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Szanowni Państwo!

 Z satysfakcją przekazuję kolejny numer kwartalnika „Podlaski Prze-
gląd Społeczny”. W bieżącym wydaniu znajdziecie Państwo artykuły o pro-
blemach społecznych i aktualnych działaniach realizowanych w wojewódz-
twie podlaskim przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białym-
stoku.
 Pierwszy z zamieszczonych w kwartalniku artykułów, stanowi podsu-
mowanie zakończonych w ostatnim czasie „XIV Podlaskich Dni Rodziny”, 
czyli cyklicznego przedsięwzięcia o charakterze wojewódzkim, mającego 
na celu promowanie rodziny jako najważniejszej grupy społecznej. Jak co 

roku podlaskim rodzinom stworzono okazję do aktywnego włączenia się w liczne wydarzenia eduka-
cyjne, integracyjne, profilaktyczne czy sportowe organizowane na terenie województwa podlaskiego.
 Biuletyn zawiera także relacje - ze szkoleń zorganizowanych przedstawicielom Gminnych 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu konstruowania profilaktyki lokalnej 
oraz z zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku seminarium 
pn. „Praca z dzieckiem i rodziną na rzecz jego powrotu do środowiska”, uwieńczonego uroczystym 
otwarciem Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle.
 Na kartach biuletynu zamieszczono ponadto artykuł poruszający problematykę działań na rzecz 
osób z niepełnosprawnością (w soczewce zadań realizowanych w województwie podlaskim przez 
Fundację Aktywnej Rehabilitacji) oraz pierwszy materiał z cyklu „kilka słów o…” stanowiący próbę 
charakterystyki nielegalnych substancji psychoaktywnych jakimi są przetwory konopi.
 Ostatni rok, to również praca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku nad 
stworzeniem „Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020”. 
W niniejszym biuletynie znajdą Państwo informację o etapach jego powstawania oraz główne zało-
żenia i cele zawarte w Programie.

Życzę miłej lektury!

Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

w Białymstoku

Elżbieta Rajewska - Nikonowicz
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XIV PODLASKIE DNI RODZINY 

Krzysztof Popławski – referent
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

 W dniach 1 maja – 31 sierpnia 2016 na 
terenie województwa podlaskiego trwały XIV 
Podlaskie Dni Rodziny. Tegoroczna edycja 
odbywała się pod hasłem „W rodzinie siła”, 
które zwracało szczególną uwagę na rodzinę, 
która okazuje wsparcie i zrozumienie, dodaje 
pewności i otuchy oraz pomaga w dokonywa-
niu właściwych wyborów życiowych. W przed-
sięwzięcie organizowane przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku 
jak co roku włączyło się wiele samorządów 
lokalnych, organizacji pozarządowych, szkół 
oraz instytucji administracji rządowej woje-
wództwa. Wszystkie imprezy i wydarzenia 
organizowane w ramach XIV Podlaskich Dni 
Rodziny miały na celu promowanie rodziny 
jako najważniejszej grupy społecznej, która 
w największym stopniu kształtuje osobowość 
człowieka oraz stanowi podstawę rozumienia 
świata i potrzebę jego odkrywania. Ponadto 
stwarzały rodzinom okazję do aktywnego 
włączenia się w wydarzenia edukacyjne, inte-
gracyjne, profilaktyczne czy sportowe organi-
zowane na terenie województwa podlaskiego. 
Inicjatywa została objęta Honorowymi Patro-
natami: Wojewody Podlaskiego i Marszałka 
Województwa Podlaskiego.
 Tak jak w poprzednich latach, pro-
gram Podlaskich Dni Rodziny był pełen 

różnorodnych wydarzeń. W tegorocznej edycji 
odbyło się około 250 różnego rodzaju imprez 
na terenie całego województwa podlaskiego, 
w których udział wzięło ponad 5 tysięcy 
uczestników. W ramach XIV Podlaskich Dni 
Rodziny zorganizowano przedsięwzięcia skie-
rowane specjalnie dla podlaskich rodzin: kon-
kursy, imprezy integracyjne, festyny i pikniki 
rodzinne, spotkania, warsztaty czy dni otwarte 
placówek.
 29 maja 2016 roku w ramach XIV Pod-
laskich Dni Rodziny w Augustowie miał miej-
sce „Piknik Rodzinny nad Neckiem”. Podczas 
imprezy odbył się także II Marsz dla Życia 
i Rodziny, który przeszedł w liczbie ok 500 
osób z centrum Augustowa na teren gdzie 
odbył się festyn. Uczestnicy marszu dali w ten 
sposób świadectwo przywiązania do wartości 
rodzinnych i szacunku dla życia ludzkiego. Po 
marszu augustowskie rodziny spotkały się na 
pikniku, gdzie czekały na nie atrakcje w strefie 
kulturalnej, dziecka, mocnych wrażeń, rywali-
zacji oraz w strefie gastronomicznej. Młodzież 
zgromadzona na festynie spróbowała swoich 
sił w grupowej grze „Azymut 40” polegającej 
na dotarcie za pomocą map, kompasów i zdjęć 
satelitarnych w różne miejsca gdzie na uczest-
ników czekały specjalne zadania wymagające 
różnorodnych umiejętności. Festyn rodzinny 

Wydarzenia organizowane w ramach XIV Podlaskich Dni Rodziny
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swoimi występami uświetnili Dawid Krzy-
żowski – aktualny Mistrz Polski Freestyle 
Football, zaś pokaz siły przeprowadził Mistrza 
Świata Strongmanów Grzegorz Skowroński.
 W ramach XIV Podlaskich Dni Rodziny 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Białymstoku zorganizował dwa festyny 
rodzinne: 28 lipca w Olszynach (Gmina Piąt-
nica) oraz 21 sierpnia w Klukowie. Imprezy 
odbyły się we współpracy z lokalnymi samo-
rządami. Na pierwszym z nich, mimo tego iż 
odbywał się w środku tygodnia, zjawiło się 
wielu mieszkańców z najbliższej okolicy. Przy-
gotowane atrakcje, w sposób aktywny i różno-
rodny, zachęcały lokalne rodziny do wspólnej 
zabawy. Konkursy, animacje oraz kreatywne 
zajęcia mobilizowały pokolenia do efektyw-
nego i niebanalnego wypełnienia czasu wol-
nego. Punkt kulminacyjny imprezy wyznaczył 
koncert zespołu muzyki country – Gładek 
Brothers Band. Drugi festyn odbył się w połą-
czeniu z obchodami Dożynek Gminnych. Pod-
czas imprezy zorganizowane zostały występy 

artystyczne, rodzinne konkursy, zabawy oraz 
inne atrakcje . Jedną z nich były II Amatorskie 
Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi 
oraz późniejszy uroczysty przejazd zaprzę-
gów na plac Gminnego Ośrodka Kultury gdzie 
odbył się festyn. Całe rodziny mogły korzy-
stać z przygotowanych dla nich zabaw, anima-
cji oraz urządzeń rekreacyjnych (dmuchanych 
zjeżdżalni i toru przeszkód, eurobungee czy 
ścianki wspinaczkowej).
 31 sierpnia 2016 r., dzień przed rozpo-
częciem roku szkolnego, młodzi podopieczni 
Stowarzyszenia Droga w Białymstoku otrzy-
mali wyprawki szkolne, które zostały zaku-
pione między innymi przez Regionalny Ośro-
dek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dzia-
łanie zostało zrealizowane w ramach porozu-
mienia zawartego pomiędzy obiema instytu-
cjami w ramach realizacji działań związanych 
z XIV Podlaskimi Dniami Rodziny . Plecaki 
wraz z przyborami i artykułami szkolnymi 
zostały rozdysponowane wśród dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych z województwa podlaskiego.

