalne zakorzenienie, a nawet działanie na rzecz wspólnoty lokalnej.
Sedno tkwi w bazowaniu na kapitale społecznym, ukształtowanym w ramach określonej społeczności lokalnej.

Bardzo ważną kwestią jest współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej,
ponieważ umożliwia ona poszerzenie dotychczasowych
form działania na rzecz lokalnych społeczności i rozwiązywania problemów społecznych. Naturalnym polem
aktywności gospodarczej przedsięwzięć społecznych są
bowiem usługi na rzecz tych społeczności, realizowane
często jako zadania publiczne zlecone przez administrację publiczną. Dzięki temu osoby uczestniczące w tych
przedsięwzięciach, będące dotąd głównie beneficjentami
różnych rodzajów wsparcia, stają się aktywnymi uczestnikami życia lokalnej społeczności, świadcząc usługi podnoszące jakość życia wszystkich mieszkańców.

Ścisła współpraca z samorządem lokalnym daje także podmiotom gospodarki społecznej możliwość otwarcia się na
szczególnie trudne grupy osób, u których proces marginalizacji jest znacznie zaawansowany. Umożliwia to brak takiego nacisku na wydajność i efektywność, jak w przedsięwzięciach typowo rynkowych. Poprzez oferowanie swoich
usług na zasadach nierynkowych kreuje się budowę więzi społecznych i zaufania społecznego, co przyczynia się
do reintegracji społecznej osób pracujących w tego typu
podmiotach. Poprzez takie działania można pozyskiwać
społeczność lokalną do działań na rzecz bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz włączać bezrobotnych do działań na rzecz społeczności lokalnej.
Działania podejmowane na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim

W ramach działań podejmowanych w obszarze ekonomii
społecznej na terenie naszego województwa jest obecnie
wdrażany Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020, który wpisuje się w działania na
rzecz rozwoju województwa podlaskiego. W marcu 2014
r. powołany został komitet monitorujący WPRES. Zgodnie
z założeniami Programu pierwszy raport z jego realizacji
powinien zostać opracowany i przedstawiony Zarządowi
Województwa w II kwartale bieżącego roku.
W 2012 roku powołano trzy podmioty, których zadaniem
jest realizacja zadań w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, które swoje zadania promujące
oraz wspierające ekonomię społeczną będą realizować do
końca czerwca 2015 roku. Każdy z ośrodków działa na jednym z trzech subregionów: suwalskim, łomżyńskim i białostockim.
W maju bieżącego roku odbyły się III Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej, które być może wpiszą się w coroczne
działania realizowane w obszarze ekonomii społecznej na
terenie naszego województwa. Targi stanowią możliwość
zaprezentowania swojej działalności przez podmioty ekonomii społecznej. Wpisują się również w założenia WPRES,
są bowiem dobrą metodą służącą rozpowszechnianiu idei
ekonomii społecznej wśród społeczeństwa. Służą upowszechnianiu wiedzy i informacji o ekonomii społecznej
oraz dobrych praktykach, co stanowi jeden z celów priorytetu i WPRES naszego województwa.
Podczas Targów miało miejsce znaczące wydarzenie dla
wzmocnienia idei ekonomii społecznej w naszym regionie. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku dzięki nawiązaniu współpracy z Fundacją im. Królowej
Polski św. Jadwigi uzyskał możliwość nadawania podlaskim podmiotom ekonomii społecznej certyfikatu „Zakupu Prospołecznego”. Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi przygotowała specjalną kampanię, mającą na celu
promowanie zakupów prospołecznych oraz dbałość o jakość i konkurencyjność produktów i usług oferowanych
przez podmioty ekonomii społecznej. Kampania ta opiera
się na oznaczaniu wytworów ES specjalnym zanikiem promocyjnym „Zakup Prospołeczny”. Dyplom potwierdzający
prawo do przyznawania znaku odebrany został przez Panią Dyrektor ROPS w Białymstoku Elżbietę Rajewską-Nikonowicz podczas III Targów Ekonomii Społecznej. Znak „Za-
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kupu prospołecznego” podmiotom ekonomii społecznej
przyznawać będzie specjalnie do tego powołana Kapituła
Certyfikująca.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej organizuje także szereg działań rozpowszechniających ideę ekonomii
społecznej zarówno w środowisku pomocy społecznej,
jak i organizacji pozarządowych. Działania te polegają na
organizacji szkoleń i seminariów w tematyce związanej
z ideą ekonomii społecznej, jak również organizacją wyjazdów do wzorcowych podmiotów działających w sektorze ekonomii społecznej na terenie całej Polski.
Niestety idea ekonomii społecznej na terenie naszego województwa wciąż jest zbyt mało znana, zwłaszcza w środowisku lokalnych samorządów, zarówno gminnych, jak
i powiatowych. Wsparcie lokalnego środowiska jest nieodłącznym elementem powodzenia działalności sektora
ekonomii społecznej. Może ono polegać m. in. na stosowaniu preferencji przy zamówieniach publicznych, kreowanie usług w stronę podmiotów ekonomii społecznej,
zlecaniu podmiotom ekonomii społecznej wykonywania
zadań publicznych.
Dla rozwoju ekonomii społecznej na poziomie lokalnym
niezbędne jest po pierwsze stworzenie dobrego klimatu
i podniesienie w tym zakresie kompetencji pracowników
samorządu i jego agend. Po drugie niezbędne jest partnerskie traktowanie podmiotów ekonomii społecznej
podobnie jak przedsiębiorców. Po trzecie konieczne jest
tworzenie infrastrukturalnych zachęt do uruchamiania
i prowadzenia takich podmiotów m. in. poprzez tworzenie
lokalnych inkubatorów ekonomii społecznej, udostępnianie lokali na podmioty społeczne etc. Ekonomia społeczna w znacznym stopniu może przyczynić się do rozwoju
gmin i powiatów. Najlepszym tego przykładem jest gmina
Bałtów i Bałtowski Park Jurajski, odwiedzany corocznie
przez kilkaset tysięcy ludzi. Stanowi on doskonały przykład zwalczenia lokalnych problemów związanych z wysoką stopą bezrobocia.
Upowszechnianie się ideii ekonomii społecznej na terenie
województwa podlaskiego

