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Szanowni Państwo!
Prezentujemy Państwu kolejny numer Podlaskiego Przeglądu Społecznego, którego celem jest upowszechnienie informacji o problemach
społecznych i aktualnych inicjatywach realizowanych w obszarze polityki
społecznej. W kwartalniku przedstawiamy analizy i diagnozy badań prowadzonych przez pracowników działu Polityki Społecznej. Realizowane badania mają charakter wojewódzki i zostały przeprowadzone wśród jednostek
sektora pomocy i integracji. W przeglądzie znajdziecie Państwo między
innymi szczegółowy opis raportu z realizacji „Programu przeciwdziałania
narkomanii w województwie podlaskim na lata 2014-2018” w roku 2015.
W niniejszym numerze prezentujemy kluczowe zagadnienia związane z programem „Rodzina
500 plus” w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Rządowy program ma za zadanie
poprawić sytuacje polskich rodzin jak również przyczynić się do zwiększenia dzietności. Proponujemy również lekturę artykułu na temat procedury adopcyjnej Ośrodka Adopcyjnego w Białymstoku
w praktyce oraz informacje o innych przedsięwzięciach realizowanych przez ROPS w Białymstoku
znajdziecie Państwo na stronie www.rops-bialystok.pl.
Autorami wszystkich artykułów do bieżącego numeru kwartalnika są pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Życzymy miłej lektury!
Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku

Elżbieta Rajewska - Nikonowicz
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KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ
RODZINNYCH
Bożena Tomaszewska – zastępca Dyrektora ROPS w Białymstoku
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Polacy, przemieszczając się w granicach
Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii mają prawo do
ubiegania się o świadczenia rodzinne w innych
państwach członkowskich. Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają zastosowanie
w stosunku do obywateli krajów Unii Europejskiej (Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji,
Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Luksemburgu, Łotwy, Malty, Niemiec, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii,
Szwecji, Węgier, Włoch, Wielkiej Brytanii),
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandii, Lichtensteinu i Norwegii), oraz Szwajcarii.
Zawierają one reguły, dzięki którym osoby podejmujące pracę równocześnie lub kolejno w kilku państwach członkowskich, unikają
negatywnych następstw podlegania systemom
zabezpieczenia społecznego różnych państw.
Zapewniają równe traktowanie każdego obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz dają
prawo do opieki lekarskiej, świadczeń chorobowych, rodzinnych, emerytur czy rent.
Wskazują, w którym kraju osoba pracująca
lub prowadząca działalność za granicą podlega ubezpieczeniom społecznym. Gwarantują,
że świadczenia nabyte w jednym państwie, np.
emerytura, będą wypłacane także, jeśli osoba
uprawniona przeniesie się do innego państwa.
Przepisom o koordynacji podlegają pracownicy, osoby pracujące na własny rachunek, bezrobotni, emeryci, renciści, studenci, a także
członkowie rodzin wymienionych osób.
W województwie podlaskim Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
jest instytucją realizującą zadania z koordynacji

systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych na poziomie samorządu województwa.
Podstawę prawną do realizacji zadań stanowi art. 21 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 114, z późn. zm.). Nakłada on na samorząd województwa zadania z zakresu świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Zadania te, będące jednocześnie zadaniami Działu Świadczeń Rodzinnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, obejmują:
1. pełnienie funkcji instytucji właściwej
w związku z udziałem Polski w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania
się osób w granicach Unii Europejskiej,
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i Szwajcarii (współpraca z instytucjami
właściwymi i łącznikowymi UE poprzez
przekazywanie i pozyskiwanie danych na
formularzach z serii E 400 i SED, ustalanie czy w sprawach indywidualnych mają
zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego),
2.	 prowadzenie postępowań i wydawanie
decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, w tym ustalanie i dochodzenie nienależnie pobranych świadczeń,
3. prowadzenie postępowań egzekucyjnych
w sprawach świadczeń rodzinnych, w przypadku ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Świadczenia rodzinne są przewidziane w ustawodawstwach wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Warunki ich

przyznania, charakter i wysokość są w każdym
kraju zróżnicowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w danym państwie. Przyznają je instytucje właściwe na podstawie przepisów własnego kraju, a także norm wspólnotowych.
Zgodnie z polskim ustawodawstwem świadczeniami rodzinnymi są:
¾¾ zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku
rodzinnego;
¾¾ świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy
oraz świadczenie pielęgnacyjne;
¾¾ zapomoga (z tytułu urodzenia dziecka)
wypłacana przez gminy, na podstawie
art.22a;
¾¾ świadczenia wypłacane przez gminy
(ustanowione prze radę gminy i wypłacane ze środków własnych gminy na
podstawie art.22b);
¾¾ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe);
¾¾ świadczenie rodzicielskie.
Nie wszystkie z wyżej wymienionych świadczeń rodzinnych podlegają jednak koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego.
Wyłączone z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego są następujące świadczenia :
¾¾ zapomoga (z tytułu urodzenia dziecka) wypłacana przez gminy;
¾¾ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)
¾¾ świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie mają zastosowania również
w przypadku wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem
przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Czy rodzina może otrzymywać świadczenia
jednocześnie z dwóch państw?
Rozporządzenia unijne przewidują specjalne uregulowania, aby uniknąć kumulacji
praw do świadczeń – ustalają one tzw. reguły
pierwszeństwa zbiegających się świadczeń.
Jeżeli na podstawie ustawodawstwa więcej niż
jednego Państwa Członkowskiego udzielane są

świadczenia w tym samym okresie i dla tych
samych członków rodziny, stosuje się następujące zasady pierwszeństwa:
1. dla świadczeń wypłacanych przez więcej
niż jedno Państwo Członkowskie z różnych
tytułów, kolejność pierwszeństwa jest następująca:
¾¾ w pierwszej kolejności prawa udzielane
z tytułu zatrudnienia lub pracy na własny rachunek;
¾¾ w drugiej kolejności prawa udzielane
z tytułu otrzymywania emerytury lub
renty;
¾¾ w ostatniej kolejności prawa uzyskiwane na postawie miejsca zamieszkania.
2.	 w przypadku wykonywania działalności
zawodowej, otrzymywania renty lub emerytury oraz zamieszkiwania, dla świadczeń
wypłacanych przez więcej niż jedno Państwo Członkowskie z tego samego tytułu, o kolejności pierwszeństwa decyduje
miejsce zamieszkania dzieci.
Przykłady:
1) Jeden z małżonków pracuje w Holandii
a drugi - mieszka z dziećmi w Polsce i jest
osobą nieaktywną zawodowo; właściwym do wpłaty świadczenia rodzinnego
w pierwszej kolejności jest państwo wykonywania pracy, a więc Holandia.
2) Jeden z małżonków prowadzi działalność
w Niemczech a drugi – mieszka z dziećmi w Polsce i jest osobą aktywną zawodowo; wówczas państwem zobowiązanym
w pierwszej kolejności do wypłaty świadczenia jest Polska, decyduje miejsce zamieszkania dzieci. Niemcy, jako państwo
drugie w kolejności mogą jedynie wypłacić tzw. dodatek dyferencyjny to jest różnicę pomiędzy przyznanym w Polsce a przewidzianym w państwie członkowskim
świadczeniem.
W przypadku zbiegu uprawnień, świadczenia
rodzinne udzielane są zgodnie z ustawodawstwem wyznaczonym jako mające pierwszeństwo na podstawie powyższych kryteriów.
Uprawnienia do świadczeń rodzinnych z tytułu
innych kolidujących ustawodawstw są zawieszane do kwoty przewidzianej przez pierwsze
ustawodawstwo i, w odpowiednim przypadku,
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określany jest dodatek dyferencyjny dla sumy,
która przekracza tę kwotę. Jednakże taki dodatek dyferencyjny nie musi być przewidziany
dla dzieci zamieszkujących w innym Państwie
Członkowskim, kiedy uprawnienie do przedmiotowego świadczenia wynika wyłącznie
z miejsca zamieszkania.
Ponadto jeśli w Polsce osoba aktywna zawodowo nie ma ustalonego prawa do zasiłku
rodzinnego (nie złożyła wniosku), instytucja
zagraniczna może wypłacić kwotę świadczeń
pomniejszoną o kwotę, która mogłaby być pobrana w Polsce.
Realizacja zadania w zakresie koordynacji
w 2015 roku w liczbach.
W Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej
w Białymstoku w 2015 r. w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
państw członkowskich Unii Europejskiej, EOG
i Szwajcarii w zakresie świadczeń rodzinnych
prowadzono łącznie 3041 spraw (gdzie jedna
rodzina to jedna sprawa). Współpracowano
z wieloma instytucjami, zarówno w kraju jak

i zagranicą. W 2015 roku w ramach wymiany
informacji pomiędzy ROPS a właściwymi instytucjami zagranicznymi, wpłynęło do ROPS,
bądź wysłano do instytucji zagranicznej łącznie
8381 formularzy i dokumentów z serii SED.
W analizowanym roku z OPS i właściwych
instytucji zagranicznych wpłynęło ogółem
5117 spraw, z tego rozpatrzono na potrzeby
instytucji polskich 2483 sprawy a na potrzeby instytucji zagranicznych 2569.
W 2015 r. wydano 1448 postanowień
ustalających, że w sprawach mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz 1597 decyzji administracyjnych, w tym 1002 decyzje ustalające
świadczenia rodzinne, 375 ustalających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne.
Najwięcej spraw dotyczących przyznawania świadczeń rodzinnych pochodziło z Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Holandii i Szwecji. Na przestrzeni ostatnich kilku lat to do tych krajów najczęściej migrują
mieszkańcy województwa podlaskiego.
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Aneta Czarkowska – kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Od 1 kwietnia 2016r. można składać
wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus”, co zostało uregulowane ustawą
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.
195).
Świadczenie wychowawcze przysługuje
rodzicom i opiekunom dziecka do ukończenia
przez nie 18 roku życia. Świadczenie na drugie i kolejne dziecko otrzymamy niezależnie od
dochodu. Na pierwsze dziecko, czyli najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, świadczenie dostaniemy po
spełnieniu kryterium dochodowego netto 800
zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w rodzinie,
w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. Jeżeli osiągamy dochody tylko z tytułu zatrudnienia wówczas składamy tylko wniosek o świadczenie wychowawcze. Jeżeli mamy
dochody z innych źródeł np. z gospodarstwa
rolnego, wynajmu mieszkania, otrzymujemy
alimenty na dziecko itd. wówczas do wniosku
dołączamy odpowiednie oświadczenie. Może
to być:
¾¾ oświadczenia dokumentujące wysokość
dochodu niepodlegającego opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych - jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
¾¾ oświadczenie o deklarowanych dochodach
osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym – jeśli członkowie rodziny osiągają
takie dochody,
¾¾ dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu
w przypadku zmian sytuacji dochodowej.
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie
można złożyć:

¾¾ w urzędzie gminy lub miasta właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania osoby
ubiegającej się o świadczenie;
za pośrednictwem:
¾¾ Poczty Polskiej;
¾¾ bankowości elektronicznej;
¾¾ Platformy Usług Elektronicznych Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS);
¾¾ Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);
¾¾ ePUAP;
Gdy wniosek zostanie wysłany drogą
elektroniczną cała korespondencja będzie mogła być prowadzona również drogą elektroniczną, korespondencja będzie trafiała do wnioskodawcy na utworzone przez niego konto na stronie empatia.mrpips.gov.pl.
Wniosek złożony przy użyciu PUE ZUS
i systemu bankowego, będzie załatwiany drogą
pisemną, czyli w postaci papierowej.
Wnioski będzie można składać od
1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice
dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia.
W kolejnych miesiącach świadczenie będzie
wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, okres rozliczeniowy
będzie trwał od 1 października do 30 września
następnego roku kalendarzowego. Natomiast
pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do
30 września 2017 roku. Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku.
W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia, u rodziny będzie mógł zostać
przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby
ustalić jak wygląda sytuacja w danej rodzinie.
Pracownik organu wypłacającego świadczenie
500 zł, na podstawie informacji od pracownika socjalnego, będzie mógł zamienić gotówkę
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na pomoc rzeczową ( np. na jedzenie, ubrania,
lekarstwa itp.) lub w formie opłacania usług
(np. opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu itp.).
Świadczenie wychowawcze będzie podlegać przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na tej samej zasadzie
co obecnie świadczenia rodzinne w oparciu
o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia
2004 r. oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16
września 2009 r.
Zgodnie z ustawą o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji,
gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy
przewidują inaczej. Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej
wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym
również o zmianie miejsca zamieszkania.
Jeśli osoba składająca wniosek lub członek wskazanej we wniosku rodziny przebywa
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii (jeżeli wnioskodawca wskaże kraj i adres przebywania), a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru
turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina
przekaże wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa w celu jego rozpatrzenia i ustalenia czy mają zastosowanie przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Marszałek ustala, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczenia wychowawczego.
Decyduje o tym aktywność zawodowa rodzica
oraz kraj zamieszkania dziecka. Krajem właściwym w pierwszej kolejności do wypłaty świadczenia wychowawczego jest kraj aktywności
zawodowej. W sytuacji gdy praca jest wykonywana w dwóch krajach decyduje gdzie mieszka
dziecko.