Wydarzenia organizowane w ramach XIV Podlaskich Dni Rodziny
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SZKOLENIA GMINNYCH KOMISJI 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH Z ZAKRESU 

PROFILAKTYKI LOKALNEJ

Marta Sasińska – referent
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

 Zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi, zwierzchnicy 
gmin i miast (wójtowie, burmistrzowie, prezy-
denci miast) mają obowiązek powołać Gminne 
Komisje Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. Do ich zadań należy prowadzenie 
działań związanych z profilaktyką i rozwiązy-
waniem problemów alkoholowych na terenie 
gminy oraz integracji społecznej osób uzależ-
nionych od alkoholu. W szczególności zadania 
te obejmują:

 – zwiększanie dostępności pomocy tera-
peutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu;

 – udzielanie rodzinom, w których wystę-
pują problemy alkoholowe, pomocy psy-
chospołecznej i prawnej, a w szczególno-
ści ochrony przed przemocą w rodzinie;

 – prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholo-
wych i przeciwdziałania narkomanii, 
w szczególności dla dzieci i młodzieży, 
w tym prowadzenie pozalekcyjnych 
zajęć sportowych, a także działań na 
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuń-
czo-wychowawczych i socjoterapeutycz-
nych;

 – wspomaganie działalności instytucji, sto-
warzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholo-
wych;

 – wspieranie zatrudnienia socjalnego 
poprzez organizowanie i finansowanie 
centrów integracji społecznej oraz podej-
mujące czynności zmierzające do orze-
czenia o zastosowaniu wobec osoby uza-
leżnionej od alkoholu obowiązku podda-
nia się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego. 

Szkolenia Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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 W skład gminnych komisji rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych powinny wcho-
dzić osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
W związku z powyższym Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Białymstoku zorgani-
zował jednodniowe szkolenia dla członków 
gminnych komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych z zakresu profilaktyki lokalnej 
z następujących powiatów:

 – 17 października 2016 r. powiat bielski 
oraz zambrowski,

 – 18 października 2016 r. powiat moniecki,
 – 19 października 2016 r. powiat augustow-

ski .

 Szkolenia były kontynuacją zainicjowa-
nego w latach poprzednich przedsięwzięcia 
pn. „Gminne Komisje Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych – szkolenie Podstawowe”, 
obejmującego corocznie kolejne powiaty woje-
wództwa podlaskiego. Celem szkolenia było 
podniesienie poziomu wiedzy przedstawicieli 

Gminnych Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych z zakresu praktycznych 
aspektów profilaktyki lokalnej w ramach reali-
zowanych zadań. Program szkolenia obejmo-
wał następujące obszary tematyczne:
1 . Rola Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w systemie organizowania 
oddziaływań profilaktycznych na poziomie 
gminy (zadania ustawowe)

2 . System wydatkowania środków finanso-
wych na działania profilaktyczne

3 . Jak powinien wyglądać dobry i skuteczny 
program profilaktyczny finansowany ze 
środków alkoholowych

4 . Rola Komisji w Zespole Interdyscyplinar-
nym

 Szkolenia zostały przeprowadzone przez 
Pana Błażeja Rafała Gawrońskiego – eksperta 
Państwowej Agencji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych ds. Lokalnych i Regional-
nych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

Szkolenia Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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PRACA Z DZIECKIEM I RODZINĄ NA RZECZ 
JEGO POWROTU DO ŚRODOWISKA

Monika Jodłowska – inspektor
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

 Zgodnie z preambułą ustawy o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 
9 czerwca 2011 r. – „…skuteczna pomoc dla 
rodziny przeżywającej trudności w opiekowa-
niu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna 
ochrona dzieci i pomoc dla nich może być 
osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, 
instytucji i organizacji pracujących z dziećmi 
i rodzicami”. 
 Podstawową przyczyną umieszczania 
dzieci w różnych formach opieki zastępczej 
jest brak realnej pomocy rodzinie zmarginali-
zowanej lub rodzinie w kryzysie. Istotą spój-
nego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną 
je wychowującą, jeżeli ma ona trudności w pra-
widłowym wypełnianiu swoich funkcji, jest 
podejmowanie działań w ramach tego systemu 
zapewniających rodzinie taką pomoc. Efektem 
udzielonego wsparcia powinno być wyelimino-
wanie zagrożenia zabrania dziecka z rodziny 
lub zapewnienia szybkiego do niej powrót 
dla tych dzieci, które z uwagi na ich dobro 
okresowo musiały zostać umieszczone poza 
rodziną. Podstawowym narzędziem działania 
na rzecz dziecka jest praca z rodziną. Jest ona 
ważna w momencie przeżywania przez rodzinę 
pierwszych trudności, jest niezbędna wówczas, 
gdy w rodzinie ma miejsce poważny kryzys, 
zagrażający dobru dziecka. 

ZADANIA PRACY Z RODZINĄ 
wspieranie więzi uczuciowych w rodzinie oraz 

integracja rodziny
pomoc w integrowaniu rodziny z otoczeniem

 służenie odbudowywaniu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych

neutralizowanie przypadków patogennego 
oddziaływania rodziny na dziecko

 Profesjonalna, kompleksowa i obiek-
tywna, prowadzona przez odpowiednio przy-
gotowaną kadrę praca z rodziną prowadzona 
na podstawie wspólnie opracowanego planu 
powinna być podejmowana jak najwcześniej. 
W wyniku pracy z rodziną powinna ona osią-
gnąć zdolność prawidłowego funkcjonowania 
na tyle, aby bezpieczeństwo dzieci nie było 
zagrożone. 

FORMY PRACY Z RODZINĄ 
konsultacje i poradnictwo specjalistyczne

terapia i mediacje
usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne
pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa 

rodzinnego
organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu 

wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, 
zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami 

samopomocowymi”

Seminarium pn. „Praca z dzieckiem i rodziną na rzecz jego powrotu do środowiska”
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Praca z rodziną jest prowadzona także 
w przypadku umieszczenia dziecka poza 
rodziną.

 W województwie podlaskim w 2016 r. 
powstała Regionalna Placówka Opiekuńczo-
-Terapeutyczna z siedzibą w Ignatkach-Osie-
dle, która działa w strukturze Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku 
jako odrębna komórka organizacyjna. Pla-
cówka przeznaczona jest dla dzieci wymaga-
jących szczególnej opieki, które ze względu 
na stan zdrowia wymagają stosowania specja-
listycznej opieki i rehabilitacji oraz nie mogą 
zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastęp-
czej lub placówce opiekuńczo – wychowaw-
czej. Celem działalności Placówki jest między 
innymi zapewnienie tym dzieciom: całodobo-
wej specjalistycznej opieki i wychowania, 
rehabilitacji, działań terapeutycznych, świad-
czeń zdrowotnych oraz zaspokojenie niezbęd-
nych potrzeb, kształcenia, wychowania. Nad-
rzędnym celem jest wspieranie wychowanków 
w uzyskaniu niezależności i samodzielności 
oraz dostosowaniu się do społeczeństwa jak 
również powrotu do rodziny. 
 7 października 2016 r. w hotelu 
„Sosnowe Zacisze” w Ignatkach – Osiedle 
odbyło się seminarium pn. „Praca z dzieckiem 
i rodziną na rzecz jego powrotu do środowiska” 
oraz oficjalne otwarcie i poświęcenie Regional-
nej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej z sie-
dzibą w Ignatkach-Osiedle. Uroczyste otwarcie 
Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeu-
tycznej w Ignatkach – Osiedle zaszczycili swoją 
obecnością parlamentarzyści - Władysław 

Kosiniak-Kamysz oraz Mieczysław Kazimierz 
Baszko, duchowni, samorządowcy, przedstawi-
ciele instytucji i urzędów oraz służb munduro-
wych. W oficjalnej części spotkania nastąpiły 
podziękowania osobom bezpośrednio zaanga-
żowanym w powstanie placówki. Część wykła-
dową zorganizowanego seminarium rozpoczęli 
o. Edward Konkol oraz Pani Anna Tomulewicz 
ze Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Droga”, 
w którego strukturach funkcjonuje Ośrodek 
Wspierania Dziecka i Rodzin „Nasz Dom”. 
Jest to placówka opiekuńczo – specjalistyczna 
specjalizująca się w pracy z rodziną trudną, 
wieloproblemową, z problemem uzależnienia, 
w kryzysach, z zaburzeniami emocji. prowa-
dzi systemową pracę z rodziną przywracając 
i usprawniając jej funkcjonalność. „Nasz Dom” 
realizuje program „Odzyskać dziecko”, dzięki 
któremu wiele dzieci wróciło do swoich rodzin, 
wielu nie trafiło do domów dziecka, a dzięki 
systemowej pracy ponad 100 rodzin zaczęło 
funkcjonować samodzielnie. W programie 
główny nacisk położony jest na specjalistyczną 
pracę z rodziną - z m.in. terapeutami, asy-
stentami rodzin, mediatorami, psychologami, 
budowanie kompetencji społecznych rodziców 
poprzez grupy wsparcia, warsztaty, wspólne 
imprezy rodzinne. Na temat zmian oraz realiza-
cji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pie-
czy zastępczej w 2015 roku opowiedziała Pani 
Marzena Tucholska z Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. Pani Małgorzata 
Gudewicz, która jest edukatorom Programu 
FAS, przybliżyła zaproszonym gościom spe-
cyficzne potrzeby dzieci opuszczonych z dys-
funkcjami zdrowotnymi i rozwojowymi