Korzyści płynące z rozwoju ekonomii społecznej coraz
częściej dostrzegają mieszkańcy oraz samorząd naszego
województwa. Wprawdzie widzimy wyraźne dysproporcje w rozwoju ekonomii społecznej w poszczególnych
regionach, ale dostrzega się wzrost nowych podmiotów
ekonomii społecznej. Gdy spojrzymy na mapę podmiotów
ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie naszego
województwa w 2012 roku i porównamy ją do obecnej zauważymy widoczną różnicę.
W 2012 roku w naszym województwie działało 11 spółdzielni socjalnych, 4 Kluby Integracji Społecznej i 7 Centrów Integracji Społeczne. W chwili obecnej według Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych
w naszym województwie działa 45 spółdzielni socjalnych.
W Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowanych jest
47 spółdzielni, z czego 2 są w stanie likwidacji. Dane te
odnoszą się do liczby spółdzielni widniejących w reje-
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strze, dokładnie nie jest wiadomo ile z tych spółdzielni
rzeczywiście prowadzi działalność, ile z nich tą działalność
zawiesiło, a ile w ogóle nie funkcjonuje, zamknęło swoją
działalność bez wyrejestrowania się. Mimo tego widzimy
widoczny wzrost tego sektora gospodarki na naszym terenie. Zauważyć tutaj należy wyraźną dysproporcję w liczbie spółdzielni w poszczególnych regionach naszego
województwa. Przodujący jest tu powiat łomżyński, białostocki a następnie suwalski. W pozostałych powiatach
funkcjonuje po jednej lub dwie spółdzielnie socjalne. Aż
w 5 powiatach naszego województwa nie powstała dotychczas ani jedna spółdzielnia socjalna, jest to powiat:
wysokomazowiecki, grajewski, hajnowski, zambrowski
i moniecki.
Jak zaś przedstawia się sytuacja odnośnie innych głównych podmiotów wpisujących się w sektor ekonomii
społecznej na naszym terenie? W chwili obecnej działała
5 Klubów Integracji Społecznej oraz 12 Centrów Integracji
Społecznej. Podobnie jak w przypadku spółdzielni socjalnych większość z nich działa na terenie powiatu białostockiego. Na przełomie ostatnich dwóch lat powstały także
dwa Zakłady Aktywności Zawodowej: KRES Zakład Aktywności Zawodowej w Zambrowie oraz Zakład Aktywności
Zawodowej Sowa w Lipniaku.
Widzimy zatem, że coraz częściej na obszarze naszego województwa dostrzega się szansę na zwalczanie lokalnych
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problemów społecznych, poprzez działania w sektorze
ekonomii społecznej. Dużo wprawdzie brakuje nam, aby
doścignąć w tym obszarze działań inne województwa,
chociażby woj. wielkopolskie bądź małopolskie jednak
coraz szersze środowiska zaczynają interesować się tym
tematem i podejmować jakieś inicjatywy. Samorządy lokalne powinny pamiętać, że pomimo podejmowania szeregu działań wspierających i aktywizujących zawsze pewna grupa klientów pomocy społecznej pozostanie od niej
uzależniona i z różnych przyczyn nigdy nie osiągnie samodzielności w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym,
a dziania w ramach ekonomii społecznej z pewnością nie
są sposobem na wszystkie bolączki pomocy społecznej.
Warto jednak podejmować tego typu przedsięwzięcia,
aby pokazywać klientom pomocy społecznej inne możliwości rozwiązania problemów, sytuacji w której się znaleźli niż otrzymywanie gotowej pomocy, czy to w formie
pieniężnej czy rzeczowej.
Przedsięwzięcia prowadzone w ramach ekonomii społecznej z pewnością nie stanowią uniwersalnego remedium
na problem bezrobocia i związanego z nim wykluczenia
społecznego, ale bez żadnej wątpliwości są szansą dla
wielu osób na powrót do aktywnego życia społecznego
i zawodowego.
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