Program jest zgodny z dotychczasową,
unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby
mieszkające za granicą oraz eliminuje sytuacje
jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej
niż jednym kraju.
Przykłady
¾¾ matka pracuje i mieszka z dzieckiem w Polsce, ojciec pracuje w Belgii – Polska wypłaci 500 zł i przekaże wniosek do Belgii,
aby ona wypłaciła dodatek dyferencyjny (tj.
różnica między świadczeniami w dwóch zainteresowanych państwach, ale tylko wtedy,
gdy kwota świadczeń w tym drugim państwie przewyższa kwotę świadczeń z państwa mającego pierwszeństwo.)
¾¾ w przypadku gdy matka nie pracuje, mieszka z dzieckiem w Polsce, a ojciec również
nie pracuje, a mieszka w Holandii - krajem właściwym w pierwszej kolejności do
wypłaty świadczenia wychowawczego jest
Polska. Holandia może wypłacić dodatek
dyferencyjny.
¾¾ matka nie pracuje, mieszka z dzieckiem
w Polsce, a ojciec pracuje w Norwegii.
W związku z aktywnością zawodową ojca,
wniosek przekażemy do Norwegii. Norwegia wypłaci zasiłki w pełnej wysokości (970
koron norweskich – ok. 445 zł) – wtedy Polska wypłaci tylko różnicę tj. ok. 55 zł.
Jeżeli będą to np. Niemcy (190 Euro miesięcznie – ok. 850 zł) to w Polsce świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwało, ponieważ Polska może wypłacić maksymalnie 500 zł.
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Iwona Andrzejewska – Kierownik Ośrodka Adopcyjnego w Białymstoku
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Pierwszy kontakt z rodziną, która zdecydowała się przysposobić dziecko mamy
podczas ich pierwszej wizyty w Ośrodku.
Jedni, się na nią umawiają, inni przychodzą
spontanicznie, prosto z ulicy. Łączy ich to, że
wszyscy są niepewni, zdystansowani, zdenerwowani. Emocje są bardzo silne i różnorodne
dlatego rolą pracownika Ośrodka jest stworzenie przyjaznej atmosfery i takie pokierowanie
rozmową aby kandydaci rozluźnili się i poczuli bezpiecznie.
Rozmowa kierowana pozwala już
w trakcie pierwszego spotkania zweryfikować
wstępne spełnienie warunków formalnych
oraz ustalić motywację do adopcji i preferencje. Podczas takiej rozmowy dowiadujemy się
o stanie zdrowia kandydatów, przyczynach
bezpłodności oraz sposobach jej leczenia,
strukturze rodziny. Pytamy o zatrudnienie,
dochody, karalność, miejsce zamieszkania.
W czasie pierwszego spotkania szczegółowo
omawiamy każdy element procedury kwalifikacyjnej, od zgromadzenia wymaganej dokumentacji, poprzez badania psychologiczne,
wywiad adopcyjny oraz szkolenie. Rozmówcy
informowani są jak dokonywana jest kwalifikacja, jak wygląda propozycja dziecka, okres
osobistej pieczy nad dzieckiem. Deklarujemy wsparcie w przygotowaniu niezbędnej

dokumentacji, jak również wsparcie psychologiczno-pedagogiczne podczas całego procesu
kwalifikacyjnego, jak i postadopcyjnego.
Liczną grupę osób zgłaszających się do
naszego Ośrodka stanowią kandydaci zakwalifikowani przez inne ośrodki w kraju. W stosunku do tych osób nie ponawiamy procedury
kwalifikacyjnej. Sprawdzamy jednak ważność
przedłożonych dokumentów, przeprowadzamy rozmowę w celu ogólnej weryfikacji kandydatów, jak również zasięgamy opinii Ośrodka, który dokonał kwalifikacji.
Pierwsze spotkanie skutkujące złożeniem wymaganych dokumentów rozpoczyna
trudny proces kwalifikacji do przysposobienia. Naszą rolą jest wsparcie tego procesu i towarzyszenie parze na każdym jego etapie.
Badanie psychologiczne
Wyobrażenia kandydatów na temat przebiegu badania psychologicznego są bardzo
różne ale u wielu wywołują lęk przed oceną
i dyskwalifikacją. Skutkuje to wielkim napięciem, koncentrowaniem się na wywarciu
dobrego wrażenia, nadmierną samokontrolą,
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próbami odgadnięcia jakie odpowiedzi są
„dobre” lub co psycholog chciałby usłyszeć.
Bywa taż, że ukrywają istotne informacje, które mogą mieć wpływ na dalszy przebieg kwalifikacji. Rolą psychologa jest przekonanie
kandydatów, że nie ma odpowiedzi „dobrych”
lub „złych”, są tylko różne, tak jak różne są
zasoby każdej rodziny. Najlepszą strategia dla
kandydatów jest szczerość, zarówno w stosunku do pracowników Ośrodka, jak i siebie
samego. Przynosi efekt nie tylko w czasie badań ale również umożliwia bardziej trafny dobór dziecka i rodziców i łatwiejsze radzenie
sobie z trudnościami, które mogą się pojawić
w okresie osobistej styczności lub w okresie
postadopcyjnym.
Celem badania psychologicznego jest
możliwie najlepsze poznanie osób, które zgłaszają się do Ośrodka w celu przysposobienia
dziecka. Przedmiotem zainteresowania psychologa są: osobowość i temperament, motywacja i potrzeby, system wartości. Szczególne
znaczenie ma motywacja do przysposobienia
dziecka i jest ona weryfikowana przez cały
czas trwania procedury, również w trakcie
obowiązkowego szkolenia.
Samo badanie psychologiczne, także
przy udziale pedagoga, składa się z dwóch etapów. Podczas indywidualnych spotkań z psychologiem i pedagogiem, za pomocą rozmowy
kierowanej, zbiera się informacje o rodzinach
pochodzenia, retrospektywnych relacjach wewnątrzrodzinnych, uznawanym systemie wartości, relacjach małżeńskich, motywacji do
adopcji, koncepcjach wychowawczych. Drugi
etap to badanie narzędziami psychologicznymi. Działanie takie pozwala na dokonywanie
diagnozy, a także na sporządzenie opinii, która
jest niezbędna do uzyskania kwalifikacji, oraz
jest jednym z dokumentów dostarczanych sądowi w sprawach o przysposobienie dziecka.
Wywiad adopcyjny
Wywiad adopcyjny, połączony z obserwacją jest rozmową w oparciu o specjalnie

skonstruowany kwestionariusz wywiadu adopcyjnego i odbywa się w miejscu zamieszkania kandydatów. Zawiera on zestaw kilku
zagadnień i pytań, które pozwalają zebrać
istotne informacje o rzeczywistości materialno-bytowej kandydatów. Taka wizyta w domu
nie jest kontrola czystości czy lustracją mieszkania, chodzi o to, aby poznać warunki do
rozwoju dziecka. Ma również taki walor, że
naturalne środowisko, w którym na co dzień
mieszkają kandydaci, pozwala na mniej skrępowane zachowanie, a tym samym swobodną,
przyjemną rozmowę. Jest to też świetna okazja
aby odpowiedzieć na wszystkie nurtujące pytania związane z dalszą procedurą adopcyjną,
a więc zmniejszyć obawy i lęki, które towarzyszą kandydatom w ich adopcyjnej drodze.
Na odwiedziny w domu umawiamy się wcześniej, nie jest to więc wizyta niezapowiedziana, która mogłaby zaskoczyć i zestresować
gospodarzy.
Szkolenie
Osoby pragnące przysposobić dziecko
mają obowiązek odbycia szkolenia, którego
tematykę i wymiar czasowy określa Rozporządzenie MPiPS z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka. W naszym Ośrodku odbywa
się ono wg autorskiego programu pod nazwą
„Droga do adopcji” i jest ostatnim elementem
procedury kwalifikacyjnej.
Szkolenie odbywa się w grupie, metodami
warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.
Szkolenie ma służyć przeanalizowaniu własnej motywacji kandydatów oraz ma pokazać

problemy z jakimi fakt przysposobienia dziecka może się wiązać. Służy innemu spojrzeniu
na adopcję, bardziej świadomemu, bo wzbogaconemu o wiedzę, a także umiejętności i kompetencje zdobyte podczas pracy w grupie.
Adopcja jest trudną drogą do rodzicielstwa. Wymaga od przyszłych rodziców dojrzałości, odpowiedzialności, empatii, a także
wglądu w siebie, świadomości swoich mocnych stron ale i ograniczeń. Przysposobienie
dziecka wymaga też właściwej motywacji.
Podczas kilku sesji szkoleniowych, poprzez
różnorodne zadania i ćwiczenia oraz dyskusje
w grupie, kandydaci mają możliwość zastanowić się nad swoją motywacją, nazwać ją, dotrzeć do prawdy, którą noszą w sobie.
Podczas szkolenia przyszli rodzice adopcyjni otrzymują specjalistyczną wiedzę o rozwoju dziecka, jego potrzebach, trudnościach
wychowawczych, które mogą się pojawić. Do
przyjęcia dziecka po traumie, z różnorodnymi
zaniedbaniami, zarówno w sferze poznawczej,
a przede wszystkim emocjonalnej i społecznej, trzeba się przygotować. Dziecko w sytuacji adopcji ma określony bagaż własnych
doświadczeń, jego historia życia nie zaczyna
się ani się nie kończy w chwili adopcji, tylko trwa nadal. Dziecko uczy się na nowo ufać
i kochać. Taka nauka pociąga za sobą różnorodne emocje i zachowania. Budowanie więzi
z dzieckiem, wypracowanie bezpiecznego modelu przywiązania jest procesem wymagającym czasu i odbywa się w codziennym życiu.
W czasie szkolenia wielokrotnie poruszamy
temat więzi, ich fundamentalnego znaczenia
i sposobu ich budowania, by były prawidłowe.
Spotkania szkoleniowe służą również
przyjrzeniu się czy kandydaci zmierzyli się
i przepracowali stratę związaną z niemożnością posiadania biologicznego potomstwa i są
gotowi na przyjęcie dziecka w drodze adopcji.
Nie jest dobrze, zarówno ze względu na dziecko jak i kandydatów, aby wewnętrzne rany
i kryzysy osobiste były niezamknięte i nieprzepracowane. Dziecko przysposabiane nie może

być pocieszeniem po stracie lub niemożności
posiadania biologicznego potomstwa. Droga do rodzicielstwa poprzez przysposobienie
dziecka rozpoczyna się w momencie zaakceptowania faktu niemożności zostania rodzicem
naturalnym.
Jednym z elementów szkolenia jest:
„Czy, kiedy i jak powiedzieć dziecku, że jest
adoptowane”. Podczas pracy w grupie kandydaci zastanawiają się nad sposobami przekazania dziecku prawdy o jego adopcji, kiedy
dziecku powiedzieć, jak się do tego przygotować. Rozważają, jakie konsekwencje pociąga
za sobą jawność adopcji oraz jej ukrywanie.
Najczęściej boja się, że w przyszłości usłyszą
od swojego dziecka „nie jesteś moja matką/
ojcem”. Grupa staje się bezpieczny miejscem
gdzie mogą być wypowiedziane, usłyszane,
skonfrontowane i oswojone różne pytania,
wątpliwości, lęki i obawy.
Ostatnia sesja szkoleniowa w naszym
Ośrodku to spotkanie z rodzicami, którzy już
przysposobili dzieci i chcą się podzielić swoim doświadczeniem. Opowiedzieć, przed jakimi stanęli wyzwaniami, jak sobie poradzili
z różnymi trudnościami, jakie były ich także
pozytywne doświadczenia.
Szkolenie grupowe ma jeszcze jeden
walor, stwarza możliwość poznania innych
osób będących w takiej samej sytuacji, nawiązania koleżeńskich a nawet przyjacielskich
relacji i wzajemnego wspierania się, najpierw
w okresie oczekiwania na dziecko, a następnie
w sytuacji wychowywania dzieci adoptowanych.
Podsumowując, udział w szkoleniu ma
dostarczyć kandydatom wiedzy do świadomego podjęcia decyzji o adopcji dziecka, skłonić do refleksji nad prawidłowością własnej
motywacji oraz gotowości akceptacji dziecka
z bagażem jego dotychczasowych doświadczeń. Ma również wyposażyć w umiejętności
i kompetencje do radzenia sobie z różnorodnymi trudnościami i problemami związanymi
z wychowywaniem dziecka adoptowanego.
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PROGRAM NA RZECZ OSÓB STARSZYCH
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
NA LATA 2016-2020 – PRACE ZESPOŁU
DS. OPRACOWANIA PROGRAMU
Małgorzata Janczuk – inspektor
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
W dniu 16 września 2015 r. Uchwałą Nr
77/869/2015 Zarząd Województwa Podlaskiego z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Białymstoku powołano Zespół
ds. opracowania Programu na rzecz osób
starszych w województwie podlaskim na lata
2016-2020, który rozpoczął pracę nad opracowaniem „Programu na rzecz osób starszych
w województwie podlaskim na lata 20162020”. Dokument ten będzie diagnozował problemy na jakie napotykają seniorzy w swoim
codziennym życiu, określał ich potrzeby, a następnie wyznaczał kierunki działań, jakie należałoby podjąć na przestrzeni kolejnych lat celem podniesienia jakości życia seniorów. Program ten ma być również impulsem do wdrażania trwałych, systemowych rozwiązań na rzecz
seniorów w województwie podlaskim.
W dniach 2 października, 4 listopada oraz
16 grudnia 2015 r. odbyły się spotkania członków Zespołu. Miały one charakter warsztatowy.
W dniu 2 października 2015 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku odbyło się pierwsze spotkanie
Zespołu. Rozpoczęło się ono wystąpieniem
Pani Bożeny Tomaszewskiej – Zastępcy Dyrektora ROPS, która przywitała zebranych gości oraz poinformowała o tematyce spotkania.
W dalszej kolejności pani Małgorzata Janczuk
– pracownik ROPS przedstawiła ogólny zarys
idei opracowania Programu, omówiła etapy
pracy Zespołu oraz zaprezentowała główne założenia strategicznych dokumentów krajowych
i wojewódzkich, z których zapisami musi korelować „Program na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020”.
W dalszej części Pani Małgorzata Janczuk
przedstawiła „Diagnozę sytuacji osób starszych
w województwie podlaskim”. Kolejna część

spotkania miała charakter warsztatowy. Członkowie Zespołu na podstawie „burzy mózgów”
ustalili pięć strategicznych obszarów priorytetowych do Programu. Dalsza praca odbywała
się w pięciu podzespołach. Członków Zespołu
przydzielono do podzespołów stosownie do ich
doświadczenia zawodowego oraz ich preferencji. Poszczególne grupy pracowały roboczo nad
problemami osób starszych w następujących
obszarach: zdrowia, bezpieczeństwa, aktywności zawodowej i społecznej oraz komunikacji.
Na koniec spotkania podsumowano efekty pracy warsztatowej oraz ustalono harmonogram
dalszych spotkań Zespołu.
W dniu 4 listopada 2015 r. odbyło się
kolejne spotkanie Zespołu. Rozpoczęła je
Dyrektor ROPS Pani Elżbieta Rajewska – Nikonowicz, która przywitała zebranych gości.
W dalszej kolejności Pani Małgorzata Janczuk
– pracownik ROPS poinformowała o programie spotkania oraz omówiła dotychczasowe
efekty pracy Zespołu. Następnie Pani dr Katarzyna Sztop-Rutkowska przedstawiła potrzeby
seniorów, które zostały zdiagnozowane w wyniku badania „Seniorzy partycypują” przeprowadzonego przez Fundację Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”. Dalsza
część spotkania miała charakter warsztatowy.
Członkowie Zespołu zostali podzieleni na pięć
grup roboczych, po czym pracowali nad analizą
potrzeb seniorów w województwie podlaskim.
Po wspólnym omówieniu i podsumowaniu
opracowanych treści grupy rozpoczęły pracę
nad celami strategicznymi i operacyjnymi do
Programu.
Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 16
grudnia 2015 r. Na jego wstępie Pani Bożena
Tomaszewska – Zastępca Dyrektora ROPS
w Białymstoku przywitała członków Zespołu

oraz zaproszonych przedstawicieli Łomżyńskiej Społecznej Rady Seniorów. W dalszej kolejności Pani Małgorzata Janczuk poinformowała o programie spotkania, omówiła dotychczasowe efekty pracy Zespołu oraz zaprezentowała cele strategiczne i operacyjne wypracowane podczas wcześniejszych spotkań. Po
wspólnej weryfikacji opracowanego materiału
Zespół rozpoczął pracę warsztatową. Członkowie podzieleni na pięć grup roboczych: zdrowie/pomoc społeczna, bezpieczeństwo, aktywność zawodowa/srebrna gospodarka, aktywność społeczna, komunikacja/dostęp do informacji, pracowali nad zadaniami oraz wskaźnikami wynikającymi ze zdiagnozowanych obszarów. Przedstawiciele poszczególnych grup
roboczych szczegółowo omówili efekty pracy,
po czym materiał ten był weryfikowany przez
pozostałych członków Zespołu. W ostatniej
części spotkania wspólnie omówiono kwestie
dotyczące harmonogramu wdrażania Programu, realizatorów, sposobów finansowania oraz
monitorowania opracowanego dokumentu.