Uroczyste otwarcie i wyświęcenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo –Terapeutycznej w Ignatkach – Osiedle
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FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI

Elżbieta Kujawa
Pełnomocnik Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR w województwie podlaskim

 Fundacja Aktywnej Rehabilitacji to orga-
nizacja która od ponad 25 lat kompleksowo 
wspiera swymi działaniami osoby niepełno-
sprawne ruchowo. W ramach realizowanych 
projektów organizacja może pomóc osobom 
niepełnosprawnym w różnym wieku i sytuacji 
życiowej, mieszkającym w dużych miastach 
i w najmniejszych wsiach. Wystarczy wyrazić 
chęć otrzymania wsparcia i jak to z projektami 
bywa wypełnić kilka dokumentów rekruta-
cyjnych. W bieżącym roku fundacja realizuje 
następujące projekty:

Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci 
w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku 
inwalidzkim II

 Do udziału w projekcie Fundacja Aktyw-
nej Rehabilitacji zaprasza dzieci niepełno-
sprawne ruchowo i ich rodziny z całej Polski. 
Realizacja projektu rozpoczęła się 1 kwietnia 
2016 r. i kończy 31 marca 2018 r. Projekt finan-
sowany jest ze środków Państwowego Fundu-
szu Osób Niepełnosprawnych. Celem realizo-
wanych w ramach projektu działań jest to, by 
dzieci, które biorą w nim udział:

 – poprawiły umiejętności związane z poru-
szaniem się

 – poprawiły umiejętności z zakresu samo-
obsługi

 – uzyskały jak największą niezależność 
fizyczną

 – uzyskały jak największą niezależność 
psychiczną

 – podniosły stopnień świadomości wła-
snego ciała,

 – podniosły poziom integracji ze środowi-
skiem i umiejętność współpracy w grupie 
rówieśniczej

 Osoby zaangażowane w pracę z najmłod-
szymi uczestnikami pragną pokazać dzieciom 
osoby dorosłe, które poruszają się na wózku 
i które dzięki swoim osiągnięciom: w życiu 
zawodowym, sporcie, w życiu prywatnym 
mogą stanowić niezwykle inspirujący wzorzec 
osobowy. W ramach projektu mali podopieczni 
i ich rodziny mogą skorzystać z oferowanych 
przez organizację różnych form wsparcia. Są 
nimi indywidualnie poradnictwo, Warsztat 
Aktywnej Rehabilitacji oraz Obóz Aktywnej 
Rehabilitacji. Udział we wszystkich zajęciach, 
warsztatach i obozach jest całkowicie bez-
płatny. Należy jedynie spełnić warunki doty-
czące rekrutacji do projektu:

 – wiek o 4 do 16 lat
 – posiadanie orzeczenie o niepełnospraw-

ności
 – posiadanie znacznych trudności lub skraj-

nie dużych trudności w chodzeniu; poru-
szanie się na wózku inwalidzkim. 

Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawo-
dowa osób poruszających się na wózku inwa-
lidzkim to kolejny projekt realizowany przez 
FAR.

 Celem głównym projektu jest wzrost 
samodzielności osób niepełnosprawnych 
ruchowo poruszających się na wózku inwalidz-
kim w życiu społecznym i zawodowym przez 
objęcie wsparciem wybranej grupy nie pozosta-
jącej w zatrudnieniu.
 Innowacyjność projektu opiera się przede 
wszystkim na zastosowaniu bezpośredniej 
formy rekrutacji oraz na wykorzystaniu w więk-
szości zaplanowanych w projekcie działań osób 
niepełnosprawnych – Instruktorów Aktywnej 
Rehabilitacji. Unikalny jest również sposób 
indywidualnego wsparcia w miejscu zamiesz-
kanie lub czasowego pobytu beneficjentów. 
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Wsparcie to jest niezależne od miejsca zamiesz-
kania, czasu od urazu, możliwości technicz-
nych oraz finansowych beneficjentów oraz ich 
rodzin i opiekunów. Poniżej przedstawione są 
warunki konieczne do spełnienia przez osoby 
niepełnosprawne ruchowo by uzyskać wsparcie 
w ramach projektu:

 – wiek od 16 lat do w przypadku kobiet – 
60 lat, mężczyzn - 65 lat

 – bycie osobą bezrobotną, nieaktywną 
zawodowo

 – posiadanie orzeczenia o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności lub inny dokument potwierdzający 
rodzaj niepełnosprawności – ruchowa

 – posiadanie znacznych trudności lub 
skrajnie dużych trudności w zdolności do 
chodzenia

 – nie korzystanie w przeszłości lub współ-
cześnie z żadnej formy rehabilitacji poza-
medycznej (np. WTZ, ZAZ, projekty 
rehabilitacyjne finansowane ze środ-
ków publicznych, których kompleksowe 
formy wsparcia nie są/były zbieżne ze 
wsparciem planowanym w ramach pro-
jektu)

W ramach projektu oferowane są następujące 
formy wsparcia:

Zadanie I

Indywidualne wsparcie BO w miejscu aktual-
nego pobytu: mieszkanie/szpital/ośrodek opie-
kuńczy realizowane przez instruktorów poru-
szających się na wózkach inwalidzkich.

 Instruktorzy przyjadą do osób potrze-
bujących wsparcia na 4 spotkania trwające 
4 godziny. W zależności od charakteru zajęć 
i potrzeb osoby niepełnosprawnej Instrukto-
rzy wspomagani są przez osoby pełnosprawne 
zaangażowane w realizację projektu.

Indywidualne wsparcie każdego BO w miejscu 
aktualnego pobytu: mieszkanie/szpital/ośrodek 
opiekuńczy.

 Działania na tym etapie skierowane są 
na zmotywowanie osoby niepełnosprawnej do 
podjęcia starań zmierzających do osiągnięcie 
optymalnego poziomu niezależności oraz nada-
nie sensu nowej sytuacji w jakiej znalazł się on 
i jego najbliższe otoczenie. Udzielone wspar-
cia będzie miało charakter psychospołecznym, 
przekazana wiedza dotyczyć będzie wszystkich 
aspektów niepełnosprawności. Treści spotkań 
będą indywidualne dobierane do potrzeb osoby 
niepełnosprawnej.

Zadanie II

Indywidualne oraz grupowe wsparcie prowa-
dzone w postaci równorzędnych form wsparcia:

Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji – 8 pełnych 
dni treningowych
 Ilość i zakres wsparcia odpowiada temu, 
jakie otrzymują osoby uczestniczące w Obo-
zach Aktywnej Rehabilitacji, jednak mniejsza 
ilość uczestników biorących udział w warsz-
tacie zapewnia dużą efektywność pracy i indy-
widualne podejście. Warsztaty będą odbywały 
się w każdym województwie, przez co przepro-
wadzone zostaną bliżej miejsca zamieszkania 
uczestnika.

lub

Indywidualne Spotkania/Sesje z Instruktorem 
Aktywnej Rehabilitacji 

 Ilość i zakres wsparcia odpowiada temu 
jakie udzielane jest w trakcie Obozów Aktyw-
nej Rehabilitacji i Warsztatów Aktywnej Reha-
bilitacji. Indywidualny styl pracy gwarantuje 
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wysoką efektywność pracy, a zatem osiągnię-
cie wszystkich zamierzonych celów w czasie 
krótszym niż ten jaki mają do dyspozycji osoby 
niepełnosprawne w przedstawionych wyżej 
formach wsparcia.

„Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo 
na rynku pracy ”

 Beneficjentami programu mogą zostać 
nieaktywne zawodowo osoby z niepełno-
sprawnością orzeczoną w stopniu znacznym, 
lub umiarkowanym ze sprzężeniem. Głównym 
celem projektu jest wsparcie i przygotowanie 
do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Dzia-
łania projektowe obejmują: poradnictwo zawo-
dowe, szkolenia, warsztaty, kursy, staże, pomoc 
przy znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia, 
wsparcie pracodawców przy uzyskaniu ulg 
przysługujących z tytułu zatrudnienia osoby 
niepełnosprawnej. Podczas trwania wszystkich 
działań projektowych zapewniamy indywidu-
alne wsparcie doradcy zawodowego i trenera 
pracy.
 Wymienione projekty realizowane są na 
terenie całego kraju. Szczegółowych informacji 

na temat możliwości uzyskania wsparcia można 
szukać w biurach regionalnych FAR. W naszym 
regonie zapraszamy osoby niepełnosprawne, 
ich bliskich i znajomych do kontaktu z biu-
rem w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 14/3 
lok. 45 tel. 85 7426885 lub 509 447 064. Do 
współpracy zapraszamy też wszystkie instytu-
cje i organizacje wspierające osoby niepełno-
sprawne. 
 W dniu 27 sierpnia 2016 roku Regio-
nalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białym-
stoku wspólnie z Fundacją Aktywnej Reha-
bilitacji „FAR” – Biuro w Białymstoku, zor-
ganizował Piknik Integracyjny dla Osób Nie-
pełnosprawnych i ich Rodzin. Impreza ma 
charakter cykliczny i odbyła się w Majątku 
Howieny w Pomigaczach. W tym roku w Pik-
niku wzięło udział 70 osób – głównie osoby 
niepełnosprawne wraz z rodzinami z całego 
województwa podlaskiego. W trakcie Pikniku 
swoją ofertę przedstawiła firma APCO, która 
od ponad dwudziestu lat zaopatruje osoby nie-
pełnosprawne w wózki inwalidzkie. Przedsta-
wiciele firmy świadczyli bezpłatne usługi ser-
wisowania wózków inwalidzkich.

Piknik Fundacji Aktywnej Rehabilitacji i ROPS w Białymstoku
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KILKA SŁÓW O … KANNABIS

Anna Golubiewska-Dziadel – ekspert wojewódzki ds. informacji o narkotykach i nar-
komanii
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

 Marihuana jest suszem z kwiatostanu 
i liści niektórych gatunków konopi (canna-
bis sativa, cannabis indica), haszysz, mający 
postać brunatnej masy plastycznej, otrzymuje 
się z żywicy tych roślin (określane są wspól-
nym pojęciem kannabis).
 Kannabis należy do najstarszych środ-
ków odurzających i ma bardzo długą tradycję 
jako roślina użytkowa i lecznicza. W Europie 
działanie odurzające konopi stało się znane 
wprawdzie już w XIX wieku, jednak ich uży-
wanie rozpoczęło się na szeroką skalę dopiero 
w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku.
 Marihuana i haszysz to narkotyki 
powszechnie uważane za mniej szkodliwe. 
W niektórych krajach, w sposób legalny, można 
je sprzedawać w ograniczonych ilościach lub 
posiadać w niewielkich ilościach na własny 

użytek. Haszysz i marihuana są w Polsce niele-
galne, lecz łatwo dostępne (na czarnym rynku, 
przez Internet, z nielegalnych upraw) i względ-
nie tanie (do 20 zł za gram), co podnosi atrak-
cyjność tego narkotyku wśród młodych ludzi.
 W konopiach indyjskich znaleziono 
dotychczas ok. 400 substancji chemicznych, 
z których 70 należy do grupy kannabinoidów. 
Odurzające działanie rośliny wywodzi się 
w szczególności z tej grupy, która oddziałuje 
na ośrodkowy układ nerwowy, a w szczegól-
ności na receptory kannabinoidowe. Główną 
substancją psychoaktywną w konopiach jest 
organiczny związek chemiczny Delta-9-te-
trahydrokannabinol (THC). Zawartość THC 
w marihuanie waha się przeważnie od 1% do 
10% (EMCDDA, 2009), zawartość substan-
cji czynnych w haszyszu wynosi od 4% do 
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13% (EMCDDA1, 2009). Po użyciu przetwo-
rów konopi następuje poprawa samopoczucia, 
uczucie beztroski, lekkiej euforii, osłabienie 
wewnętrznych hamulców, niezrozumiała dla 
otoczenia wesołość, subiektywne poczucie 
„jasnego myślenia”, gadatliwość, a po 2-3 
godzinach – zamknięcie się w sobie i koncen-
tracja na doznaniach wewnętrznych. Łączny 
czas działania narkotyku na psychikę czło-
wieka wynosi 5-6 godzin. Jego działanie jest 
indywidualne i zależy od wielu okoliczności – 
debiutant może nie odnotować żadnych zmian 
samopoczucia, osoby o obniżonym nastroju 
lub w stanach depresyjnych mogą doświadczyć 
tzw. bad trip – pogłębienia przerażających lub 
trudnych doznań. Zwykle przyjmowanie kan-
nabis odbywa się przez palenie tak zwanych 
„jointów” (znanych także jako „skręt”, „gibon”, 
„blant”). Niektórzy używający konopi stosują 
także fajki lub fajki wodne (potocznie „bonga”, 
shishe”, „blubbery”).
 Użytkownika konopi można poznać po 
słodkawej woni oddechu, włosów i ubrania, 
przekrwionych oczach, kaszlu, zwiększonym 
łaknieniu, jeśli jest pod ich wpływem – po 
nieadekwatnym zachowaniu (wesołość, chi-
chot, gadatliwość), zaburzeniach koordyna-
cji ruchowej. Dzięki dostępnym w aptekach 
testom na mocz i ślinę, obecność THC w orga-
nizmie można stwierdzić w ciągu ok. 2 tygo-
dni od ostatniego użycia. Zawartość tej sub-
stancji w organizmie można również zbadać za 
pomocą pobranej próbki krwi lub włosów, co 
demaskuje jej użycie nawet na wiele miesięcy 
przed badaniem.
 Przyjmuje się, że długotrwałe używanie 
THC może spowodować uzależnienie psy-
chiczne oraz inne zmiany sfery psychicznej 
– zanik zainteresowań, motywacji i ambicji, 
spadek energii życiowej, apatię, niezdolność do 
koncentracji, zaburzenia pamięci, upośledze-
nie zdolności do rozwiązywania problemów, 

1 Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narko-
manii

trudność w komunikowaniu się, czasem powi-
kłania psychotyczne. Natomiast uzależnienie 
fizyczne przejawiające się w zmianach tole-
rancji i objawach abstynencyjnych powoduje: 
zaburzenia snu, utratę łaknienia, drażliwość, 
nadpobudliwość, pocenie się, lęk, niestraw-
ność.

***

 Wyniki badania ESPAD z 2015 r. wska-
zały, że marihuana i haszysz to najbardziej 
popularne substancje nielegalne, po które 
sięga młodzież. Do używania przetworów 
konopi przyznało się 25% 15-16-latków i 43% 
17-18-latków2. Konieczność zapewnienia wła-
ściwej oferty leczniczej użytkownikom konopi 
jest więc w pełni uzasadniona. Osoby proble-
mowo zażywające marihuany lub haszyszu 
mogą skorzystać z programu terapeutycznego 
CANDIS. W programie mogą uczestniczyć 
osoby powyżej 16 roku życia, które chcia-
łyby ograniczyć lub zrezygnować z używania 
konopi .
 Natomiast osoby w wieku 14-21 lat, które 
zostały odnotowane przez szkołę lub policję 
w związku z używaniem substancji psychoak-
tywnych (narkotyków, alkoholu, leków), mogą 
wziąć udział w Programie Wczesnej Interwen-
cji wobec Młodych Użytkowników Narkoty-
ków „FreD goes net”. Więcej o programach na 
stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii (www.kbpn.gov.pl) lub www.can-
disprogram.pl

Bibliografia:

Marek Grondas, O lekach, marihuanie, dopala-
czach bez histerii

2 Źródło: Janusz Sierosławski, Używanie substancji psy-
choaktywnych przez młodzież 2015 r., Europejski program 
badań ankietowych w Szkołach na temat używania alkoholu 
i narkotyków ESPAD
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PROGRAM NA RZECZ OSÓB STARSZYCH 
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 

2016-2020

Krzysztof Popławski – referent
Małgorzata Janczuk – inspektor
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

