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Szanowni Państwo!
Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer kwartalnika „Podlaski Przegląd Społeczny” wydanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Białymstoku.
W bieżącym biuletynie znajdziecie Państwo przede wszystkim informacje na temat ostatnich działań w roku 2016 jakie były realizowane w ramach
polityki społecznej. W niniejszej publikacji zamieszczono relację z cyklicznych imprez - Dnia Pracownika Socjalnego organizowanego we współpracy
z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim oraz Podlaskich Dni Seniora, które w tym
roku odbyły się w Ciechanowcu.
Ponadto przedstawiamy informacje na temat konferencji „Wczesne wspomaganie rozwoju niemowląt” skierowanej do położnych środowiskowych oraz przedstawicieli innych podmiotów zainteresowanych poruszaną tematyką. W kwartalniku znalazł się również m.in. monitoring „Programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2014-2018”, który dotyczy lat 2014-2015.
Autorami wszystkich artykułów do bieżącego numeru kwartalnika są pracownicy Działu Polityki
Społecznej ROPS w Białymstoku.
Dziękuje wszystkim zaangażowanym i zapraszam do udziału w kolejnych naszych przedsięwzięciach w 2017 roku.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam Państwu najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, radości, optymizmu i uśmiechu oraz wszystkiego co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego
Nowego Roku!
Życzę miłej lektury!

Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku

Elżbieta Rajewska - Nikonowicz
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DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO
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Monika Jodłowska – inspektor
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Dzień 21 listopada, który ustanowiono
Dniem Pracownika Socjalnego, na mocy
zapisu art. 121. ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., jest świętem
wszystkich pracowników służb społecznych,
którzy realizują zadania ww. ustawy na rzecz
osób i rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu i przezwyciężaniu trudnych problemów dnia codziennego. Praca socjalna
to szerokie spektrum działań pomocowych
i usługowych ułatwiających jednostkom, grupom czy środowiskom w ostatecznym efekcie
samodzielność życiową i godne uczestnictwo w życiu społecznym. Zawód pracownika
socjalnego jest niezwykle trudny, wymagający
nie tylko fachowej wiedzy, ale także głębokiej
empatii. Wymaga poświęcenia i zaangażowania w wypełnianiu codziennych, niełatwych
obowiązków na rzecz drugiego człowieka
bądź rodziny znajdującej się w kryzysowej
sytuacji.
21 listopada każdego roku Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wręcza
specjalne nagrody za wybitne i nowatorskie
działania w obszarze pracy socjalnej oraz
pomocy społecznej. W bieżącym roku przyznano 13 nagród i 10 wyróżnień za wybitne,
nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy
społecznej. Wśród nagrodzonych laureatów
znalazł się Pan Zdzisław Wasilewski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Augustowie, doceniony za liczne inicjatywy służące poprawie sytuacji osób potrzebujących wsparcia poprzez wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwiązywanie trudnych problemów społecznych.
W dniu 23 listopada b.r. Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
we współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim zorganizował regionalne obchody

Dnia Pracownika Socjalnego w województwie podlaskim. Podczas uroczystości Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński wręczyli wyróżnienia w postaci grawertonów i dyplomów z podziękowaniami za
wysiłek i codzienną, niełatwą pracę poszczególnym jednostkom organizacyjnym pomocy
społecznej oraz indywidualnym pracownikom. W województwie podlaskim zatrudnionych jest ponad 700 pracowników socjalnych
w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, środowiskowych domach samopomocy oraz domach
pomocy społecznej. Wydarzenie podsumował występ Korycińskiej Grupy Teatralnej ze
sztuką „Igraszki z Diabłem”.

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego
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PODLASKIE DNI SENIORA

Podlaskie Dni Seniora to przedsięwzięcie cykliczne skierowane do osób starszych
z terenu województwa podlaskiego, zainicjowane w roku 2012, ustanowionym decyzją
Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii
Europejskiej z dnia 7 lipca 2011 r. Europejskim
Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Inicjatywa
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku ma na celu podnoszenie i upowszechnianie świadomości seniorów na temat
wartości, którą daje aktywność w życiu społecznym, promocję idei solidarności międzypokoleniowej, zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób
starszych.
W latach 2012 – 2015 na terenie województwa podlaskiego zorganizowano pięć
spotkań w ramach Podlaskich Dni Seniora
– w Goniądzu (14.06.2012 r.), w Korycinie
(30.08.2012 r.), w Dąbrowie Białostockiej
(27.11.2013 r.), w Kuźnicy (8.11.2014 r.)
oraz w Sokółce (17.10.2015 r.), które ukierunkowane były przede wszystkim na edukację, profilaktykę zdrowotną oraz aktywizację kulturalną. Przedsięwzięcia promowały
działania aktywizujące społecznie osoby
starsze, zdrowe odżywianie, komunikację
międzypokoleniową oraz zachęcały do różnych form zrzeszania się. Seminaria zorganizowane w ramach Podlaskich Dni Seniora
poruszały problematykę zaburzeń funkcji
poznawczych wieku podeszłego, profilaktykę i rehabilitację schorzeń kręgosłupa
osób starszych, zagadnienia prawne i zasady
bezpieczeństwa. Seniorzy mogli skorzystać
z bezpłatnych porad prawnych i lekarzy specjalistów. Spotkania podsumowywano dyskusją na temat problemów i potrzeb ludzi
w podeszłym wieku z terenu województwa
podlaskiego.