Zespół do spraw opracowana Programu na rzecz osób starszych w woj. podlaskim na lata 2016-2021
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DIAGNOZA SKALI ZJAWISKA PRZEMOCY
W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
W LATACH 2012-2014
Bożena Sury – konsultant projektu programu „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w województwie podlaskim w latach 2016-2021”
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Na terenie województwa podlaskiego
zostało utworzonych i funkcjonuje 118 Gminnych Zespołów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zgodnie z ustawą z dnia 29
lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)
w każdej gminie województwa powołany został interdyscyplinarny zespół, który w indywidualnych przepadkach rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie powołuje grupy robocze.
Gminy i powiaty naszego województwa
realizują zadania z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w oparciu o 118 gminnych i 17 powiatowych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie. Samorząd Województwa Podlaskiego realizuje zadania
w oparciu o Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim.
Diagnozę skali zjawiska przemocy w rodzinie w województwie podlaskim w latach
2012-2014 oparto na danych i informacjach
opracowanych i powszechnie udostępnionych
przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Polityki Społecznej – „Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim za okres 2012 – 2014
rok”, informacjach o realizacji procedury
„Niebieskie Karty” w okresie 2013 - 2014
rok oraz danych udostępnionych przez Policję w oparciu o „Sprawozdania z realizacji
procedury „Niebieskie Karty” przez jednostki organizacyjne Policji w latach 2012-2014”.

Z uwagi na zmiany w systemie sprawozdawczości w latach 2012-2014 opracowywane
i udostępniane dane mają różny zakres. „Sprawozdanie z realizacji procedury „Niebieskie
Karty” przez jednostki organizacyjne Policji
w latach 2012-2014” zawiera wyłącznie dane
z działań Policji, jednakże mając na uwadze,
iż jest to główny podmiot wszczynający procedurę NK udostępnione opracowanie ma
istotne znaczenie dla zobrazowania zjawiska
przemocy w rodzinie.
Celem zdiagnozowania skali zjawiska
przemocy w rodzinie na terenie województwa podlaskiego wykorzystano następujące
dane liczbowe:
1. Liczbę przypadków poszczególnych rodzajów przemocy.
2.	 Liczbę osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie.
3. Liczbę i rodzaj instytucji pomagających
osobom doznającym przemocy w rodzinie
funkcjonujących w woj. podlaskim.
4. Liczbę osób korzystających ze wsparcia
instytucji pomagających osobom doznającym przemocy w rodzinie.
5. Liczbę osób podejrzewanych o stosowanie
przemocy w rodzinie.
6. Liczba sprawców przemocy w rodzinie
uczestniczących w programach korekcyjno-edukacyjnych.
7.	 Liczbę prowadzonych procedur „Niebieskie Karty”.
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Tabela Nr 1: Liczba przypadków poszczególnych rodzajów przemocy (dane dotyczące działań podjętych w procedurze NK wyłącznie przez Policję – dane dot. KWP w Białymstoku)
Wyszczególnienie/rok

2012

2013

Fizycznej

1874

2059

Psychicznej

2264

2482

Seksualnej

39

59

innego rodzaju zachowania

803

1162

2014
3337
wzrost o 78%
4157
wzrost o 83%
100
wzrost o 156%
1950
wzrost o 142%

Źródło: Informacja dotycząca realizacji przez jednostki organizacyjne Policji w 2012, 2013 i 2014 roku procedury „Niebiskie Karty”
oraz inicjatyw podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie1

Przedstawiona liczba poszczególnych
rodzajów przemocy wskazuje na wzrost ujawnionych przypadków przemocy, w każdym jej
rodzaju. Podczas interwencji w związku z przemocą w rodzinie policjanci najczęściej spotykali się z przemocą psychiczną, następnie przemocą fizyczną, innymi rodzajami zachowań np.
przemocą ekonomiczną oraz najrzadziej z przemocą seksualną. Wskazać jednak należy na
największy wzrost ujawnionych przepadków
tego rodzaju przemocy – na przestrzeni 3 lat
wzrost o ponad 150%. Przemoc w rodzinie bardzo rzadko występuje tylko jako jeden rodzaj.
Osoby dotknięte przemocą w rodzinie często
doświadczają kilku jej form jednocześnie. Formy przemocy występują łącznie, objawiając się
w różnych postaciach i konfiguracjach. Przemoc psychiczna może występować zarówno
sama jak i łącznie z przemocą fizyczną, seksualną i innymi zachowaniami. Dlatego też odnotowuje się najwięcej jej przypadków. Należy
podkreślić, że jest to duża zmiana w postrzeganiu przemocy przez społeczeństwo, gdyż wg
badań przeprowadzonych przez Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Białymstoku z 2012 r. pn. „Diagnoza zjawiska przemocy
w rodzinie. Przemoc jako przyczyna dysfunkcji
rodzin w województwie podlaskim”, najwięcej badanych – 94%, uważało, iż przemoc to
działanie z użyciem siły. Wynik ten uznano za
1

2

świadczący o wysokim stopniu nieświadomości społecznej odnośnie zachowań przemocowych.2
Powyższe dane, wskazujące na wzrost
przypadków przemocy nie mogą być automatycznie utożsamiane ze wzrostem występowania przemocy w naszym województwie. Należy podkreślić zarówno wzrost świadomości
i wrażliwości społeczeństwa na stosowanie
przemocy jak również wzrost skuteczności
interwencji służb i podmiotów działających
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wpływa to na wzrost ujawniania przypadków stosowania przemocy w rodzinie jak
i na wzrost zaufania osób doznających przemocy do instytucji wspierających. Okres realizacji
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim w latach
2012-2014 charakteryzował się szczególnym
nasileniem w obszarze podnoszenia kwalifikacji wszystkich grup zawodowych realizujących
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, poprzez organizację konferencji,
seminariów i różnego rodzaju form szkoleniowych (kursy specjalistyczne, szkolenia 1,2
-dniowe, warsztaty, wizyty studyjne). Szkoleniami zostali objęci przedstawiciele wszystkich
podmiotów wchodzących w skład zespołów interdyscyplinarnych naszego województwa.

http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji-i-ruch/wydzial-prewencji/przeciwdzialanie-przemo/102437,Sprawozdania-z-realizacji-procedury-quotNiebieskie-Kartyquot.html, [dostęp: 01.09.2015r.]
„Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie. Przemoc jako przyczyna dysfunkcji rodzin w województwie podlaskim” ROPS Białystok
Obserwatorium Integracji Społecznej, Białystok 2012, s. 102
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Tabela Nr 2: Liczba i rodzaj szkoleń oraz liczba przeszkolonych osób
Liczba i rodzaj szkoleń oraz liczba przeszkolonych osób
Wyszczególnienie

PPS 1(27)

Rok

Liczba szkoleń

Liczba osób

2012

2013

2014

2012

2013

2014

- kursy specjalistyczne

2

5

3

34

125

60

- szkolenia 1-dniowe

3

5

6

50

114

108

- szkolenia 2-dniowe

2

5

2

41

98

40

- warsztaty

16

14

-

310

258

-

- konferencje, seminaria

3

2

2

200

164

250

Źródło: Opracowanie własne ROPS w Białymstoku*
* ujęto formy szkoleniowe obejmujące członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych

Łącznie w latach 2012-2014 zorganizowano 70 różnych form szkoleniowych, w których
udział wzięło 1 852 przedstawicieli podmiotów
wchodzących w skład zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Kompetencje kadr
bezpośrednio przedkładają się na skuteczność
podejmowanych interwencji, ochronę osób doznających przemocy w rodzinie oraz oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie.
Istotne znaczenie w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ma infrastruktura

instytucji wspierających i pomagających osobom jej doznającym. W województwie podlaskim w ramach instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie, prowadzonych przez
jednostki samorządu terytorialnego – ujętych
w sprawozdaniach – funkcjonują:
¾¾ punkty konsultacyjne,
¾¾ ośrodki interwencji kryzysowej,
¾¾ specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie

Tabela Nr 4: Liczba i rodzaj instytucji pomagających osobom doznającym przemocy w rodzinie funkcjonujących w woj. podlaskim
Liczba i rodzaj instytucji pomagających osobom doznającym przemocy w rodzinie funkcjonujących
w woj. Podlaskim
Wyszczególnienie/rok
2012
2013
2014
Punkty konsultacyjny

46

51

52

Ośrodki Interwencji Kryzysowej

7

7

4

Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

2

2

2

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim w 2012,
2013 i 2014 roku3

Powyższa oferta infrastruktury pomocowej nie jest uznawana za odpowiednią.
W wielu gminach i powiatach nadal brakuje
placówek, w których osoby doznające przemocy w rodzinie mogłyby uzyskać wszechstronną pomoc. Niejednokrotnie przeszkodą
w skorzystaniu z pomocy specjalistycznych
placówek jest duża odległość między placówką
3

4

a miejscem zamieszkania osób chcących skorzystać z pomocy (np. na terenie innego powiatu), brak środków finansowych na dojazd
do placówki, brak dogodnych połączeń komunikacyjnych itp. Wskazywana jest też szczególnie mała liczba organizacji pozarządowych
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Organizacje te na

http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Przeciwdzialanie+przemocy+w+rodzinie/Informacje+ogólne/Analizy+i+raporty.html, [dostęp: 01.09.2015r.]
Sprawozdanie z realizacji w woj. podlaskim Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w latach 2006 – 2013
PUW w Białymstoku Wydział Polityki Społecznej http://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/6D3CBFEA-B656-4356-A5B4-9A6B7CF32D3E/0/SprawozdaniezKPPPwRza20062013.pdf, [dostęp: 14.09.2015r.]

terenie woj. Podlaskiego, jeżeli funkcjonują, to
w dużych miastach, natomiast na terenie gmin
widoczny jest ich brak, również w składzie
gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie4. Należy jednak podkreślić, że wiele gmin prowadzi
poradnictwo i konsultacje w ramach statutowej
działalności ośrodka pomocy społecznej, na co
wskazuje wzrost liczby punktów konsultacyjnych. Gminy wskazują następujący charakter
tych placówek:
¾¾ punkty konsultacyjne (przy urzędzie miasta/gminy; działające w ramach ośrodka pomocy społecznej);
¾¾ punkty konsultacyjne działające w ramach
GKRPA; ds. uzależnień; dla osób z problemem alkoholowym lub przemocą w rodzinie;
¾¾ punkty informacyjno-konsultacyjne;
¾¾ punkty dla osób i rodzin w kryzysie, w tym
doznających przemocy; interwencyjne;
¾¾ socjoterapeutyczne, itp.

Ponadto stan ten uległ zmianie z chwilą
powołania gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które wypełniają obecnie rolę instytucjonalną w tym obszarze na terenie gminy. Inną
kwestią pozostaje znajomość instytucji udzielających wsparcia osobom doświadczającym
przemocy. Na podstawie danych uzyskanych
w trakcie badań z 2012 r. pn. „Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie. Przemoc jako
przyczyna dysfunkcji rodzin w województwie
podlaskim”, wynikało, że prawie 72% badanych nie posiadało wiedzy na temat takich placówek.5 Powyższe w takcie realizacji Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim w latach 2012-2014 uległo zmianie i widoczny jest znaczny wzrost
liczby osób korzystających z usług instytucji
pomocowych, co świadczy o łatwiejszej dostępności do tych placówek, a także wzroście
poziomu wiedzy i świadomości osób uwikłanych w przemoc w rodzinie na temat możliwych form uzyskania wsparcie.

Tabela Nr 5: Liczba osób korzystających ze wsparcia instytucji pomagających osobom doznającym
przemocy w rodzinie
Liczba osób korzystających ze wsparcia
Wyszczególnienie/rok

2012

2013

2014

Punktów konsultacyjnych

779

1420

1823

Ośrodków Interwencji Kryzysowej

961

1144

730 w tym 61 osób z całodobowego pobytu

Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie – ogółem, w tym:

131

101

252

- z całodobowego pobytu

24

19

30

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim w 2012,
2013 i 2014 roku 6

Tabela Nr 6: Formy pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie
Liczba osób objętych n/w formami pomocy:
ROK
Interwencja Kryzysowa (głównie praca socjalna i specjalistyczne
poradnictwo)
Pomoc w otrzymaniu mieszkania socjalnego

5

6

2012

2013

2014

2499

3812

5217

31osób

79 osób

1mieszkanie (w poprzednich latach dane
były w „osobach”)

„Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie. Przemoc jako przyczyna dysfunkcji rodzin w województwie podlaskim” ROPS Białystok
Obserwatorium Integracji Społecznej, Białystok 2012, s. 93
http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Przeciwdzialanie+przemocy+w+rodzinie/Informacje+ogólne/Analizy+i+raporty.html, [dostęp: 01.09.2015r.]
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15

16

Działania terapeutyczne

759

659

^

Programy ochrony ofiar przemocy w rodzinie

201

202

^

Programy terapeutyczne dla ofiar przemocy w rodzinie

209

247

127

Praca socjalna (w innych formach niż w/w)

2856

1229

^

4

6

18

8

6

16

414

515

704

131

165

216

Odebranie dzieci z rodziny na podst. art. 12 a ustawy o ppwr7*
PPS 1(27)

Umieszczenie dzieci w nie zagrażającym im miejscu (np. rodzina
zastępcza, dalsza rodzina, placówka opiekuńcza)8**
Udzielenie pomocy społecznej OPS/PCPR z powo- gmina
du przemocy w rodzinie/ Liczby rodzin korzystająpowiat
cych9***

Źródło: *Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim w 2012,
2013 i 2014 roku;
**Informacja dotycząca realizacji przez jednostki organizacyjne Policji w 2012, 2013 i 2014 roku procedury „Niebieskie Karty” oraz
inicjatyw podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
***opracowanie własne na podstawie danych OZPS za 2014 rok
^ brak danych z uwagi na zmianę formy sprawozdawczości

W latach 2012-2014 największy wzrost
dotyczył osób korzystających ze specjalistycznego poradnictwa w Punktach Konsultacyjnych
(o 134%), z pomocy Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
(wzrost o 92%), w tym z całodobowego pobytu oraz korzystających z pomocy społecznej.
Przemoc w rodzinie jako powód korzystania
z pomocy społecznej wykazuje na dużą tendencję wzrostową, zarówno w gminach jak i powiatach. W 2014 roku odnotowano największą
dynamikę wzrostu liczby rodzin korzystających
z pomocy z tytułu przemocy w rodzinie (+189),

obok bezrobocia (+311) i ubóstwa (+289).
Powyższe wskazywać może na podniesienie
poziomu świadomości społecznej w zakresie
możliwości i form pomocy oraz wsparcia a także zwiększenia skuteczności działań instytucji
pomocowych.
Częściej jest stosowana procedura odebrania dzieci z rodziny w razie bezpośredniego
zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie, co wskazuje na znajomość
procedur przez przedstawicieli uprawnionych
podmiotów oraz środowiska, w którym pracują.

Tabela Nr 7: Liczba osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie
Liczba osób podejrzewanych o stosowanie przemocy
Wyszczególnienie/rok
Ogólna liczba podejrzewanych o stosowanie przemocy, w tym:

2012

2013

2014

2 321

2553

4131

2 207

2385

3840

- kobiet

102

165

262

- nieletnich

12

3

29

Ogólna liczba podejrzewanych o stosowanie przemocy pod wpływem alkoholu, w tym:

1326

1582

2539

- mężczyźni

1300

1546

2450

- kobiety

25

8

87

- nieletni

1

0

2

- mężczyzn

7
8

9

Tamże
http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji-i-ruch/wydzial-prewencji/przeciwdzialanie-przemo/102437,Sprawozdania-z-realizacji-procedury-quotNiebieskie-Kartyquot.html, [dostęp: 01.09.2015r.]
http://www.rops-bialystok.pl/rops/wp-content/uploads/2015/06/raport-OZPS-2014.pdf s. 20-21 [dostęp:22.09.2015r.]