 Proces starzenia się ludności, nazywany 
też starzeniem demograficznym, to zmiana 
w strukturze wieku populacji polegająca na 
wzroście procentowego udziału ludzi starszych. 
Granica od której rozpoczyna się starość jest 
różnie definiowana. Na potrzeby niniejszego 
Programu przyjęto definicję starości według 
Światowej Organizacji Zdrowia (ang. WHO- 
World Health Organization). WHO za począ-
tek starości uznaje 60 rok życia. Wyróżnia się 
trzy zasadnicze etapy starości. Pierwszy (tzw. 
wczesna starość) dotyczy wieku podeszłego 
i trwa od 60 do 75 roku życia. Kolejny etap 
(tzw. późna starość) obejmuje wiek starczy 
tj. od 75 do 90 roku życia. Ostatni etap (tzw. 
długowieczność) określany jako wiek sędziwy 
dotyczy osób w wieku 90 lat i powyżej. 
 Proces starzenia się ludności jest bardzo 
istotny ze społecznego punktu widzenia, gdyż 
populacja osób starszych to zbiorowość posia-
dająca swoją specyfikę. Za podstawowe cechy 
starości uważa się: znaczny spadek zdolności 
adaptacyjnych człowieka w wymiarze biolo-
gicznym, psychospołecznym, postępujące ogra-
niczenie samodzielności życiowej oraz stop-
niowe nasilenie się zależności od otoczenia. 
 Niezwykle istotnym elementem poprze-
dzającym stworzenie Programu na rzecz osób 
starszych w województwie podlaskim na lata 
2016-2020 było opracowanie diagnozy sytuacji 
osób starszych w województwie podlaskim. 
Pozwoliła ona w sposób adekwatny do realiów 
zaplanować działania służące podniesieniu 
jakości życia starszych mieszkańców woje-
wództwa, a także w sposób optymalny i efek-
tywny pozwoli wykorzystać posiadane zasoby 

finansowe, instytucjonalne, ludzkie itp. Poniżej 
zaprezentowano najważniejsze treści znajdu-
jące się w diagnozie sytuacji osób starszych 
z terenu województwa podlaskiego.
 Jak powszechnie wiadomo osoby starsze 
borykają się na co dzień z licznymi proble-
mami. Wśród najbardziej znanych wymienia 
się: ubóstwo, wykluczenie społeczne, cho-
roby, inwalidztwo oraz stopniowe ograni-
czanie sprawności fizycznej czy umysłowej . 
Istnieje również cała gama trudności, na jakie 
seniorzy natrafiają w swoim życiu codziennym, 
a które często nie są definiowane jako problemy 
społeczne. Poważnym ograniczeniem dla osób 
starszych są utrudnienia architektoniczne oraz 
komunikacyjne w sferze publicznej. Ponadto 
bardzo ważnym problemem osób starszych 
jest deficyt osób w zawodach związanych ze 
wspieraniem człowieka starszego w środo-
wisku zamieszkania, np. opiekunów dla osób 
niepełnosprawnych, pielęgniarek środowisko-
wych, opiekunów medycznych. Również jak 
powszechnie wiadomo bardzo dużym obcią-
żeniem dla budżetu seniorów są wydatki na 
leki, które to obok produktów żywnościowych 
i opłat za mieszkanie należą do podstawowych 
potrzeb osób starszych.
 W roku 2014 w województwie podlaskim 
zamieszkiwało łącznie 1 191 918 osób, z czego 
225 901 osób (19% ogółu) stanowiły osoby 
w wieku poprodukcyjnym (dla kobiet ten wiek 
wynosi 60 lat, zaś dla mężczyzn 65). Z poniż-
szego wykresu wynika, że liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym z terenu województwa podla-
skiego wzrasta z roku na rok. 
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Wykres 1. Ludność w wieku poprodukcyjnym w województwie podlaskim z podziałem na płeć 
w latach 2008-2014
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych

 Analiza danych liczbowych wskazuje, 
że w 2014 roku liczba ludności w omawianej 
kategorii wiekowej była wyższa o ponad 10% 
w stosunku do roku 2008. Wśród populacji 
w starszym wieku większość stanowią kobiety. 
W 2014 r. mężczyźni stanowili 31,9%, zaś 
kobiety 68,1% ogółu ludności w wieku popro-
dukcyjnym (w roku 2008 stosunek ten wynosił 
odpowiednio – 33,2%, 66,7%). 

 Z danych Głównego Urzędu Statystycz-
nego wynika, że na terenie województwa pod-
laskiego niewiele osób starszych podejmuje 
pracę zarobkową. Na przestrzeni lat 2008-2014 
pośród osób, które przekroczyły 50 rok życia 
zdecydowana większość była bierna zawo-
dowo, czyli nie posiadała pracy legalnej lub 
nielegalnej i jej nie poszukiwała. 

Wykres 2. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 50 lat i więcej z terenu województwa podlaskiego 
(dane średnioroczne, w tys.) 
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 Z danych statystycznych wynika, że 
w województwie podlaskim w 2014 r. 149 
tysięcy stanowiły osoby po 50 roku życia, 
które były aktywne zawodowo. Osoby aktywne 
zawodowo pracujące stanowiły w tej grupie 
zdecydowaną większość – ponad 93%. Pozo-
stali to aktywni zawodowo bezrobotni.
 Główne źródło utrzymania osób powy-
żej 65 roku życia z terenu województwa 

podlaskiego stanowią emerytury. Według 
wyników Narodowego Spisu Powszechnego 
w 2011 r. stanowiły one źródło utrzymania dla 
91% ogółu osób w tym wieku. Z dostępnych 
danych wynika, że drugim źródłem utrzymania 
w 2011 r. były renty – 4%. Dochody z pracy 
najemnej poza rolnictwem oraz utrzymywanie 
przez innych deklarowało 1% osób starszych.

Wykres 3. Główne źródło utrzymania osób starszych (65 i więcej) z terenu województwa podlaskiego 
w 2011 r. 
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych

 Z dostępnych danych wynika, że 
zarówno w skali kraju jak i województwa pod-
laskiego osoby w podeszłym wieku pozostają 
najczęściej w związkach małżeńskich lub są 
owdowiałe. Analiza danych liczbowych wska-
zuje na fakt, iż na terenie województwa pod-
laskiego obserwuje się znaczne zróżnicowanie 
zbiorowości kobiet i mężczyzn w wieku 65 lat 
i więcej według ich stanu cywilnego. Warto 

zauważyć, iż w populacji osób starszych wyraź-
nie widoczna jest tendencja wyższej umie-
ralności mężczyzn niż kobiet. Z poniższego 
obrazu graficznego wynika, że zdecydowana 
większość mężczyzn w wieku 65 lat i więcej 
żyje w związkach małżeńskich (75,8%), pod-
czas gdy kobiety z tej grupy wiekowej są naj-
częściej wdowami (57,7%). 
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Wykres 4. Stan cywilny prawny osób 65 lat i więcej z terenu województwa podlaskiego (w %)

Stan cywilny prawny Ogółem Mężczyźni Kobiety

kawalerowie/panny 4,1 5,2 3,5

żonaci/zamężne 51,1 75,8 35,7

wdowcy/wdowy 41,6 15,8 57,7

rozwiedzeni/rozwiedzione 2,8 2,9 2,7
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych

 Liczba kobiet owdowiałych jest ponad 
3,5-krotnie wyższa niż w przypadku męż-
czyzn, których odsetek wynosi około 16%. 
Świadczy to o tym, że dla mężczyzn starość 
oznacza życie z drugą osobą, zaś w przypadku 
kobiet – samotność.
 Dostępne dane statystyczne wskazują 
na fakt, iż w miarę przechodzenia do coraz 

wyższych grup wieku mieszkańców woje-
wództwa podlaskiego następuje wyraźne 
obniżenie poziomu wykształcenia. Na terenie 
województwa podlaskiego najliczniejszą zbio-
rowość wśród ludności w wieku 65 lat i wię-
cej stanowią osoby posiadające wykształcenie 
podstawowe. 

Wykres 5. Poziom wykształcenia osób starszych (powyżej 60 r.ż.) z terenu województwa podlaskiego 
w 2011 r. 

Poziom wykształcenia 60-64 65 i więcej

ogółem 63623 176584
wyższe 7235 11988
średnie i policealne - ogółem 20499 33114
średnie i policealne - średnie zawodowe 12448 18180
średnie i policealne - średnie ogólnokształcące 5784 11669
zasadnicze zawodowe 12790 13162
gimnazjalne 24 505
podstawowe ukończone 19524 90938
podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego 671 22394

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych

 Podobnie sytuacja wygląda w przypadku 
kategorii wiekowej 60-64 lata. Niski poziom 
wykształcenia seniorów wpływa negatywnie 
na możliwości zapewnienia osobom starszym 
odpowiedniej jakości życia, która wiąże się 
z aktywnością w różnych dziedzinach życia.