Ogólna liczba zatrzymanych osób, podejrzewanych
o stosowanie przemocy, w tym:

462

143

870

- mężczyźni

454

138

851

- kobiety

8

5

14

- nieletni

0

0

5

Źródło: Informacja dotycząca realizacji przez jednostki organizacyjne Policji w 2012, 2013 i 2014 roku procedury „Niebieskie Karty”
oraz inicjatyw podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie10

W latach 2012-2014 przemoc w rodzinie
zdecydowanie najczęściej stosowali mężczyźni. Stanowili oni w ciągu trzech analizowanych lat średnio 94% ogólnej liczby sprawców.
Znacznie wzrosła liczba podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie pod wpływem
alkoholu – średnio stanowią oni 60% ogólnej
liczby sprawców, przy czym na przestrzeni 3
lat nastąpił wzrost aż o 91%. Potwierdza to doświadczenie instytucji działających w obszarze

przemocy w rodzinie, że jest to dominujący
czynnik ryzyka współtowarzyszący przemocy
w rodzinie. Przez społeczeństwo postrzegany też jako najczęstsza przyczyna stosowania
przemocy w rodzinie.11 Jednakże podkreślenia
wymaga, iż wpływ alkoholu nie może być rozpatrywany w kategoriach przyczyn przemocy.
Izolowanie sprawców przemocy z art.
207 § 1 kk w jednostkach penitencjarnych12.

Tabela Nr 8: Liczba wykonywanych orzeczeń z art. 207 kk (na dzień 31.12.2014 roku), w stosunku do
ogólnej liczby osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej (OISW)
Okręgowe
InspektoratySłużby Więziennej
ROK
Białystok
Polska

Orzeczenia z art. 207 kk: wykonane, wykonywane i wprowadzone do wykonania,
w stosunku do liczby osadzonych w jednostkach podległych OISW
Odsetek osadzonych z art. 207
Osadzeni ogółem
Skazani z art. 207 kk
kk w stosunku do ogółu osadzonych
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
3887
3582
3479
466
396
351
11,99%
11,06%
10,09%
Średnia
Średnia
Średnia
84.156
78.994
77.371
8.412
7.746
6.895
10,26 % 9,81 %
9,24 %

Źródło: Sprawozdanie z realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieszczących
się w kompetencjach Ministerstwa Sprawiedliwości od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Liczba osadzonych stanowiąca populację
skazanych z art. 207 kk na przestrzeni analizowanych lat w jednostkach podległych OISW
w Białymstoku spada – średnia 11,05%. Jednakże należy wskazać, iż wskaźniki te należą
do dominujących w Polsce (ponad średnią).
W zakresie działań skierowanych do osób
stosujących przemoc w rodzinie analizie poddano liczbę osób podejrzewanych o stosowanie
przemocy zatrzymanych podczas interwencji Policji oraz liczbę sprawców uczestniczących w programach korekcyjno-edukacyjnych.
10

11

12

Liczba zatrzymanych osób, podejrzewanych
o stosowanie przemocy w rodzinie na przestrzeni 2012-2014 roku wzrosła o 88%. Spadek
zatrzymań odnotowano w 2013 roku, po czym
w 2014 roku nastąpił istotny wzrost zatrzymanych podejrzewanych o stosowanie przemocy
w rodzinie. Powyższe związane jest z działaniami Policji dotyczącymi wdrożenia narzędzia
szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia
w związku z przemocą w rodzinie. Minister
Spraw Wewnętrznych w 2014 roku przyjął
priorytet, który jest związany z wdrożonym

http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji-i-ruch/wydzial-prewencji/przeciwdzialanie-przemo/102437,Sprawozdania-z-realizacji-procedury-quotNiebieskie-Kartyquot.html, [dostęp: 01.09.2015r.]
„Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie. Przemoc jako przyczyna dysfunkcji rodzin w województwie podlaskim” ROPS Białystok Obserwatorium Integracji Społecznej, Białystok 2012, s. 103
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/ppwr/aktualnosci/sprawozdanie-ms-z-kpppwr-za-2014-rok.pdf s. 45-46 [dostęp 20.10.2015 r.]
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18
narzędziem: „Podnoszenie skuteczności działań
podejmowanych przez policjantów przeprowadzających interwencje wobec sprawców przemocy w rodzinie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
poprzez minimalizowanie zagrożenia zdrowia
i życia tych osób, w tym:
• wdrożenie algorytmów i kwestionariuszy
służących do oceny ryzyka zagrożenia

życia i zdrowia w związku z przemocą
w rodzinie wobec osób dorosłych i dzieci,
• szkolenia policjantów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
Wzrost liczby osób zatrzymanych wskazuje na właściwe szacowanie ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą
w rodzinie przez policjantów podejmujących
interwencje.13

Tabela Nr 9: Liczba sprawców przemocy w rodzinie uczestniczących w programach korekcyjno-edukacyjnych
Liczba sprawców przemocy w rodzinie uczestniczących w programach korekcyjno-edukacyjnych
Wyszczególnienie/rok

2012

2013

2014

Ogólna liczba

323

280

233

Liczba osób, które ukończyły pełny cykl

208

191

150

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim w 2012,
2013 i 2014 roku14

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) do
zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności „opracowywanie i realizacja programów
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla
osób stosujących przemoc w rodzinie”. Liczba
sprawców przemocy w rodzinie uczestniczących w programach korekcyjno-edukacyjnych
na przestrzeni trzech analizowanych lat wykazuje tendencje spadkowe, co nie jest korzystne.

Przy czym należy podkreślić korzystny wzrost
liczby powiatów realizujących powyższe zadanie. Z danych będących w dyspozycji Wydziału
Polityki Społecznej PUW w Białymstoku wynika, że w 2012 i 2013 r. realizowane ono było
przez 13 powiatów (w porównaniu do 2011 r.
wzrost z 7 do 13), natomiast w 2014 r. przez
14 powiatów, czyli ponad 80%. Analogicznie
4, a następnie tylko 3 powiaty nie realizowały tego zadania. Jednakże liczba osób w nim
uczestnicząca maleje.

Tabela Nr 10: Liczba sprawców przemocy w rodzinie uczestniczących w programach korekcyjno – edukacyjnych w latach 2012 – 2014
Liczba sprawców przemocy w rodzinie uczestniczących w programach korekcyjno – edukacyjnych w latach
2012 – 2014
Powiat/Rok
2012
2013
2014
m. Białystok

48

45

39

m. Łomża

45

35

29

m. Suwałki

14

12

12

augustowski

12

10

12

białostocki

2

-----

-----

bielski

7

6

6

13

14

http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji-i-ruch/wydzial-prewencji/przeciwdzialanie-przemo/102437,Sprawozdania-z-realizacji-procedury-quotNiebieskie-Kartyquot.html, s. 15, 20,[dostęp: 08.09.2015r.]
http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Przeciwdzialanie+przemocy+w+rodzinie/Informacje+ogólne/Analizy+i+raporty.html, [dostęp: 01.09.2015r.]

grajewski

-----

10

-----

hajnowski

9

-----

10

kolneński

19

6

6

łomżyński

31

38

15

moniecki

-----

10

10

sejneński

10

20

11

siemiatycki

-----

-----

-----

sokólski

-----

-----

10

suwalski

97

59

43

wysokomazowiecki

15

14

15

zambrowski

14

15

15

323 (208)

280 (191)

233 (150)

OGÓŁEM (osoby, które ukończyły pełny cykl)

Źródło: Informacja PUW w Białymstoku „Liczba sprawców przemocy w rodzinie uczestniczących w programach korekcyjno – edukacyjnych w latach 2006 – 2014”15

W Wydziale Polityki Społecznej PUW
w Białymstoku dokonano analizy powyższego
problemu. Trudności przy realizacji omawianego zadania, zgłaszane przez pcpr, dotyczyły
w szczególności następujących aspektów:
• niewystarczający przepływ informacji
między instytucjami,
• brak informacji z gmin o osobach, wobec
których realizowano procedurę „Niebieskie Karty” oraz o działaniach podejmowanych wobec tych osób,
• brak orzeczeń sądu zobowiązujących
sprawców do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych.
Podniesienie efektywności działań podejmowanych przez ops i pcpr w stosunku do osób
stosujących przemoc w rodzinie wymaga:
• nawiązania ścisłej współpracy z sądami,
policją, kuratorami oraz innymi instytucjami, działającymi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, celem
zdobycia i wymiany informacji o osobach
stosujących przemoc w rodzinie,
• nawiązania ściślejszej współpracy między powiatowymi centrami pomocy rodzinie a ośrodkami pomocy społecznej,
w zakresie wymiany informacji o osobach stosujących przemoc w rodzinie,

15

16

•

•

•
•

mogących uczestniczyć w programach
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,
przekazywania przez ośrodki pomocy
społecznej informacji do pcpr, sądów,
prokuratury o konieczności objęcia osób
stosujących przemoc, programami korekcyjno-edukacyjnymi,
motywowania osób stosujących przemoc
w rodzinie do poddania się oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym (dobrowolny udział tych osób w programach),
ścisłej współpracy z kuratorami sądowymi,
współpracy ops i pcpr w zakresie udziału
sprawców w programach, realizowanych
na terenie innego powiatu. 16

Realizacja procedury „Niebieskie Karty”
kompleksowo została objęta sprawozdawczością od 2013 roku. Wcześniej w ramach sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przedstawiane były dane z jednostek pomocy społecznej, z podziałem na gminy i powiaty, przy czym
niektóre gminy wskazywały NK wypełnione
zarówno przez jops, jak i inne instytucje, m.in.
Policję. Sytuacja przedstawiała się następująco:

http://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/8F0B1D24-E190-4C59-AEE2-B68E15DD5FC2/0/LICZBASPRAWC%C3%93WWPOSZCZEG%C3%93LNYCHLATACH.pdf [dostęp:10.11.2015 r.]
http://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/51E03512-BD49-4A81-94BD-9424E49C28D2/0/analiza.pdf s.3, [dostęp: 09.09.2015r.]
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Tabela Nr 10:Liczba prowadzonych procedur „Niebieskie Karty „- woj. podlaskie
GMINA
POWIAT
OGÓŁEM NK
w tym liczba przew tym liczba przekazanych Niebie- liczba gmin
kazanych Niebie- liczba policzba
ROK liczba skich Kart instytu- realizująskich Kart instytu- wiatów rewypełnio
wypełnio
cjom działającym cych procecjom działającym alizujących
nych NK
nych NK
na rzecz osób podurę
na rzecz osób po- procedurę
krzywdzonych
krzywdzonych
2012
328
156
61
178
178
4
506
2013

528

207

60

187

174

8

715

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim w 2012
i 2013 roku17

Natomiast dane Policji wskazują, że policjanci w 2012 roku wypełnili ogółem 2 301
formularzy „Niebieska Karta-A”18.

Sprawozdawczość wprowadzona w 2013
r. wskazuje na zaangażowanie poszczególnych
podmiotów uprawnionych do wszczynania
procedury „Niebieskie Karty”.

Tabela Nr 11:Liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - A” przez przedstawicieli poszczególnych podmiotów w okresie 2013 r.- 2014 r. - woj. podlaskie
Liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - A” przez przedstawicieli poszczególnych podmiotów
w okresie 2013 r.- 2014 r. - woj. Podlaskie
Liczba
Wyszczególnienie/rok
2013
2014
Liczba „Niebieskich Kart” kontynuowanych z poprzedniego roku

1 401

^

Liczba ogółem sporządzonych „Niebieskich Kart - A”, w tym przez przedstawicieli poszczególnych podmiotów wszczynających procedurę

2 670

4 236

JOPS

330

267

Policja

2 322

3 905

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

23

7

Oświata

44

44

ochrona zdrowia

9

12

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim w 2013
i 2014 roku19
^ brak danych z uwagi na zmianę formy sprawozdawczości

Największe zaangażowanie w zakresie
sporządzania Niebieskich Kart widoczne jest
po stronie Policji. Niebieskie Karty sporządzone przez policjantów stanowią średnio 88,5%
ogółu sporządzonych kart. Kolejną grupę pod
względem zaangażowania w sporządzanie NK
stanowią pracownicy socjalni, którzy sporządzili średnio 9% ogółu NK. Zaangażowanie
pozostałych podmiotów jest znikome: pracownicy oświaty – 1,3%, przedstawiciele GKRPA
17

18

19

– 0,5% i pracownicy ochrony zdrowia – 0,3%
ogółu NK. Należy jednak podkreślić, że Policja i JOPS podsiadają największe doświadczenie w realizacji procedury „Niebieskie Karty”.
Pozostałe podmioty zostały uprawnione do jej
wszczynania w 2011 roku Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r.
w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz
wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Przeciwdzialanie+przemocy+w+rodzinie/Informacje+ogólne/Analizy+i+raporty.html, [dostęp: 01.09.2015r.]
http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji-i-ruch/wydzial-prewencji/przeciwdzialanie-przemo/102437,Sprawozdania-z-realizacji-procedury-quotNiebieskie-Kartyquot.html, [dostęp: 09.09.2015r.]
http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Przeciwdzialanie+przemocy+w+rodzinie/Informacje+ogólne/Analizy+i+raporty.html, [dostęp: 01.09.2015r.]
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Na podstawie danych Policji możemy poddać analizie także miejsce sporządzania NK, w kategorii

miasto-wieś. Na przestrzeni trzech ostatnich lat
sytuacja przedstawiała się następująco:

Tabela Nr 12: Liczba sporządzonych NK pod względem zamieszkania osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie (dane dotyczące działań podjętych w procedurze NK
wyłącznie przez Policję – dane dot. KWP w Białymstoku)
Wyszczególnienie/rok
ogółem

2012
2 301

2013
2 523

2014
4 094

miasto

1 332

1 448

2 451

969

1 075

1 643

wieś

Źródło: Informacja dotycząca realizacji przez jednostki organizacyjne Policji w 2012, 2013 i 2014 roku procedury „Niebieskie Karty”
oraz inicjatyw podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie20

NK sporządzone w mieście stanowią
w analizowanym okresie średnio 58% ogółu
NK, natomiast sporządzone na wsi – 42%.
Przemoc przejawia się częściej w mieście niż
na wsi. Jednakże nie są to bardzo duże różnice.
Tendencja ta w czasie poddanym analizie utrzymuje się, co wskazuje korzystnie na wyrównany
poziom wiedzy i świadomości społeczeństwa
na wsi i w mieście w zakresie rozpoznawania
i zgłaszania sytuacji przemocy w rodzinie.
W latach 2012-2014 ZI województwa
podlaskiego uzyskały wsparcie ROPS w Białymstoku w postaci doradztwa specjalistycznego
w obszarze prawnym i psychologicznym z zakresu przemocy w rodzinie, w wymiarze po 100
godzin rocznie – łącznie 200 godzin rocznie. Doradztwo specjalistyczne prowadzone było w formie dyżurów telefonicznych oraz bezpośrednio
w gminach np. na posiedzeniu ZI, po uprzednim
zgłoszeniu gminy. W 2012 r. doradztwo bezpośrednio dla zespołów interdyscyplinarnych zostało przeprowadzone w 25gminach, a w 2013 r.
w 37 gminach. Najczęściej poruszane podczas
doradztwa zagadnienia to: − prowadzenie dokumentacji zespołu interdyscyplinarnego/grup roboczych, − praca i formy wsparcia osób doznających przemocy w rodzinie, − środki motywacji i oddziaływania na osobę stosującą przemoc
(szczególnie niestawiennictwo na wezwanie na
posiedzenie grupy roboczej, uzależnienia, podejrzenie choroby psychicznej), − praca z dzieckiem
krzywdzonym (diagnoza, rozmowa z dzieckiem,
udział dziecka w procedurze, zaniedbanie),
20