 Postępujący proces starzenia się popula-
cji wymaga wielokierunkowych działań, któ-
rych głównych celem będzie zapewnienie god-
nego starzenia się poprzez poprawę jakości 
i poziomu życia oraz tworzenie warunków 
do aktywności zawodowej i społecznej osób 
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starszych. Dotychczas realizowana polityka 
wobec osób starszych nastawiona była na 
zapewnienie tej grupie osób dochodów i opieki 
zdrowotnej oraz wsparcie rodziny w jej funk-
cjach opiekuńczych. Zmiana liczebności, jak 
również struktury grupy osób starszych oraz 
malejące możliwości rodziny w zapewnie-
niu pomocy i oparcia, rodzą potrzebę nowego 
podejścia do problemów osób starszych.
 Program na rzecz osób starszych w woje-
wództwie podlaskim na lata 2016-2020 powstał 
w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na 
profesjonalną asystę i opiekę nad osobami star-
szymi oraz w odpowiedzi na potrzebę działań 
aktywizujących osoby starsze w pełniejszym 
udziale w życiu społecznym i kulturalnym. 
W obecnych czasach coraz wyraźniej rysuje się 
potrzeba tworzenia organizacji, klubów, świe-
tlic, uniwersytetów i innych tego typu ośrod-
ków, w których osoby w wieku senioralnym 
mogłyby znaleźć miejsce dla realizacji swo-
ich pasji, zainteresowań oraz dla zaspokojenia 
potrzeby kontaktów społecznych i uczestnic-
twa w życiu kulturalnym. Rodzi się koniecz-
ność tworzenia przestrzeni dla starszych ludzi, 
koncentrujących działania aktywizujące, opie-
kuńcze, profilaktyczne, terapeutyczne i porad-
nicze służące poprawie jakości ich życia. Pro-
gram ten ma być zatem impulsem do wdraża-
nia trwałych, systemowych rozwiązań na rzecz 
seniorów z terenu województwa podlaskiego, 

zapobiegając tym samym powielaniu i rozpro-
szeniu działań w tym kierunku.
 Program na rzecz osób starszych w woje-
wództwie podlaskim na lata 2016-2020 okre-
śla politykę województwa prowadzoną wobec 
osób starszych, cele oraz główne działania 
zmierzające do ich osiągnięcia. Jest odpowie-
dzią na współczesne wyzwania najbliższych 
lat, pozwalającą na kształtowanie regionu 
przyjaznego dla wszystkich jego mieszkańców 
poprzez uczynienie społecznego włączania 
osób starszych jednym z głównych priorytetów 
polityki rozwoju województwa. 
 W związku z potrzebą ukierunkowania 
polityki senioralnej w województwie podla-
skim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Białymstoku zainicjował opracowanie „Pro-
gramu na rzecz osób starszych w wojewódz-
twie podlaskim na lata 2016-2020”. W dniu 
16 września 2015 r. Uchwałą Nr 77/869/2015 
Zarządu Województwa Podlaskiego powołano 
Zespół ds. opracowania Programu na rzecz 
osób starszych w województwie podlaskim 
na lata 2016-2020. 
 W jego skład weszli przedstawiciele 
instytucji oraz organizacji pozarządowych 
realizujących działania na rzecz środowiska 
senioralnego w województwie podlaskim. 
Zespół tworzyło 19 osób a jego przewodni-
czącą została Dyrektor Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Białymstoku – Elżbieta 
Rajewska – Nikonowicz. 

Lp. Nazwisko i imię Instytucja

1 Rajewska-Nikonowicz Elż-
bieta 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

2 Bednarek Bożena Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok

3 Bobrowska-Dąbrowska Kry-
styna 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

4 Fabin Anna Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

5 Giesko Anna Podlaski Urząd Wojewódzki

6 Gromadzka Katarzyna Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, Wydział Prewencji

7 Iwanowska-Klekotko Dorota   Wojewódzki Urząd Pracy
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8 Janczuk Małgorzata Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

9 Kozikowska Ewelina Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Spraw Społecznych

10 Lauryn Maria Jolanta Suwalska Rada Seniora przy Urzędzie Miejskim w Suwałkach

11 Mendak Przemysław Marek Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej

12 Pyłkowska Alina 
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Zdro-
wia

13 Rudnik Honorata Urząd Miejski w Suwałkach

14 Skorko Anna Stowarzyszenie Akademia Plus 50

15 Sowulewska Jadwiga 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy 
w Suwałkach

16 dr Sztop-Rutkowska Kata-
rzyna 

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”

17 Talmon Magdalena Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

18 Tomaszewska Bożena Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

19 Wołosik Jan 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy 
w Białymstoku

 Program ma charakter interdyscypli-
narny, a jego wdrażanie wymaga współpracy 
administracji rządowej i samorządowej oraz 
wielu partnerów tj. jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej, instytucji naukowych, 
instytucji oświaty, kultury i edukacji, jedno-
stek służby zdrowia, organizacji społecznych, 
a także podmiotów zajmujących się aktywiza-
cją zawodową i społeczną. 
 Prace nad Programem rozpoczęły się 
2 października 2015 r. i były kontynuowane 
podczas kolejnych dwóch spotkań warsztato-
wych Zespołu, w dniach 4 listopada oraz 16 
grudnia 2015. Pierwszym etapem pracy nad 
Programem było zdiagnozowanie obszarów 
problemowych. W ramach tych obszarów 
zostało utworzonych pięć grup roboczych:

 

 

    Bezpieczeństwo/ 

   Pomoc Społeczna 

 
Aktywność 
zawodowa 

Aktywność 
społeczna 

          Zdrowie 

Komunikacja 

 Podczas zorganizowanych spotkań pra-
cowano nad problemami oraz potrzebami osób 
starszych, celami strategicznymi i operacyj-
nymi do Programu, działaniami do realiza-
cji w najbliższych latach oraz wskaźnikami 
wynikającymi ze zdiagnozowanych obszarów. 
Omówiono również kwestie dotyczące harmo-
nogramu wdrażania Programu, realizatorów, 
sposobu finansowania oraz monitorowania 
opracowanego dokumentu. Materiał ze spo-
tkań warsztatowych Zespołu ds. opracowania 
Programu na rzecz osób starszych w woje-
wództwie podlaskim na lata 2016-2020 został 
uzupełniony danymi wypracowanymi pod-
czas I Podlaskiego Forum Aktywności Osób 
Starszych zorganizowanego przez Zarząd 
Województwa Podlaskiego i Stowarzyszenie 

Akademia Plus 50 oraz 
informacjami z debaty 
„Aktywność nie idzie na 
emeryturę”, organizowa-
nej przez Suwalską Radę 
Seniorów i Prezydenta 
Miasta Suwałk.
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I. ZDROWIE

 Postępujący proces starzenia się ludności 
Polski stanowi istotne wyzwanie dla systemu 
opieki zdrowotnej. Wzrost liczby osób star-
szych wiąże się ze zwiększeniem obciążenia 
systemu ochrony zdrowia kosztami opieki nad 
tą grupą ludności. Ze względu na rosnący odse-
tek osób starszych, coraz ważniejsze staje się 
wspieranie idei starzenia się w zdrowiu. Prio-
rytetowa staje się poprawa dostępności opieki 
zdrowotnej dla osób w podeszłym wieku, 
w tym w rozwój infrastruktury opieki geria-
trycznej czy długoterminowej, oraz zapewnie-
nie dostępu do odpowiednio przeszkolonego personelu medycznego w zakresie opieki nad 

seniorami.

CEL STRATEGICZNY: WZROST DOSTĘPNOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH NA RZECZ 
OSÓB STARSZYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Cel operacyjny 1. Zwiększanie dostępu do placówek opieki medycznej dla osób starszych

Działania:
• Inicjowanie i promowanie tworzenia w szpitalach oddziałów geriatrycznych oraz poradni geriatrycznych
• Inicjowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i pielęgnacyjnego
• Realizacja projektów/programów z obszarów: profilaktyki ochrony zdrowia, usług medycznych czy 

rehabilitacji osób starszych 
• Promowanie „białych sobót i niedziel”, w szczególności na terenach wiejskich

Cel operacyjny 2. Wzrost kompetencji kadr służby zdrowia w zakresie opieki nad osobami starszymi

Działania:
• Promowanie na uczelniach wyższych tworzenia kierunków kształcących gerontologów, geriatrów itp. 
• Organizowanie szkoleń i kursów dla kadry medycznej (szczególnie dla lekarzy POZ) w dziedzinie geron-

tologii
• Organizowanie i przeprowadzanie kampanii społecznych, informacyjno-edukacyjnych w mediach regio-

nalnych na temat profilaktyki ochrony zdrowia 

Cel operacyjny 3. Rozwój usług opiekuńczo-leczniczych

Działania:
• Kontraktowanie ze środków NFZ większej liczby świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki geria-

trycznej, długoterminowej, psychogeriatrycznej i paliatywnej w tym opieki w warunkach domowych 
(zamieszkania pacjenta)

• Inicjowanie sieci opiekunów „Sami sobie”
• Organizowanie seminariów, konferencji mających na celu budowanie świadomości w zakresie potrzeb 

i konieczności kształcenia kadry medycznej w kierunku zdobywania i podwyższania kwalifikacji w dzie-
dzinie geriatrii, opieki długoterminowej i chorób przewlekłych

• Promowanie nowoczesnych technologii i rozwiązań w zakresie niebezpośrednich usług opiekuńczych 
(np. teleopieka, sygnalizatory ruchu itp.)

Wskaźniki: 
• liczba poradni geriatrycznych
• liczba oddziałów geriatrycznych
• liczba zakładów opiekuńczo-leczniczych

I spotkanie Zespołu - 2.10.2015r
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II. BEZPIECZEŃSTWO/POMOC SPOŁECZNA

 Potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z naj-
bardziej istotnych potrzeb człowieka, zapew-
niającą jego harmonijny i wszechstronny roz-
wój. Osoby starsze to grupa osób szczególnie 
narażona na różnego rodzaju niebezpieczeń-
stwa. Są to osoby o szczególnych predyspozy-
cjach psychicznych: ufne, życzliwe, otwarte, 
często nie posiadające dostatecznej wiedzy 
pozwalającej na właściwą ochronę przed 
zagrożeniami. Decyduje to o tym, iż często 
stają się one ofiarami wypadków, przestępstw 
oraz innych niebezpieczeństw, stanowiących 
zagrożenie dla ich życia, zdrowia lub mienia. 
W związku z powyższym należy osoby starsze 
otoczyć szczególna opieką przekazując im wie-
dzę na temat istniejących zagrożeń, aby mogli 

oni świadomie i rozważnie reagować, kiedy 
znajdą się w sytuacji zagrażającej ich bezpie-
czeństwu.

CEL STRATEGICZNY: ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA OSÓB STARSZYCH

Cel operacyjny 1. Rozszerzenie działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa osób starszych

Działania: 
• Promowanie działań profilaktycznych na rzecz osób starszych
• Organizowanie spotkań edukacyjno-informacyjnych na rzecz bezpieczeństwa osób starszych

Cel operacyjny 2. Zwiększenie zaangażowania środowiska lokalnego w działaniach na rzecz osób star-
szych

Działania:
• Współpraca środowiska lokalnego i mediów w zakresie poprawy bezpieczeństwa
• Zaangażowanie środowiska seniorów w zakresie poprawy wzajemnego bezpieczeństwa
• Wspieranie inicjatyw tworzenia dziennych domów pomocy i klubów seniora

Cel operacyjny 3. Minimalizacja barier w przestrzeni publicznej

Działania:
• Dostosowanie przestrzeni architektonicznej i komunikacyjnej do potrzeb osób starszych

Cel operacyjny 4. Rozwój usług społecznych i opiekuńczych dostosowanych do potrzeb osób starszych

Działania:
• Wspieranie instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych form pomocy dziennej dla osób starszych
• Promowanie tworzenia oferty usług opiekuńczych dla osób starszych
• Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań w obszarze wsparcia osób starszych 

Wskaźniki:
• liczba działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa osób starszych
• liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku poprodukcyjnym 
• liczba dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na zadania w obszarze wsparcia osób starszych 

przez samorząd województwa

II spotkanie Zespołu - 4.11.2015r
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III. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA  
(edukacja, kultura, turystyka, integracja)

 Starość kojarzona jest często z biernością, 
chorobą, samotnością. A wcale nie musi tak 
być. Wręcz przeciwnie, dzięki wydłużaniu się 
ludzkiego życia i stałej poprawie jego jakości, 
w tym także stanu zdrowia, może być to czas 
aktywnej realizacji własnych pasji i marzeń. 
Aktywne starzenie wśród mieszkańców woje-
wództwa podlaskiego wciąż jest nowym zagad-
nieniem. W związku z tym należałoby podej-
mować działania zwiększające aktywność 
zarówno kulturalną, edukacyjną jak i społeczną 
osób starszych. Dużą rolę w tym zakresie mogą 
odegrać organizacje społeczne, które stanowią 
dobrą formę dla realizacji aktywności osób 
starszych. Przykładem są choćby Uniwersytety 

Trzeciego Wieku czy Społeczne Banki Czasu 
skupiające osoby starsze.

CEL STRATEGICZNY: ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ, EDUKACYJNEJ 
I SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH

Cel operacyjny 1. Zwiększenie aktywności kulturalnej osób starszych

Działania:
• Poszerzenie oferty kulturalnej z uwzględnieniem potrzeb osób starszych
• Organizacja działań międzypokoleniowych

Cel operacyjny 2. Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla osób starszych (w szczególności w małych miej-
scowościach i na terenach wiejskich)

Działania:
• Organizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji wewnątrz i międzypokoleniowej 

Cel operacyjny 3. Rozwój aktywności społecznej/obywatelskiej osób starszych

Działania:
• Propagowanie idei wolontariatu osób starszych
• Wzmocnienie roli lokalnych liderów
• Organizacja działań mających na celu wzrost aktywności osób starszych w sferze publicznej

Cel operacyjny 4. Wzmocnienie integracji międzypokoleniowej

Działania:
• Propagowanie idei solidarności międzypokoleniowej
• Organizacja działań w zakresie korzystania z nowych technologii
• Organizacja działań z zakresu turystyki i sportu łączących pokolenia 

Wskaźniki:
• liczba świetlic i klubów dla seniorów
• liczba uniwersytetów trzeciego wieku

III spotkanie Zespołu - 16.12.2015r
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IV. AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA  
(srebrna gospodarka)

 Ze względu na rosnącą liczbę osób star-
szych oraz malejący przyrost naturalny, a co 
za tym idzie, zmniejszającą się liczbę poten-
cjalnych oraz przyszłych pracowników, czyli 
wytwórców produktu krajowego brutto, jed-
nym z najistotniejszych celów polityki społecz-
nej w dobie starzenia się społeczeństwa jest 

wspieranie aktywnego starzenia się i wydłuża-
nie okresu życia zawodowego w celu utrzyma-
nia bądź pozyskania odpowiedniego poziomu 
zatrudnienia osób w wieku poprodukcyjnym. 
Jest to jeden z priorytetów do realizacji w naj-
bliższych latach. 

CEL STRATEGICZNY: WZROST AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB STARSZYCH

Cel operacyjny 1. Zapewnienie jak najdłuższej aktywności zawodowej osób starszych

Działania:
• Promowanie zatrudnienia i aktywność zawodowej osób starszych
• Tworzenie warunków pracy przyjaznych osobom 60+ oraz promowanie idei zarządzania wiekiem 

w firmach
• Wspieranie pracodawców we wprowadzaniu i rozwijaniu zarządzania wiekiem w firmie 
• Rozwijanie programów profilaktycznych zapobiegających wczesnemu przerwaniu aktywności zawo-

dowej
• Stworzenie platformy informacyjnej promującej potencjał osób starszych

Cel operacyjny 2. Dostosowanie kwalifikacji i kompetencji osób starszych do zmieniających się warun-
ków na rynku pracy

Działania:
• Wspieranie osób starszych w podnoszeniu kwalifikacji, umiejętności i kompetencje oraz organizowa-

nie doradztwa zawodowego
• Rozwijanie form kształcenia ustawicznego na rzecz osób starszych
• Realizacja programów aktywizujących osoby starsze

Cel operacyjny 3. Rozwijanie srebrnej gospodarki z wykorzystaniem potencjału osób starszych