21

− nieletni jako osoba stosująca przemoc w rodzinie, − zamknięcie procedury „NK”, − zagadnienia z prawa karnego (odpowiedzialność karna
sprawcy), prawa cywilnego (rozwód, separacja,
eksmisja, ubezwłasnowolnienie, podział majątku), prawa rodzinnego – sprawowanie władzy
rodzicielskiej.
Monitoring realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim w latach 2012-2014 wskazuje
ponadto na:
• zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Gminy woj. podlaskiego wykazały wzrost inicjatyw i liczby działań profilaktycznych w zakresie
problematyki przemocy w rodzinie.
Potwierdzają to wnioski przeprowadzonego z inicjatywy MPiPS przez ROPS
w Białymstoku badania regionalnego nt.
„Profilaktyka instytucjonalna”, zgodnie
z którymi najwięcej gmin z województwa
podlaskiego (72) realizowało działania
profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.21 Najczęściej
realizowanymi przez gminy rządowymi
programami profilaktycznymi były m.in.
„Krajowy Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie”. Natomiast najczęściej wskazywanymi przez samorządy
gminnymi programami profilaktycznymi
były obok strategii rozwiązywania problemów społecznych „Gminne Programy

http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji-i-ruch/wydzial-prewencji/przeciwdzialanie-przemo/102437,Sprawozdania-z-realizacji-procedury-quotNiebieskie-Kartyquot.html, [dostęp: 01.09.2015r.]
Tamże, s.37
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Liczba sporządzonych NK
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Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie”. Istotne znaczenie ma wniosek, iż
głównym czynnikiem, który ułatwił realizację działań profilaktycznych jest wyspecjalizowana kadra;22
uaktywnienie wdrażania działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do
osób uwikłanych w przemoc (w 2012 r.
działania takie wykazało 15 instytucji,
2013 - 17 i w 2014 – 22 instytucje),
zwiększenie liczby instytucji opracowujących i rozpowszechniających materiały
informacyjne dot. problematyki przemocy w rodzinie (z 13 w 2012 i 2013 r. do
27 w 2014 r.);
wspieranie działań związanych z wczesną profilaktyką krzywdzenia dzieci
(w 2102 r. – 5 instytucji, w 2013 r. – 8
i w 2014 r. – 13 instytucji);
zwiększenie liczby programów profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie realizowanych w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym
(w 2012 r. - 23, 2013 r. -47 i 2014 r. – 76)
oraz liczby instytucji je opracowujących
i wdrażających.
systematycznie zwiększanie zatrudnienia
asystentów rodziny w systemie wsparcia
rodzin z problemem przemocy (2012 r.
–32zatrudnionych asystentów, 2013 r. – 67,
2014 r. –93 zatrudnionych asystentów)23;
zgłaszanie organizacji pożytku publicznego i projektów do otwartych konkursów ofert w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie organizowanych
przez ROPS w Białymstoku (w 2012 r. –
12 organizacji i projektów, w 2013 r. – 14
i w 2014 r. - 8).

Wnioski:
1. We wszystkich gminach województwa
podlaskiego zostały utworzone i funkcjonują zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

22
23

2.	 Wszystkie gminy i powiaty województwa
podlaskiego opracowały i realizują Programy Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
3. Na terenie województwa podlaskiego odnotowuje się wzrost ujawnionych przypadków przemocy w rodzinie.
4. Spośród rodzajów przemocy w rodzinie
najczęściej występuje przemoc psychiczna,
następnie przemoc fizyczna i inne rodzaje
zachowań np. przemoc ekonomiczna oraz
najrzadziej przemoc seksualna. Wskazać
jednak należy na największy wzrost ujawnionych przepadków tego rodzaju przemocy – na przestrzeni 3 lat wzrost o 150%.
5. Najczęściej przemocy w rodzinie doznają
kobiety i dzieci. Systematycznie spada liczba krzywdzonych dzieci, natomiast stały
wzrost wskazuje liczba mężczyzn doznających przemocy w rodzinie.
6. Wzrasta liczba osób doznających przemocy w rodzinie korzystających ze wsparcia
i pomocy.
7.	 Częściej stosowana jest procedura odebrania dzieci z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku
z przemocą w rodzinie.
8. Przemoc w rodzinie zdecydowanie najczęściej stosują mężczyźni. Znacznie wzrosła
liczba podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie pod wpływem alkoholu na przestrzeni 3 lat wzrost aż o 91%.
9. Nastąpił wzrost liczba zatrzymanych osób,
podejrzewanych o stosowanie przemocy
w rodzinie (na przestrzeni 2012-2014 roku
liczba ta wzrosła o 88%).
10. Przemoc przejawia się częściej w mieście
niż na wsi.
11. Pomimo wzrostu liczby podmiotów realizujących oddziaływania na osoby stosujące
przemoc w rodzinie spada liczba sprawców przemocy w rodzinie uczestniczących
w programach korekcyjno-edukacyjnych.
12. Odnotowano wzrost liczby posiedzeń Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych.

Profilaktyka instytucjonalna – województwo podlaskie, ROPS w Białymstoku, Białystok 2014r., s.30
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim za 2014 r., ROPS w Białymstoku, Białystok 2015
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Małgorzata Janczuk – inspektor
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Ubóstwo to jeden z największych problemów społecznych. Powszechnie wiadomo,
iż są kraje, gdzie jest ono udziałem niewielkiej
części społeczeństwa, ale są i takie, w których
bieda dotyka znaczną a nawet przeważającą liczbę ludności. Ubóstwo powoduje wiele
niekorzystnych zjawisk, takich jak degradacja biologiczna i społeczna ubogich oraz ich
rodzin, jak również rodzi zachowania patologiczne tj. alkoholizm, narkomanię czy przestępczość. Eliminowanie przyczyn ubóstwa
oraz przeciwdziałanie jego skutkom staje się
wyzwaniem polityki społecznej w każdym
państwie.
Ubóstwo i wykluczenie społeczne to
groźne zjawiska, które stają się udziałem coraz
większej liczby Polaków. Ubóstwo ma wiele
znaczeń, jest pojęciem ekonomicznym, jak
również socjologicznym. Określając w sposób
najprostszy - dotyczy sytuacji, w której brakuje środków materialnych na zaspokojenie
podstawowych potrzeb jednostki (żywności,
mieszkania, odzieży). Wykluczenia społecznego nie należy utożsamiać z ubóstwem, które
raczej może być przyczyną lub skutkiem tego
zjawiska. Osoby ubogie zazwyczaj są wykluczane z życia społecznego. Negatywne skutki
tego zjawiska coraz częściej budzą refleksje
i zmuszają do tworzenia planów pomocowych,
programów walki itp.
W Polsce, podobnie jak ma to miejsce
w krajach Unii Europejskiej, coraz silniejszym czynnikiem determinującym status ekonomiczny, w tym sytuację materialną jednostki i jej rodziny, jest zajmowane miejsce na
rynku pracy. Ubóstwem są zagrożone przede
wszystkim te osoby, które zostały wyparte
z rynku pracy na skutek bezrobocia. Skala
zagrożenia potęgowana jest w sytuacji rodzin

niepełnych, w tym kobiet samotnie wychowujących dzieci, rodzin wielodzietnych, osób
o niskich kwalifikacjach zawodowych, niepełnosprawnych i długotrwale chorych. W ujęciu przestrzennym w najtrudniejszej sytuacji
znajdują się te grupy społeczne, które żyją
w województwach o szczególnie trudnej sytuacji zatrudnieniowej, do których zalicza się
również województwo podlaskie. Niezbędnym elementem przeciwdziałania zjawiskom
ubóstwa i wykluczenia społecznego jest diagnoza ich rozmiarów i identyfikacja przyczyn.
W związku z powyższym Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Białymstoku przeprowadził badanie dotyczące stopnia zagrożenia
ubóstwem poszczególnych powiatów z terenu
województwa podlaskiego.
Ubóstwo w Polsce
Z badania „Ubóstwo ekonomiczne w Polsce
w 2014 r.” przeprowadzonego przez Główny
Urząd Statystyczny na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych wynika, że na
terenie Polski widoczne jest wyraźne zróżnicowanie zasięgu skrajnego ubóstwa (od ok.
5% do ok. 15% osób ubogich).
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Mapka 1. Zasięg ubóstwa skrajnego w 2014 r. według województwa (w % osób w gospodarstwach domowych)

Źródło: „Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r.”, Główny Urząd Statyczny, Warszawa 2015

Z analiz prowadzonych przez GUS wynika, że najwyższą stopę ubóstwa skrajnego
odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (prawie 15%) oraz świętokrzyskim (około 12%). Województwa te charakteryzują się wysokim stopniem bezrobocia, dużym udziałem pracujących w sektorze rolnym
oraz niskimi wynagrodzeniami w stosunku do
przeciętnych w kraju. W przypadku danych
dotyczących poziomu ubóstwa dla województwa mazowieckiego, należy zwrócić uwagę
na poziom stopy ubóstwa dla województwa
z wyłączeniem Warszawy. Otóż o ile wskaźnik
zasięgu ubóstwa skrajnego dla województwa
mazowieckiego ogółem należy do najniższych

w kraju (około 5%), o tyle wskaźnik po wyłączeniu stolicy przyjmuje wartość znacznie
wyższą (około 8%), przekraczając nieznacznie
średnią dla Polski w 2014 r.
W 2014 r. w stosunku do roku 2013 nastąpiła poprawa przeciętnej sytuacji materialnej
gospodarstw domowych. Z informacji pozyskanych w badaniu wynika, że na przestrzeni
lat 2013-2014 nie zanotowano istotnych zmian
w zasięgu ubóstwa ekonomicznego. Stopy ubóstwa skrajnego i relatywnego pozostały na tym
samym poziomie (7,4% w przypadku ubóstwa
skrajnego i 16,2% relatywnego). Podobnie na
zbliżonym poziomie pozostał zasięg ubóstwa
ustawowego – 12,2% (w 2013 r. - 12,8%).
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Wykres 1. Zasięg ubóstwa w Polsce w latach 2010-2014

Podstawową miarą oceniającą zasięg ubóstwa jest tzw. stopa ubóstwa, czyli odsetek osób w gospodarstwach domowych, w których
poziom wydatków (obejmujących również wartość artykułów otrzymanych bezpłatnie oraz wartość spożycia naturalnego) był niższy
od przyjętej granicy ubóstwa.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych „Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r.”, Główny Urząd Statyczny, Warszawa
2015

Dane liczbowe GUS wskazują na fakt, iż
w 2014 r. w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy ubóstwa skrajnego (tzn.
poniżej minimum egzystencji) żyło ok. 2,8 mln
osób, natomiast w gospodarstwach domowych
poniżej granicy ubóstwa relatywnego (tzn.
w takich, w których wydatki wynosiły mniej niż
50% średnich wydatków ogółu gospodarstw domowych) – ok. 6,2 mln osób. Liczbę osób żyjących poniżej ustawowej granicy ubóstwa, czyli
poniżej progu interwencji socjalnej szacuje się
na ok. 4,6 mln1. Kwestią godną uwagi jest fakt,
iż ubóstwo w różnym stopniu dotyka poszczególne grupy społeczne. Co istotne społeczna
mapa zagrożenia ubóstwem w Polsce nie zmienia się istotnie od lat.
Fundamentalnym czynnikiem decydującym o sytuacji materialnej jednostki i jej rodziny, jest miejsce zajmowane na rynku pracy.
Zagrożenie ubóstwem dotyczy w szczególności osób bezrobotnych i ich rodziny. W 2014
r. wśród gospodarstw domowych, w skład
których wchodziła przynajmniej jedna osoba
bezrobotna, stopa ubóstwa skrajnego wynosiła
prawie 15% i była dwa razy wyższa niż średnia
w Polsce. Większa liczba osób bezrobotnych
1

„Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r.”, Główny Urząd
Statyczny, Warszawa 2015, s. 1-2

w gospodarstwie domowym znacząco zwiększa
ryzyko ubóstwa skrajnego. W gospodarstwach
domowych, w których bezrobotne były przynajmniej dwie osoby stopa ubóstwa skrajnego
wynosiła ok. 33%2.
Z badania GUS wynika, że w najtrudniejszej sytuacji życiowej znajdują się osoby żyjące
w gospodarstwach domowych utrzymujących
się z tzw. innych niezarobkowych źródeł (stopa ubóstwa skrajnego - ok. 21% osób). Bardziej
niż przeciętnie narażeni na ubóstwo byli członkowie gospodarstw utrzymujących się głównie
z rent (ok. 13%) oraz gospodarstw domowych
rolników (ok. 12%).
Jednym z powodów pauperyzacji jest
wykonywanie nisko płatnej pracy. Dotyczy to
w szczególności osób o niskim poziomie wykształcenia oraz pracujących na stanowiskach
robotniczych. Dane GUS wskazują na fakt, iż
w gospodarstwach, których głównym dochodem była praca najemna na stanowisku robotniczym, w ubóstwie skrajnym żyła co dziesiąta
osoba. W przypadku gospodarstw domowych
utrzymujących się z pracy najemnej na stanowiskach nierobotniczych problem ten dotyczył
w przybliżeniu co pięćdziesiątej osoby.
2

j.w, s.2
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Jednym z najważniejszych czynników
różnicujących zagrożenie ubóstwem jest poziom wykształcenia. Im wyższe wykształcenie,
tym stopień zagrożenia ubóstwem jest niższy.
Dane statystyczne pozyskane z badań Głównego
Urzędu Statystycznego informują, że wśród gospodarstw domowych, w których głowa gospodarstwa domowego legitymowała się wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym, odsetek
osób skrajnie ubogich wynosił w 2014 r. około
18%, natomiast w gospodarstwach, w których
głowa rodziny posiadała wykształcenie wyższe - niecały jeden procent. Z danych GUS prowadzonych w skali ogólnopolskiej wynika, że
częściej ubóstwem ekonomicznym zagrożeni są
ludzie młodzi, w tym dzieci. W 2014 r. zasięg
ubóstwa skrajnego wśród dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia osiągnął około 10%. Osoby
w tym przedziale wiekowym stanowiły niemal
jedną trzecią populacji zagrożonej ubóstwem
skrajnym.
Dane statystyczne informują, iż grupą
najbardziej zagrożoną ubóstwem skrajnym są
rodziny wielodzietne. W 2014 r. poniżej minimum egzystencji żyło około 11% osób w gospodarstwach małżeństw z 3 dzieci i około
27% osób w gospodarstwach małżeństw z 4 lub
większą liczbą dzieci na utrzymaniu. Warto zauważyć, że jednym z czynników zwiększających zagrożenie ubóstwem jest obecność osoby
niepełnosprawnej w gospodarstwie domowym.
Według statystyk GUS stopa ubóstwa skrajnego
wśród osób w gospodarstwach domowych z co
najmniej jedną osobą niepełnosprawną wynosiła około 11%, a w gospodarstwach domowych
z przynajmniej jednym dzieckiem do lat 16
posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności około 15%. W porównaniu do odsetka osób
zagrożonych ubóstwem w gospodarstwach domowych bez osób niepełnosprawnych (6,5%)
w 2014 roku wskaźnik ten był ponad dwukrotnie wyższy.
Przyglądając się skali poziomu ubóstwa
z uwzględnieniem miejsca zamieszkania należy
zauważyć, iż w 2014 r., podobnie jak w latach
poprzednich, jego zasięg był ponad dwukrotnie
wyższy na terenach wiejskich niż w miastach.
Największa różnica widoczna jest w przypadku
porównania sytuacji na wsi z sytuacją w największych miastach, czyli z liczbą 500 tysięcy lub
więcej mieszkańców. W 2014 roku w skrajnym

ubóstwie żyło około 5% mieszkańców miast,
przy czym na terenach wiejskich odsetek osób
żyjących poniżej minimum egzystencji wynosił
niemal 12%. Z badań wynika, że mieszkańcy
wsi stanowili tym samym ponad 60% osób żyjących poniżej granicy ubóstwa skrajnego, podczas gdy udział ludności wiejskiej wśród ogółu
ludności Polski wynosił prawie 40%.

Stopień zagrożenia ubóstwem w powiatach województwa podlaskiego w latach 2013-2014
W celu określenia stopnia zagrożenia
ubóstwem w powiatach województwa podlaskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Białymstoku przeprowadził badanie, w którym wykorzystano metodę wielowymiarowej
analizy statystycznej. W pierwszym kroku dokonano przeglądu kształtowania się zmiennych
diagnostycznych charakteryzujących ubóstwo
w powiatach w latach 2013-2014. Jako zmienne
diagnostyczne wykorzystano wybrane wskaźniki określające sytuację społeczno-gospodarczą.
Wskaźniki te zostały wyznaczone na podstawie
danych GUS oraz MPiPS-03. Zestaw zmiennych diagnostycznych dla powiatów województwa podlaskiego wybranych do badania przedstawia się następująco:
¾¾ X1 - Dochody budżetów powiatów ogółem
na 1 mieszkańca w złotych
¾¾ X2 - Przeciętna powierzchnia użytkowa
mieszkania w m2 na 1 osobę
¾¾ X3 - Liczba osób w rodzinach objętych pomocą społeczną z powodu ubóstwa na 1000
mieszkańców
¾¾ X4 - Liczba osób w rodzinach niepełnych
objętych pomocą społeczną na 1000 mieszkańców
¾¾ X5 - Udział bezrobotnych zarejestrowanych
w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
¾¾ X6 - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto w zł
Jednym z elementów badania było przyjrzenie się zmianom wartości poszczególnych
zmiennych na przestrzeni analizowanego okresu, czyli w latach 2013-2014. Pierwsza zmienna wykorzystana w badaniu to dochody budżetów powiatów ogółem na 1 mieszkańca.
Najwyższe dochody występują w miastach na
prawach powiatu tj. w Białymstoku, Łomży

i w Suwałkach. Ostatnie miejsca pod względem dochodów odnotowujemy w powiatach:
łomżyńskim, kolneńskim i białostockim. Warto
zauważyć, że w większości powiatów nastąpił
wzrost omawianej zmiennej diagnostycznej
w roku 2014 w porównaniu do roku poprzedniego. Największy wzrost dochodów nastąpił
w mieście Białystok, mieście Łomża oraz powiecie siemiatyckim.
Kolejną zmienną w badaniu była przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania
w m2 na 1 mieszkańca. Największą przeciętną
powierzchnią użytkową mieszkań na 1 osobę
charakteryzują się powiaty: hajnowski, siemiatycki i bielski, zaś najmniejszą miasto Suwałki,
powiat kolneński oraz miasto Łomża. W 2014
roku we wszystkich powiatach sytuacja mieszkaniowa nieco polepszyła się w stosunku do
roku 2013.
Kolejne zmienne diagnostyczne dotyczą zakresu pomocy społecznej świadczonej
mieszkańcom powiatów, a ich wartości zostały
obliczone na podstawie danych publikowanych
w MPiPS-03. Najmniejsza liczba osób w rodzinach objętych pomocą społeczną z powodu ubóstwa na 1000 mieszkańców występuje
w mieście Białystok, powiecie wysokomazowieckim oraz mieście Łomża. Najwięcej pomocy w tym zakresie występuje w powiatach: grajewskim, sejneńskim i sokólskim. Biorąc pod
uwagę zmiany poziomu tej zmiennej w roku
2014 w porównaniu do roku poprzedniego zauważamy, że w mieście Białystok oraz powiatach: bielskim, łomżyńskim, siemiatyckim i hajnowskim nastąpił wzrost liczy osób objętych
pomocą społeczną z tytułu ubóstwa.
Liczba osób w rodzinach niepełnych
objętych pomocą społeczną w najmniejszym
zakresie występuje w powiatach wysokomazowieckim, kolneńskim i łomżyńskim. W największym zakresie pomoc ta dotyczy rodzin
z powiatu hajnowskiego, miasta Suwałki oraz
powiatu grajewskiego. Na terenie powiatów:
kolneńskiego, łomżyńskiego, sejneńskiego, augustowskiego oraz miasta Suwałki liczba osób
w rodzinach niepełnych objętych pomocą społeczną na 1000 mieszkańców wzrosła w roku
2014 w stosunku do roku poprzedniego.
Istotnym czynnikiem wpływającym na
poziom ubóstwa jest bezrobocie. Pod względem udziału liczby bezrobotnych w liczbie

ludności w wieku produkcyjnym ranking
powiatów kształtuje się w ten sposób, że jego
pierwsze miejsca zajmują powiaty o najmniejszej liczbie bezrobotnych czyli siemiatycki,
suwalski i wysokomazowiecki, zaś miejsca
ostatnie należą do powiatów o największym
bezrobociu, czyli: sejneńskiego, kolneńskiego
i grajewskiego. Należy zauważyć, że na terenie
wszystkich powiatów z terenu województwa
podlaskiego liczba bezrobotnych w 2014 roku
zmalała w stosunku do roku 2013 r.
Jednym z czynników wpływających na
poziom ubóstwa jest wynagrodzenie mieszkańców. Analiza danych liczbowych wskazuje,
że najwyższe średnie zarobki miesięczne brutto
występują w powiatach: bielskim, grajewskim
oraz mieście Białystok. Najmniejsze wynagrodzenia występują z kolei w powiatach: suwalskim, siemiatyckim i białostockim. Tylko na
terenie jednego powiatu (bielskiego) w analizowanym okresie spadło przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto. We wszystkich pozostałych powiatach nastąpił wzrost średniego wynagrodzenia w roku 2014 w porównaniu do roku
poprzedniego.
W oparciu o zmienne diagnostyczne opisane powyżej zbudowano syntetyczny miernik
stopnia zagrożenia ubóstwem w powiatach
województwa podlaskiego. Pozwoliło to na
utworzenie rankingu powiatów ze względu na
stopień zagrożenia ubóstwem w latach 20132014. Dodatkowo wartości liczbowe zmiennej
syntetycznej zostały podzielone na pięć przedziałów określających stopień zagrożenia ubóstwem. Ilustrację graficzną dokonanego podziału powiatów pod względem poziomu ubóstwa
w latach 2013-2014 przedstawiono na poniższych dwóch mapach województwa.
Przeprowadzone badanie dotyczącej
stopnia zagrożenia ubóstwem poszczególnych
powiatów z terenu województwa podlaskiego
w latach 2013-2014 pozwoliło na sformułowanie następujących wniosków:
¾¾ Województwo podlaskie w latach 2013-2014
charakteryzowało się wysokim stopniem
zagrożenia ubóstwem i stan ten w ostatnim
czasie się nie zmieniał.
¾¾ Stopień zagrożenia ubóstwem w powiatach
województwa podlaskiego w latach 20132014 był zróżnicowany terytorialnie.
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¾¾ Na terenie województwa podlaskiego najmniejszym stopniem zagrożenia ubóstwem
charakteryzują się powiaty: wysokomazowiecki, bielski oraz miasto Białystok. W obu
analizowanych latach stopień zagrożenia
w tym rejonach był bardzo niski.
¾¾ Na drugim krańcu rankingu tj. powiatów
najbardziej zagrożonych ubóstwem w analizowanym okresie znalazły się natomiast
powiaty: grajewski, sokólski, sejneński

i kolneński. W powiatach tych zarówno
w roku 2013 jak i 2014 stopień zagrożenia
ubóstwem był bardzo wysoki.
¾¾ W porównaniu do rankingu powiatów najmniej i najbardziej zagrożonych ubóstwem,
opracowanych we wcześniejszych latach tj.
2011-2012 zauważa się, iż w obecnej klasyfikacji na lata 2013-2014 nie zachodzą zmiany na jego pierwszych pozycjach. Nadal
najmniej zagrożone ubóstwem są powiaty

Mapka 2. Stopień zagrożenia ubóstwem w 2013 roku na terenie powiatów województwa podlaskiego

Źródło: opracowanie własne

bielski i miasto Białystok. Analogiczna sytuacja występuję jeśli chodzi o powiaty najbardziej zagrożone. Zarówno w latach 20112012 jak i 2013-2014 najwyższy stopień
zagrożenia ubóstwem dotyczył powiatów
sokólskiego, sejneńskiego i kolneńskiego.
¾¾ Z przeprowadzonej analizy wynika, że na
terenie powiatów województwa podlaskiego
w 2014 roku w stosunku do roku poprzedniego stan zagrożenia ubóstwem zmienił się

na terenie dwóch powiatów: łomżyńskiego
i siemiatyckiego. Zmiana ta miała charakter
negatywny. Powiaty te w 2013 roku mieściły
się w grupie rejonów o niskim stopniu zagrożenia ubóstwem, w roku 2014 zakwalifikowano je do powiatów o umiarkowanym
stopniu zagrożenia.

Mapka 3. Stopień zagrożenia ubóstwem w 2014 roku na terenie powiatów województwa podlaskiego

Źródło: opracowanie własne
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DIAGNOZA POTRZEB W ZAKRESIE
REALIZACJI DZIAŁAŃ Z OBSZARÓW:
AKTYWNEJ INTEGRACJI, USŁUG
SPOŁECZNYCH I EKONOMII SPOŁECZNEJ
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
Małgorzata Janczuk – inspektor
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Efektywna realizacja zadań instytucji
pomocy społecznej oraz sprawne ich funkcjonowanie wymaga dostępu do aktualnych informacji, które pozwalają skutecznie wypełniać
zadania wynikające z przepisów prawa. Pomoc
społeczna jako kreator polityki lokalnej winna
opierać się na profesjonalnej diagnozie, będącej
punktem wyjścia do planowania oraz wdrażania późniejszych działań. Rzetelnie opracowana diagnoza pozwala odpowiednio dopasować
działania instytucji do potrzeb beneficjentów.
W związku z powyższym Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Białymstoku przeprowadził badanie nt. potrzeb w zakresie realizacji
działań z obszarów: aktywnej integracji, usług
społecznych i ekonomii społecznej w województwie podlaskim. Zrealizowane badanie miało
charakter wojewódzki i zostało przeprowadzone wśród jednostek sektora pomocy i integracji społecznej tj. wszystkich ośrodków pomocy
społecznej oraz powiatowych centrów pomocy
rodzinie.
W wyniku prac badawczych rozpoznano
potrzeby osób i grup najbardziej potrzebujących wsparcia, do których jednostki pomocy
społecznej z terenu województwa podlaskiego kierują działania wspomagające włączenie
społeczne. Informacje te posłużą w przyszłości
dostosowaniu działań, z obszarów aktywnej integracji, świadczenia usług społecznych oraz
usług ekonomii społecznej, do rzeczywistych
potrzeb mieszkańców naszego regionu.
Przeprowadzona analiza potrzeb w zakresie realizacji działań z obszarów: aktywnej
integracji, usług społecznych i ekonomii społecznej w województwie podlaskim miała
charakter badania ilościowego. W badaniu
zastosowano metodę CASI, która polega na

tym, iż respondent wypełnia samodzielnie on-line elektroniczny kwestionariusz ankiety, po
czym go odsyła pocztą zwrotną. Narzędziem
zastosowanym w badaniu był elektroniczny
kwestionariusz ankiety. Głównym celem przeprowadzonego badania było: zdiagnozowanie
potrzeb osób i grup dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu
gmin i powiatów województwa podlaskiego,
wymagających najpilniejszego wsparcia poprzez aktywną integrację, usługi społeczne
oraz ekonomie społeczną.
W przeprowadzonym badaniu zastosowano celowy dobór próby. Polega on na arbitralnym wyborze podmiotów, które stanowią najbardziej wartościowe źródło informacji
o przedmiotowym temacie. Kwestionariusz
ankiety, rozesłano za pośrednictwem poczty
elektronicznej docelowo do 132 podmiotów
pomocy i integracji społecznej z terenu województwa podlaskiego (118 ośrodków pomocy
społecznej i 14 powiatowych centrów pomocy
rodzinie).
W ramach przeprowadzonego badania
opracowano następujące wnioski:
¾¾ W opinii przedstawicieli ośrodków pomocy
społecznej kategorie osób, które w najbliższych latach będą potrzebowały wsparcia
to osoby ubogie, doświadczające przemocy, osoby niepełnosprawne oraz rodziny
z dzieckiem z niepełnosprawnością.
¾¾ Potrzeba wsparcia grup zagrożonych marginalizacją lub wykluczonych społecznie wynika przede wszystkim z:
• stale wzrastającej liczby osób korzystających z pomocy społecznej,
• utrzymującego się na wysokim poziomie
odsetka osób nieaktywnych,

¾¾

¾¾

¾¾

¾¾

¾¾

¾¾

• ograniczonego dostępu do wyspecjalizowanej kadry pomocowej w instytucjach
pomocy społecznej na terenie gmin,
• niskiego wskaźnika partycypacji grup defaworyzowanych w życiu społecznym.
W opinii przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie grupy społeczne,
które w najbliższych latach będą potrzebowały wsparcia to: osoby niepełnosprawne,
rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością oraz osoby przebywające oraz opuszczające placówki pieczy zastępczej.
Osoby niepełnosprawne oraz osoby przebywające lub opuszczające placówki pieczy zastępczej wymagają szczególnej troski
i wsparcia ze względu na:
• niewystarczającą pomoc świadczoną tym
grupom,
• specyfikę potrzeb tych grup,
• systematycznie wzrastającą liczbę osób
korzystających z pomocy społecznej.
Najbardziej skuteczne metody aktywnej
integracji w zakresie społecznych form
wsparcia to: usługi indywidualnego wsparcia, poradnictwo specjalistyczne – indywidulane lub grupowe oraz usługi wsparcia
grupowego w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. Społeczne formy wsparcia
z obszaru aktywnej integracji najpilniej powinny być kierowane do osób ubogich.
Jak pokazują dane liczbowe wśród grup
zmarginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym największe potrzeby w zakresie zawodowych form wsparcia
dotyczą staży i praktyk zawodowych, kursów i szkoleń oraz prac społecznie użytecznych.
Wsparcie zawodowe powinno być najpilniej kierowane do osób ubogich, niepełnosprawnych oraz rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością.
W zakresie edukacyjnych form aktywnej
integracji potrzeby dotyczą: realizacji zajęć
szkolnych uzupełniających wykształcenie
na poziomie podstawowym, gimnazjalnym,
ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz
organizacji zajęć komplementarnych w stosunku do zajęć szkolnych (zajęcia wyrównawcze, korepetycje).