Działania:
• Organizowanie kampanii informacyjnych dotyczących podmiotów ekonomii społecznej tworzonych 

przez osoby starsze i działających na rzecz osób starszych
• Wspieranie podmiotów ekonomii społecznej tworzonych przez osoby starsze i działające na ich rzecz 

(doradztwo, szkolenia, dofinansowanie i różne formy)
• Promowanie dobrych praktyk

Wskaźniki:
• Liczba osób w wieku 50 lat i więcej aktywnych zawodowo ogółem
• Liczba osób w wieku 50 lat i więcej aktywnych zawodowo pracujących
• Liczba osób w wieku 50 lat i więcej aktywnych zawodowo bezrobotnych
• Liczba osób w wieku 50 lat i więcej biernych zawodowo
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V. KOMUNIKACJA 
(dostęp do informacji)

 Relacje międzyludzkie stanowią jeden 
z najważniejszych czynników wpływających 
na jakość życia. Istotną rolę pełni komuni-
kacja. Jest ona zjawiskiem polegającym na 
wzajemnym przekazywaniu sobie informacji. 
Podeszły wiek i związane z nim zmiany mogą 

utrudniać komunikację seniorów z otoczeniem. 
W związku z powyższym istotne jest podejmo-
wanie działań zwiększających dostęp do infor-
macji dla osób starszych oraz kształtowanie 
pozytywnego wizerunku tej grupy osób. 

CEL STRATEGICZNY: POPRAWA JAKOŚCI KOMUNIKACJI

Cel operacyjny 1. Zwiększenie dostępu do informacji dla osób starszych z wykorzystaniem odpowied-
nich form i narzędzi

Działania:
• Stworzenie strategii komunikacji oraz zaplanowanie systemu wzajemnego informowania (ze szczegól-

nym uwzględnieniem osób starszych z obszarów wiejskich) 
• Działania informacyjne dostosowane do potrzeb osób starszych (w tym: z udziałem osób starszych)
• formy tradycyjne (np. gazeta, program TV lub radiowy) 
• formy elektroniczne (np. Internet, media społecznościowe)
• inne formy (np. kampanie, spotkania obywatelskie)
• Edukacja cyfrowa osób starszych (np. szkolenia, warsztaty, doradztwo indywidualne i grupowe)

Cel operacyjny 2. Zwiększenie poziomu komunikacji osób starszych z otoczeniem

Działania:
• Popularyzacja wśród osób starszych wiedzy na temat nowych technologii i ich wykorzystania (np. 

poprzez organizowanie techklubów, kawiarenek, webinariów, szkoleń on-line, pracowni cyfrowych dla 
osób starszych) 

• Współpraca komunikacyjna i informacyjna pomiędzy seniorami a samorządem, administracją publiczną, 
organizacjami pozarządowymi, obywatelami itp.

• Promowanie tworzenia Rad Seniorów (w tym Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego)
• Promowanie integracji międzypokoleniowej i integracji między Radami Seniorów a osobami starszymi 
• działania popularyzujące „Program na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020”
• organizacja zjazdów, konferencji, warsztatów partycypacyjnych, wizyt studyjnych, szkoleń medialnych itp.
• organizacja działań medialnych z udziałem osób starszych (np. własna strona internetowa, gazeta inter-

netowa) 

Cel operacyjny 3. Poprawa wizerunku osób starszych

Działania:
• Przygotowanie kampanii społecznej (np. prezentacja twórczości osób starszych, organizacja konkursu 

w zakresie wolontariatu seniora) 
• Organizacja Dnia Szacunku dla Osób Starszych (cykl działań organizowanych na rzecz osób starszych)

Wskaźniki:
• Liczba rad seniorów w województwie

 Program będzie poddawany stałemu 
monitoringowi. Proces ten będzie polegał na 
systematycznym obserwowaniu zmian zacho-
dzących w ramach założonych celów. Pozwoli 
to ocenić postępy z prowadzonych działań, 
zweryfikuje kierunek zmian, a także umożliwi 
bieżącą modyfikację działań oraz dostosowanie 

zapisów Programu do zmieniających się 
warunków. Produktem monitoringu będzie 
informacja opracowana na podstawie dostęp-
nych danych statystycznych, m.in. dostępnych 
w raportach cząstkowych oraz pochodzą-
cych ze statystyki ogólnej. Dane te w ramach 
potrzeb mogą być uzupełniane wynikami badań 
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własnych (zarówno ilościowych jak i jakościo-
wych). Mierzone będą w szczególności warto-
ści zagregowanych wskaźników opracowanych 
na użytek systemu monitorowania. 
Za monitoring odpowiedzialne będą podmioty 
zaangażowane w realizację Programu, przy 
koordynacji Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Białymstoku oraz Zespołu ds. 
opracowania Programu na rzecz osób starszych 
w województwie podlaskim na lata 2016-2020. 
Monitoring prowadzony będzie co dwa lata. 
Warunkiem efektywności działań zawartych 
w Programie jest skoordynowana współpraca 
wszystkich realizatorów Programu na rzecz 
osób starszych w województwie podlaskim 
na lata 2016-2020, którymi są:
• Samorząd województwa i jego jednostki 

organizacyjne,
• Samorządy powiatowe i gminne oraz ich 

jednostki organizacyjne, w tym: ośrodki 
pomocy społecznej, powiatowe centra 
pomocy rodzinie oraz inne jednostki organi-
zacyjne pomocy i integracji społecznej,

• Administracja rządowa,
• Policja,
• Podlaskie Kuratorium Oświaty,
• Placówki, instytucje i inne podmioty kultu-

ralne, oświatowe, zdrowotne i szkoleniowe,
• Szkoły, uczelnie,
• Organizacje pozarządowe, instytucje i orga-

nizacje kościelne, związki wyznaniowe,
• Media,
• Rady seniorów,
• Podmioty ekonomii społecznej,
• Wolontariusze, grupy samopomocowe 

i grupy nieformalne.

 Wdrażanie Programu będzie miało cha-
rakter ciągły i otwarty, stąd też odstąpiono od 
określenia harmonogramu realizacji działań 
cząstkowych w poszczególnych latach. Z uwagi 
na potrzebę bieżących działań w obszarze poli-
tyki senioralnej, za celowe uznano pozostawie-
nie pewnej elastyczności co do charakteru jak 
i terminów poszczególnych działań. Bieżąca 
realizacja działań będzie zależała od posiada-
nych środków finansowych oraz zdiagnozowa-
nych jak również zgłaszanych potrzeb w tym 
temacie.

 Działania związane z upowszechnianiem 
Programu należeć będą do kompetencji Regio-
nalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Bia-
łymstoku. Tego typu inicjatywy będą podejmo-
wane we współpracy z instytucjami pomocy 
i integracji społecznej szczebla powiatowego, 
gminnego a także z podmiotami, służbami 
i organizacjami pozarządowymi działającymi 
na rzecz osób starszych w województwie pod-
laskim . 
 Zakres realizacji działań ujętych w Pro-
gramie w znacznej mierze uzależniony będzie 
od wielkości środków finansowych Samo-
rządu Województwa Podlaskiego, samorzą-
dów powiatów i gmin, a także środków będą-
cych w dyspozycji organizacji pozarządowych 
i innych podmiotów zaangażowanych w działa-
nia na rzecz osób starszych . 
 Podstawowymi źródłami finansowania 
Programu będą: 
• budżet państwa, 
• środki finansowe samorządu województwa, 

powiatów i gmin,
• środki zewnętrzne, w tym fundusze struktu-

ralne, 
• środki pozyskiwane przez organizacje poza-

rządowe. 

 Finansowanie zadań realizowanych przez 
Samorząd Województwa Podlaskiego obję-
tych Programem uwarunkowana będzie wyso-
kością środków finansowych przewidzianych 
w budżecie samorządu.
 Problematyka starości i ludzi starszych 
jest bardzo złożona, a jednocześnie jak dotąd 
zaniedbana w ramach polityki społecznej. 
Przedstawiony materiał wskazuje, że w obsza-
rze polityki senioralnej województwa podla-
skiego jeszcze wiele do zrobienia. Niemniej 
jednak wdrożenie postulowanych wyżej punk-
tów powinno przyczynić się do znaczących 
zmian w zakresie funkcjonowania ludzi star-
szych w dzisiejszej rzeczywistości. Im dzia-
łania te będą wdrożone szybciej, tym łatwiej 
będzie zmierzyć się z wyzwaniami, jakie niesie 
ze sobą życie w starzejącym się społeczeństwie. 
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