¾¾ Wsparcie edukacyjne powinno najpilniej
być kierowane do: osób ubogich, niepełnosprawnych oraz rodzin z dzieckiem
z niepełnosprawnością oraz młodzieży
z rodzin zagrożonych wykluczeniem.
¾¾ Wśród najbardziej pożądanych zdrowotnych form wsparcia wymienia się: terapię
psychologiczną, rodzinną lub psychospołeczną oraz badania profilaktyczne lub specjalistyczne.
¾¾ Potrzeby w zakresie wsparcia zdrowotnego
dotyczą w szczególności: osób ubogich,
niepełnosprawnych i młodzieży.
¾¾ Najbardziej skuteczne działania skierowane
do osób niesamodzielnych lub osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa podlaskiego to:
• usługi asystenckie,
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze,
• konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i mediacje.
¾¾ Najbardziej skuteczne działania skierowane
do rodzin, w tym rodzin przeżywających
trudności opiekuńczo-wychowawcze to:
• asystentura rodzinna,
• usługi dla rodzin z dziećmi,
• tworzenie i funkcjonowanie środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla
dzieci i młodzieży.
¾¾ Najbardziej skuteczną formą wsparcia
w postaci mieszkalnictwa wspieranego są
usługi w postaci mieszkań chronionych.
¾¾ Wśród skutecznych usług społecznych do realizacji na terenie województwa podlaskiego wymienia się: wdrożenie programów
polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego
wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci, usługi w ośrodkach wsparcia,
usługi w rodzinnym domu pomocy.
¾¾ Najbardziej skuteczne do realizacji usługi
wsparcia ekonomii społecznej to:
• przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na założenie, przystąpienie lub
zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym,
• usługi służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia, przystąpienia i pracy w przedsiębiorstwie społecznym.
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¾¾ Największe potrzeby w województwie podlaskim dotyczące utworzenia nowych podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej
dotyczą Klubów Integracji Społecznej,
o czym też świadczy największa szacowana liczba osób wymagających wsparcia ze
strony tej instytucji. W przypadku zapotrzebowania na stworzenie nowych miejsc
w istniejących podmiotach reintegracji społeczno-zawodowej największe potrzeby dotyczą Warsztatów Terapii Zajęciowej.
¾¾ Wśród barier, które wpływają na niską aktywność osób potrzebujących wsparcia
dominują: czynniki wewnętrzne, środowiskowe oraz systemowe. W przypadku mocnych stron budowania systemu wsparcia
wymienia się zasoby rodzinne oraz organizacyjne.
¾¾ W opinii pracowników jednostek pomocy
społecznej z terenu województwa podlaskiego czynnikami zwiększającymi skuteczność pomocy osobom wymagającym
wsparcia są: dostosowanie świadczonej
pomocy do potrzeb lokalnych oraz kompleksowe wsparcie społeczne, szkoleniowe i doradcze.
¾¾ Analiza w zakresie potrzeb instytucjonalnych wskazuje, że największe potrzeby dotyczą tworzenia: środowiskowych placówek
wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży,
jednostek specjalistycznego poradnictwa,
spółdzielni socjalnych oraz ośrodków interwencji kryzysowej. O potrzebie utworzenia tego typu placówek świadczy wysoka liczba osób wymagających ich wsparcia.
¾¾ Na terenach wiejskich województwa podlaskiego należy podjąć następujące działania
w obszarze usamodzielnienia i włączenia
społecznego osób niepełnosprawnych:
• likwidację barier architektonicznych
w budynkach użyteczności publicznej,
• organizację dojazdów do instytucji państwowych, lekarzy, sklepów czy ośrodków
aktywizacji,
• tworzenie placówek tj. domów dziennego
pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów integracji społecznej czy
warsztatów terapii zajęciowej,
• tworzenie nowych miejsc pracy oraz podejmowanie działań umożliwiających

wzrost aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.
¾¾ O skuteczności udzielanej pomocy osobom
potrzebującym decyduje kompleksowość
wsparcia oraz współpraca międzyinstytucjonalna. Instytucje realizujące na terenie
województwa podlaskiego działania na
rzecz grup potrzebujących pomocy i opieki
socjalnej, w najbliższych latach będą przyjmowały w szczególności formę: wymiany
informacji i doświadczeń oraz organizacji
wspólnych działań.
¾¾ Aktywność organizacji pozarządowych odgrywa znaczącą rolę w rozwoju społeczności lokalnych. Zakres zlecanych zadań
w najbliższych latach powinien dotyczyć
w szczególności: realizacji usług opiekuńczych na rzecz osób starszych oraz usług
dla osób chorych i niepełnosprawnych.
¾¾ Najbardziej pożądane działania do realizacji w zakresie wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych to: usługi asystentury rodzinnej, działania zwiększające
kompetencje opiekuńczo-wychowawcze
rodziców oraz tworzenie placówek świadczących pomoc i wsparcie rodzinom niewydolnym wychowawczo.
Zebrane w raporcie dane oraz opracowane wnioski posłużą planowaniu na najbliższe
lata efektywnych kierunków działań w obszarze polityki społecznej. Będą również pomocne
przy kreowaniu polityk zarówno na szczeblu
lokalnym jak i wojewódzkim. Odpowiednie
reagowanie na pojawiające się problemy społeczne oraz skutki z nich wynikające powoduje
niedopuszczenie do eskalacji problemów. Odpowiednio zaplanowane oraz wypracowane instrumenty polityki społecznej przyczynią się do
podniesienia jakości życia mieszkańców województwa oraz zapewnią im bezpieczeństwo socjalne.
Osoby zainteresowane szczegółowymi
wynikami badania zapraszamy do zapoznania
się z raportem dostępnym na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku: www.rops-bialystok.pl/badania i analizy.
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Natalia Jakimowicz – podinspektor
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Narkomania, czyli uzależnienie od narkotyków (środków odurzających, substancji
psychoaktywnych) to choroba, która zagraża
coraz większej liczbie ludzi. Jest postępująca, ciężka i śmiertelna. Jej istotą jest fizyczna i psychiczna zależność od różnego rodzaju
środków zmieniających świadomość (amfetamina, marihuana, heroina, kokaina, morfina,
itp.). Z problemem uzależnienia od narkotyków borykają się nie tylko osoby bezpośrednio nim dotknięte, ale także rodzina, partnerzy
i przyjaciele, którzy przeżywają stany przygnębienia, lęku, stresu, rozczarowań i bezradności.

W tym artykule pragniemy zaprezentować Państwu dane pozyskane na rzecz powstania Raportu od takich instytucji, jak: Policja, Straż Graniczna, Izba Celna, Wojewódzka
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Podlaski
Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Dane Komendy Wojewódzkiej Policji
w Białymstoku pokazują, że w 2015 r. na terenie województwa podlaskiego popełniono
1050 przestępstw przeciwko ustawie o przeciw-działaniu narkomanii, o 118 mniej w porównaniu do roku ubiegłego. Od roku 2012
liczba przestępstw związanych z narkotykami
spada, co prezentuje poniższy wykres.1

Wykres 1. Liczba narkotykowych przestępstw stwierdzonych w województwie podlaskim w latach
2010-2015

Źródło: System Analityczny KSIP2

W Raporcie ukazano również obraz jaki
kreują dane o ilości przestępstw wszczętych,
wykrytych w województwie z podziałem na
powiaty. Należałoby w pierwszej kolejności
wyjaśnić, iż przestępstwo wykryte to takie

1
2
3

Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku.
KSIP - Krajowy System Informacyjny Policji.
Hołyst B., Kryminologia, W-wa 1999 rok

przestępstwo stwierdzone, którego popełnienie
zarzucono co najmniej jednej osobie i przyjęto
w zakończonym postępowaniu przygotowawczym, że popełniła ona przestępstwo.3
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Tabela 1 Ilość przestępstw wszczętych, stwierdzonych na terenie powiatów województwa podlaskiego
w latach 2013 – 2015

2014

2015

2013

2014

2015

Podejrzani

Osoby nieletnie

2015

2013

białostocki

230

285

280

533

416

418

36

285

30

łomżyński

59

64

79

143

128

103

9

77

7

suwalski

62

54

59

83

121

88

4

53

3

augustowski

33

39

31

44

43

47

1

24

1

bielski

29

26

25

61

62

42

9

26

6

grajewski

24

18

23

27

55

29

1

24

1

hajnowski

21

23

16

47

30

44

5

26

5

kolneński

8

13

16

13

13

16

0

12

0

moniecki

18

7

16

48

33

12

1

9

1

sejneński

6

13

13

4

24

13

0

8

0

siemiatycki

21

21

35

53

72

71

1

40

0

sokólski

23

37

23

28

43

47

3

36

2

wysoko-mazowiecki

17

15

10

53

53

27

1

8

1

zambrowski

38

25

51

34

58

47

1

50

2

Podsumowanie

589

640

680

1171

1151

1050

72

707

59

Rok/Powiat
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Stwierdzone
Czyny karalne ni. nieletnich 2015

Wszczęte

Źródło System analityczny KSIP

W województwie podlaskim w 2015 roku 707
osób było podejrzanych o popełnienie przestępstw przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu
narkomanii. Wśród nich 59 osób stanowili
nieletni. Jest to wyższy odsetek nieletnich od
roku 2014, którzy dopuścili się popełnienia
przestępstw przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Czyny karalne nieletnich w 2015 roku stanowiły 72 przestępstwa.
Dopalacze
Dopalacze czyli nowe narkotyki, produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy jedna
wspólna cecha: zawierają substancje psychoaktywne działające na układ nerwowy człowieka
w podobny sposób do dotychczas znanych narkotyków. Substancje te są zarówno produkowane przez człowieka (czyli syntetyczne), jak
i pozyskiwane z roślin. „Dopalacze” zawierają
niezwykle groźne substancje dla zdrowia i życia osoby, która je zażyje. Mimo tego, że na
ich opakowaniach widnieje napis: „Produkt nie
jest przeznaczony do spożycia”, właśnie z taką

intencją jest sprzedawany. W grupie „dopalaczy” znajdują się substancje o różnym działaniu. Większość „dopalaczy” charakteryzuje się
tym, że już w niewielkich dawkach działają na
ośrodkowy układ nerwowy. Dlatego bardzo łatwo można je przedawkować, co prowadzi do
poważnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a nawet śmierci.
Dane Wojewódzkiej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Białymstoku wskazują,
że na terenie woj. podlaskiego w 2015 roku
stwierdzono funkcjonowanie 6 stacjonarnych
punktów sprzedaży z dopalaczami zlokalizowanych w Augustowie – 2 , Łomży – 2, Białymstoku -1, Suwałki -1. W wyniku podjętych
czynności przez Powiatowych Inspektoratów
Sanitarnych i Policję zostały zamknięte. Sporadycznie są one otwierane, jednak nie odnotowano stałego prowadzenia sprzedaży przedmiotowych środków. W ramach prowadzonych
postępowań przygotowawczych jednostki
policji województwa podlaskiego prowadziły

indywidualne działania skierowane przeciwko
dopalaczom.
Przykładem tych działań były podjęte
przez KP IV w Białymstoku czynności w ramach prowadzonego śledztwa, nadzorowanego
przez Prokuraturę Rejonową Białystok – Południe, w ramach których dokonano przeszukania
sklepu z dopalaczami w Białymstoku, w których według zeznań jednego ze sprawców miała odbywać się sprzedaż dopalaczy. W wyniku

przeszukiwania zatrzymano 1248 szt. pakietów
foliowych z zawartością substancji będących
imitacją produktu dymu do kominka. Po przeprowadzeniu badań stwierdzono, że jest ona
zabroniona przez Ustawę o Przeciwdziałaniu
Narkomanii.
W ramach współpracy WSSE z placówkami służby zdrowia województwa podlaskiego, zgłoszono przypadki podejrzeń zatruć środkami zastępczymi, które prezentuje wykres 2.

Wykres 2. Zgłoszenia przypadków podejrzeń zatruć środkami zastępczymi w roku 2014 - 2015
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Źródło: Dane Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białystok

Analiza wykresu pokazuje dynamiczny
wzrost ilości zgłaszanych przypadków podejrzeń zatruć środkami zastępczymi w roku 2015.
Największą ich liczbę odnotowano w terminie
od kwietnia do sierpnia (w miesiącu lipcu 33
zgłoszenia, gdzie rok wcześniej tych zgłoszeń
odnotowano jedynie 2). Ogółem odnotowano
133 zgłoszenia w roku 2015, co stanowi o 107
więcej przypadków niż w roku ubiegłym
(26 przypadków). Ofiarami są nie tylko osoby
młode, choć tych jest stanowczo najwięcej. Poniższa tabela prezentuje rozkład wiekowy osób
z podejrzeniem zatrucia środkiem zastępczym.
Działania Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Izby Celej w Białymstoku
4

Źródło: dane Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku,

Polska jest jednym z głównych szlaków
przemytu narkotyków. Metody i poszczególne
trasy przemytu uzależnione są od rodzaju, ilości i kraju pochodzenia substancji.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 października
1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1402 ze zm.) do zadań tej formacji należy
ochrona granicy państwowej w tym, jak wskazuje art. 1 ust. 2 pkt 13 zapobieganie przemieszczaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl
odrębnych przepisów przez granicę państwową
środków odurzających i substancji psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych.
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W zasięgu terytorialnym Podlaskiego Oddziału
Straży Granicznej w roku 2015 ujawniono 12
zdarzeń z udziałem środków odurzających: 4
• Placówka Straży Granicznej w Kuźnicy
– amfetamina 0,620 g. o wartości 23 zł,
• Placówka Straży Granicznej w Kuźnicy – haszysz 104 148,9 g. o wartości
124 467,79 zł,
• Placówka Straży Granicznej w Kuźnicy – konopie indyjskie 39 szt. o wartości
42 900 zł,
• Placówka Straży Granicznej w Kuźnicy
– marihuana 10 970 g. o wartości 522 zł,
• Placówka Straży Granicznej w Kuźnicy
– MDMA 76 050 g. o wartości 11 400 zł,
• Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców –
amfetamina 7,700 g. o wartości 385 zł,
• Placówka Straży Granicznej w Sejnach
– konopie indyjskie 11 szt. O wartości
9 196 zł,
• Placówka Straży Granicznej w Sejnach –
amfetamina 1,574 g. o wartości 78,70 zł,
• Placówka Straży Granicznej w Nowym
Dworze – haszysz 92 282,870 g. o wartości 4 614 143,50 zł.
Art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (t.j. Dz.U. z 2015 r.,
poz. 990) wskazuje, że jej zadaniem jest „(…)
rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie
i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących
wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz wyprowadzania z jej terytorium
towarów objętych ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na bezpieczeństwo

i porządek publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe, w szczególności takich jak odpady, substancje chemiczne i ich mieszaniny,
materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki
odurzające i substancje psychotropowe, broń,
amunicja, materiały wybuchowe oraz towary
i technologie o znaczeniu strategicznym.” 5
W roku 2015 w toku pracy funkcjonariuszy Izby Celnej w Białymstoku ujawniono
substancje odrzucające 545, 78 g marihuana,
122,92 g amfetamina, 21 g metaamfetamina,
196 tabletek ecstasy, 0,42 g dimetylotryptamina, 11 znaczników LSD, 54 litrów GBL oraz
ilość ujawnionych środków zastępczych (dopalaczy) 3068,96 g.
Leczenie i rehabilitacja
Dane z lecznictwa i rehabilitacji stanowią
jedno z najważniejszych narzędzi monitorowania epidemiologii problemu narkomanii. Ich
analiza dostarcza informacji o obrazie i dynamice sceny narkotykowej. Dzięki monitorowaniu możliwe jest śledzenie trendów w zakresie
wzorów problemowego używania narkotyków,
społeczno-demograficznych oraz terytorialnych korelatów problemu, a także niektórych
jego konsekwencji społecznych i zdrowotnych.
Wnioski z monitorowania pozwalają na ewaluację oraz prowadzenie racjonalnej polityki
zdrowotnej i społecznej.
Wydatki Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
poniesione w 2015 roku na realizację świadczeń zdrowotnych typu opieka psychiatryczna
i leczenie uzależnień w wybranych zakresach
świadczeń:

Tabela 2 Koszty świadczeń poniesionych w roku 2015 przez NFZ

Nazwa zakresu świadczeń

świadczenia udzielane w warunkach oddziału/ośrodka dziennego - leczenie
uzależnień, w tym:
ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
świadczenia udzielane w warunkach ambulatoryjnych - leczenie uzależnień,
w tym:
LECZENIE UZALEŻNIEŃ
5

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie celnej *(Dz.U. 2009 Nr 168 poz. 1323)

Koszty 2015 r. w zł (wartość rachunków przedstawionych przez Świadczeniodawców opłaconych przez POW
NFZ)
2015
2014
99 280,00

100 320,00

99 280,00

100 320,00*

5 052 781,19

4 911 642,94

2 458 898,40

2 417 400,63**
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ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ ALKOHOL

1 926 504,69

433 151,50***

ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

480 360,50

219 410,40****

ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
OD ALKOHOLU

187 017,60

1 841 680,41*****

Wydatki poniesione ze względu na
świadczenia udzielane osobom uzależnionym
w warunkach oddziału/ośrodka dziennego były
mniejsze w roku 2015 o 1 040 zł w stosunku
do roku 2014. W obszarze świadczeń terapii
uzależnienia od substancji psychoaktywnych
innych niż alkohol w 2015 roku kwota była
większa o 1 493 353 19 zł, natomiast świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia
od alkoholu była już mniejsza o 1 654 662 81
zł. W 2015 roku odnotowano znaczny w zrost
w zakresie świadczeń terapii uzależnień dla
dzieci i młodzieży o 260 950, 10 zł.
Epidemiologia zakażeń wirusem HIV oraz
zachorowań na AIDS w województwie podlaskim
HIV to ludzki wirus upośledzenia (niedoboru) odporności. Może wywołać zespół
nabytego upośledzenia odporności – AIDS.

Ze względu na skalę zakażeń i tempo rozprzestrzeniania się wirusa epidemia HIV/AIDS jest
jednym z priorytetowych zagadnień zdrowia
publicznego, schorzenie to wymaga natychmiastowego działania. Według danych UNAIDS pod koniec 2014 r. na świecie żyły około
34 miliony ludzi z HIV/AIDS, z czego 90%
w krajach rozwijających się. Wirusem HIV
zakażają się przede wszystkim osoby młode –
między 15 a 24 rokiem życia (stanowią prawie
40% zarażonych na całym świecie). W Polsce
7% wszystkich zakażeń wykryto u osób poniżej
dwudziestego roku życia, a 46% – u osób w wieku 20 – 29 lat. Dominującą grupę (84%) wśród
zakażonych HIV i chorych na AIDS w naszym
kraju stanowią osoby w wieku produkcyjnym
(20 – 49 lat). Wieloaspektowość HIV/AIDS
oraz rosnące zagrożenie wymaga szczególnego
potraktowania tej problematyki co prezentuje
Wykres 4.

Wykres 3. Liczba nowych zakażeń wirusem HIV w latach 2007-2015 w województwie podlaskim
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Powyższy wykres prezentuje zestaw
danych zebranych od roku 2007 uzupełniony o rok 2015, dotyczących zarejestrowanych
wykrytych zakażeń HIV oraz zachorowań na
AIDS. Wynika z nich, że w roku 2015 r. zanotowano 24 nowe przypadki zakażenia wirusem
HIV w województwie podlaski, czyli nastąpił
spadek o dwa przypadki w stosunku do roku
2014.
Profilaktyka uzależnień
Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizują przede wszystkim organy
administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. W szczególności zadania te
obejmują: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkomanii, udzielanie rodzinom,
w których występuje ten problem, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności
ochrona przed przemocą w rodzinie. Do zadań
samorządów należy również prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
Chodzi tu np. o organizowanie pozalekcyjnych
zajęć sportowych oraz wspieranie zatrudnienia
socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
Działania realizowane przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
wyznaczone, jako priorytety określone są poprzez cele strategiczne i operacyjne Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Poniżej przedstawiono stan realizacji:
¾¾ Przedsięwzięcia szkoleniowe:
• zorganizowano szkolenie z zakresu profilaktyki narkomanii, skierowane do grupy
alumnów z wyższych seminariów duchownych,
• przy współpracy z Podlaskim Urzędem
Wojewódzkim, ROPS zorganizował interdyscyplinarne seminarium pn. „Przemoc a uzależnienia”.
¾¾ Kampania edukacyjna:
• „Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/
AIDS” zorganizowana przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Białymstoku w partnerstwie z Urzędem

Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, Polskim
Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej Oddział w Białymstoku, Urzędem Miejskim
w Białymstoku oraz Podlaskim Urzędem
Wojewódzkim w Białymstoku.
¾¾ Programy profilaktyczne:
• „FreD goes net” – Program Wczesnej
Interwencji wobec Młodych Użytkowników Narkotyków,
• przeprowadzono Cykl konwersatoriów
i konsultacji dla pedagogów i nauczycieli
różnego szczebla w zakresie profilaktyki
uzależnień,
• we współpracy w Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku konkurs pod
nazwą „Profilaktyka z bakcylem” adresatem, którego byli uczniowie szkół gimnazjalnych i licealnych województwa podlaskiego.
Działania Miasta Białystok, wszystkie zadania
zlecane były w ramach otwartych konkursów:
1. Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym
uzależnieniem, prowadzonych w punktach
konsultacyjnych i poradniach uzależnień,
2.	 Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych
i ośrodkach dziennego pobytu,
3. Program profilaktyki i terapii w zakresie
uzależnień behawioralnych.
Miasto Suwałki:
1. Dofinansowano realizację zadania pn. „Prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjne w Suwałkach. Poradnictwo – prawno
– psychologiczne i psychoterapeutyczne
2.	 Zakupiono do Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych SP SP
ZOZ 933 szt. testów z przeznaczeniem do
wykorzystania w diagnostyce i terapii dla
pacjentów Suwałk uzależnionych lub używających substancji psychoaktywnych.

3. Dofinansowano uczniom pięciu szkół gimnazjalnych program profilaktyczny „Smak
życia czyli debata o dopalaczach”
4. Sfinansowano projekt „AFS – Szkoła Wolna
od Uzależnień”, którego celem jest diagnozowanie stopnia używania alkoholu, papierosów, narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież.
Programem objęto 474 uczniów.
5. W ramach podnoszenia kwalifikacji, sfinansowano członkowi Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Suwałkach, szkolenie pn „ Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– rola samorządów gmin w nowoczesnym
przeciwdziałaniu uzależnieniom”
6. Opłacono wygłoszenie wykładu np. „ Stare i nowe narkotyki a młodzież” podczas
konferencji zorganizowanej dla pedagogów, nauczycieli, pielęgniarek środowiska
nauczania i wychowania z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych/ substancji zastępczych oraz członków
MKRPA.
Na przedsięwzięcia z obszaru przeciwdziałania narkomanii w roku 2015 Miasto
Łomża zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.000 zł . Ogłoszone były dwa otwarte konkursy ofert, których nie rozstrzygnięto
z powodu braku ofert konkursowych. Środki
finansowe nie zostały rozdysponowane i ujęto je w planie budżetu na 2016 roku. Zadania
dotyczące profilaktyki narkomanii w 2015
roku były realizowane przez miejskie jednostki organizacyjne, w tym przedszkola, szkoły
podstawowe, szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne. Zadania z zakresu profilaktyki
narkomanii realizowano wspólnie z zadaniami z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
i rozwiązywania problemów alkoholowych
w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Patologii Społecznej na 2015 rok.
Komenda Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w ramach profilaktyki na terenie woj.
podlaskiego przeprowadziła spotkania dot.
problematyki uzależnień (również odpowiedzialność prawna nieletnich w tym zakresie)

z młodzieżą oraz zorganizowano szkolenia pracowników placówek oświatowych nt. sposobu
postepowania nauczycieli w przypadku ujawniania ucznia będącego pod wpływem substancji psychoaktywnych/ bądź posiadającego takie
środki:
• Spotkania z młodzieżą(dopalacze) – 457
Odbiorcy młodzież – 21241
• Nauczyciele procedury(dopalacze) – 339
Odbiorcy nauczyciele – 2419
W związku z inauguracyjnym spotkaniem Podlaskiego Stowarzyszenia HR na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu
w Białymstoku funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przeprowadzili wykład nt. „UWAGA! Narkotyki i dopalacze w firmie. Czy Twoi pracownicy biorą
i jak to rozpoznać?”. Poruszono tematykę uzależnień od narkotyków i tzw. „dopalaczy” oraz
zagadnienia prawne związane z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Podczas spotkania
uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne.
W ramach współpracy z Uniwersyteckim
Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Białymstoku kierownik SOR dr Witold Oleński przeprowadził cykl szkoleń pn. „Środki psychoaktywne w środowisku dzieci i młodzieży” funkcjonariuszy podlaskiej Policji m.in. Wydziału
Patrolowo- Interwencyjnego KMP w Białymstoku , OPP w Białymstoku (ok.100 osób).
W KWP odbyło się szkolenie specjalistów ds.
nieletnich oraz pracowników cywilnych realizujących działania profilaktyczne w zakresie
przeciwdziałania dystrybucji zażywania środków psychoaktywnych. Prelegentami na szkoleniu byli m.in. dr Witold Oleński oraz mł .insp.
Jerzy Borys Naczelnik Wydziału dw. Z Przestępczością Narkotykową. W szkoleniu wzięli udział też pracownicy Wydziału Prewencji,
Sztabu, Ruchu Drogowego oraz dw. z Przestępczością Narkotykową tut. KWP. Łącznie przeszkolono ok. 80 osób.
Ponadto, w związku z organizowaną
przez KPP w Siemiatyczach konferencją „ NIE
I JUŻ stop dopalaczom” funkcjonariusz Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku przeprowadził wykład na temat aspektów prawnych problematyki środków psychoaktywnych.
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W konferencji wzięli również udział terapeuta
z Etapu oraz ratownik medyczny z Polskiej
Rady Ratownictwa Medycznego.
Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy zwrócił się
z prośbą o przeszkolenie kadry OHP z woj.
Podlaskiego. Funkcjonariusze WP KWP w Białymstoku przeprowadzili zajęcia z odpowiedzialnością prawnej nieletnich, problematyki
środków psychoaktywnych, procedur postępowania nauczycieli w przypadku ujawnienia
ucznia wykazującego przejawy demoralizacji
bądź popełniającego czyny karalne oraz omówiono problematykę przemocy w rodzinie.
W bazie hufca ZHP Białystok w Borkach
funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP
w Białymstoku uczestniczyli w organizowanej harcerskiej akcji szkoleniowej BLASK
2015, którego organizatorem był Zespół Kadry Kształcącej ZHP Chorągwi Białostockiej.
Szkolenia skierowane były do osób pracujących jako wychowawcy, bądź jako osoby odpowiedzialne za przyszłą pracę z wychowawcami. Celem warsztatów było zapoznanie
uczestników z tematyką odpowiedzialności
prawnej nieletnich oraz opiekunów w czasie
pracy z dziećmi i młodzieżą, mową nienawiści ( z uwzględnieniem niepełnosprawności) ,
przemoc w rodzinie oraz narkotyki, dopalacze
i inne używki.
Ponadto w ramach działań profilaktycznych pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. Podlaskiego prowadzili działania
edukacyjno – informacyjne (konferencje, spotkania, warsztaty, prelekcje, konkursy). Działania skierowane były przede wszystkim do
dzieci i młodzieży ora ich opiekunów. Prowadzono też dystrybucję materiałów edukacyjnych w formie ulotek oraz projekcje filmów.
Publikowano informacje w prasie lokalnej i na
stronach internetowych. Po za tym od 15 lipca
2015 roku została uruchomiona bezpłatna infolinia, gdzie można uzyskać informacje o negatywnych skutkach zażywania dopalaczy oraz
możliwościach leczenia.
Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii
Uzależnień w Łomży w ramach profilaktyki
narkomanii w roku 2015 były przeprowadzone
następujące działania:

• Spotkania edukacyjno – profilaktyczne
z młodzieżą szkół gimnazjalnych i średnich w Zambrowie i Łomży oraz spotkania
ze studentami kierunku Pracownik Socjalny Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,
• Przeprowadzono program profilaktyczny
w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo
Wychowawczej w Łomży,
• Uczestnictwo pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej
w Białymstoku oraz Departamentem Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w kampanii informacyjnej dotyczącej dopalaczy w czasie Dożynek w Sokółce w dniu
30.08.2015 r.
Podsumowanie
Działania na rok 2016 będą miały za zadanie popularyzację wiedzy na temat skutecznych strategii rozwiązywania problemów narkotykowych. Będzie się to odbywało poprzez
popularyzację wiedzy dotyczącej uzależnień,
tak aby stworzyć silne podstawy teoretyczne,
edukowanie w kierunkach metod terapii i leczenia w tym leczenia substytucyjnego, popularyzację programów redukcji szkód, szersze wykorzystywanie przez gminy rekomendowanych
programów profilaktycznych o potwierdzonej
jakości, powiązane z konkretnymi programami
profilaktycznym.
Należy również pamiętać, że kompleksowa profilaktyka powinna opierać się na diagnozie środowiska. Nowo pojawiające się problemy społeczne nie mogą tworzyć sytuacji bez
wyjścia. Najistotniejsze więc zatem jest w tym
przypadku dokładne rozpoznanie i wyznaczenie kierunków interdyscyplinarnych działań.
Podejmowane zadania powinny stanowić odpowiedź na pojawiające się problemy i opierać
się na diagnozie lokalnej sytuacji.
W związku z powyższym w 2016 roku
kontynuowane będą działania podejmowane
w tym zakresie, zgodnie z celami operacyjnymi
„Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2014 – 2018”.
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