W dniu 24 listopada 2016 r. Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
zorganizował kolejną edycję Podlaskich Dni
Seniora. Tym razem spotkanie odbyło się
w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu.
Na uroczystość przybyło ponad 50 seniorów.
Uczestnicy wysłuchali wykładu fizjoterapeuty
na temat: „Kręgosłup Seniora – co zrobić żeby
nie bolało?” oraz prelekcji prawnika dotyczącej problematyki oszustw dokonywanych na
szkodę osób starszych, bezpiecznego postępowania w sytuacji zagrożenia oraz podstawowych aspektów prawnych dotyczących
seniorów. Wydarzenie zakończył występ artystyczny Kapeli z Ciechanowca.

Podlaskie Dni Seniora w Ciechanowcu
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Monika Jodłowska – inspektor
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
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KONFERENCJA „WCZESNE WSPOMAGANIE
ROZWOJU NIEMOWLĄT”
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Katarzyna Józefowicz - inspektor
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Szczęście, zdrowie i prawidłowy rozwój
dziecka to wartości, o których marzą rodzice
oczekujący narodzin swojego dziecka. Okres
oczekiwania na narodziny dziecka jest niezwykle radosny, pełen nadziei i planów.
Narodziny dziecka są wielkim wydarzeniem zarówno dla oczekujących potomka
rodziców jak i dla samego noworodka.
W większości przypadków nadzieje i marzenia rodziców spełniają się wraz z narodzinami
zdrowego dziecka. Niestety nie wszystkie
dzieci rozpoczynają życie tak samo. Wiele
z nich dotykają wady rozwojowe i choroby.
„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
jest interdyscyplinarnym podejściem, umożliwiającym objęcie specjalistyczną opieką
dziecko oraz jego rodzinę od chwili rozpoznania pierwszych niepokojących symptomów

zaburzeń. Podstawą jest współpraca rodziców
i terapeutów w poznaniu dziecka i realizacji
programów wspomagania rozwoju.
Istotą wczesnego wspomagania jest:
• wsparcie rodziców w odnalezieniu się w nowej
rzeczywistości, podniesienie poziomu samooceny oraz nauczenie spostrzegania u własnego dziecka mocnych stron,
• opracowanie diagnozy umiejętności funkcjonalnych, bazując na badaniach diagnostycznych, obserwacjach, wywiadach
z rodzicami,
• opracowanie, wdrożenie wieloprofilowego
programu terapeutycznego dostosowanego
do możliwości dziecka oraz warunków środowiskowych, uwzględniający różne strategie terapeutyczne.

Konferencja „Wczesne wspomaganie rozwoju niemowląt”
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Celem oddziaływań jest jak najwcześniejsze wykrycie i zlikwidowanie bądź korygowanie zaobserwowanych u dziecka nieprawidłowości w rozwoju oraz odpowiednie
dobranie ćwiczeń do jego indywidualnych
potrzeb; zapobieganie nieprawidłowościom
rozwojowym, które można określić w trakcie
diagnozy funkcjonowania dziecka i warunków, w jakich się ono rozwija; ustalenie wieloprofilowego programu usprawniania dziecka
z wielorakimi zaburzeniami; wczesna – kompleksowa profilaktyka niepełnosprawności,
przygotowanie i pomoc rodzinom w rehabilitowaniu dziecka w domu oraz świadomym,
prawidłowym pielęgnowaniu dziecka (profilaktyka); kształtowanie pozytywnych relacji
rodzic – profesjonalista.”*
Realizując „Program na rzecz poprawy
warunków życia społecznego i zawodowego
osób niepełnosprawnych w województwie
podlaskim na lata 2014 – 2018” oraz mając
na względzie powagę tematyki Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
zorganizował wojewódzką konferencję pn.
„Wczesne wspomaganie rozwoju niemowląt
w województwie podlaskim” w dniu 9 grudnia
2016 roku.
Spotkanie skierowane było do położnych środowiskowych oraz przedstawicieli
innych podmiotów zainteresowanych poruszaną tematyką. W trakcie konferencji zaproszeni prelegenci przedstawili m.in. następujące zagadnienia:
• Istota wczesnego wspomagania
• Niepokojące objawy neurologiczne u noworodków
• Prawidłowa pielęgnacja rozwoju dziecka
• Rozwój psychomotoryczny niemowląt
• Specyfika pracy Ośrodka Wczesnej
Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać
Szanse”
*dr Radosław Piotrowicz - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie

Konferencja „Wczesne wspomaganie rozwoju niemowląt”

6

DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY
ASYSTENTA RODZINY
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Monika Jodłowska – inspektor
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Zakres zadań asystenta rodziny
obejmuje cztery obszary: bezpośrednią pracę z rodzicami, bezpośrednią
pracę z dziećmi, działania pośrednie
realizowane na rzecz dziecka i rodziny
oraz organizację własnego warsztatu
pracy. Obowiązki asystenta rodziny
określa art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 575, 1583, 1860). Asystent rodziny zgodnie z wprowadzoną
nową ustawą z dnia 4 listopada 2016 r.
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem” (Dz.U. 2016 poz. 1860), ma
być również przewodnikiem rodzin
po systemie wsparcia, którego zadaniem będzie koordynowanie dostępnej pomocy.
Do zadań asystenta rodziny
należy w szczególności:
–– opracowanie i realizacja planu
pracy z rodziną we współpracy
z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
lub koordynatorem rodzinnej
pieczy zastępczej, w przypadku
dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;
–– prowadzenie
dokumentacji
dotyczącej pracy z rodziną,
m.in.: dokonywanie okresowej
oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku oraz monitorowanie jej funkcjonowania
po zakończeniu pracy z asystentem rodziny;
–– sporządzanie, na wniosek sądu,
opinii o rodzinie i jej członkach;

Warsztaty dla asystentów rodziny

7
pomoc przy wykonywaniu zadań uzna
za niezbędną.
Art. 12 ust. 2 ustawy o wspieraniu
rodziny i systemu pieczy zastępczej zobowiązuje asystenta rodziny do systematycznego
podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie
pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności
przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizując obowiązek ustawowy podyktowany art. 183 ust. 3a wyżej
powołanej ustawy, zorganizował w dniach
9-10 listopada oraz 17-18 listopada b.r. warsztaty pn. „Doskonalenie warsztatu pracy asystenta rodziny”. Warsztaty poprowadziła Pani
Lidia Zeller, która jest doświadczonym certyfikowanym trenerem. 56 asystentów rodziny
z terenu województwa podlaskiego podczas
szkolenia poszerzyło wiedzę z zakresu wybranych zagadnień i uregulowań prawnych dotyczących asystentury rodzinnej. Warsztaty były
również okazją do udoskonalenia kompetencji
zawodowych w zakresie zadań i uprawnień
asystenta rodziny w kontekście działań innych
służb społecznych. Ponadto uczestnicy doskonalili umiejętności z zakresu metodyki pracy
z wieloma problemami na kolejnych etapach
racy z rodziną, w tym w sporządzaniu dokumentacji w ujęciu systemowym i skoncentrowanym na rozwiązaniach – na przykładzie
indywidualnego przypadku.

Warsztaty dla asystentów rodziny
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–– udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi;
–– udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego
prowadzenia gospodarstwa domowego,
w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
–– wspieranie aktywności społecznej rodzin
oraz motywowanie członków rodzin do
podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
do udziału w zajęciach grupowych dla
rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
–– udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
psychoedukacyjnych;
–– podejmowanie działań interwencyjnych
i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin oraz prowadzenie indywidualnych konsultacji
wychowawczych dla rodziców i dzieci;
–– współpraca z jednostkami administracji
rządowej i samorządowej, właściwymi
organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz
dziecka i rodziny; współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą
roboczą lub innymi podmiotami, których
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KILKA SŁÓW O … „DOPALACZACH”
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Anna Golubiewska-Dziadel - ekspert wojewódzki ds. informacji o narkotykach
i narkomanii
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadziła w dniu 1 lipca 2015 r.,
w art. 4 pkt 11a, pojęcie nowej substancji
psychoaktywnej, czyli „substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym
stanie fizycznym, o działaniu na ośrodkowy
układ nerwowy”. „Dopalacze” to nic innego,
jak nowe narkotyki, których użycie stanowi
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub
życia.
Według najnowszych badań ESPAD
z 2015 roku, do używania „dopalaczy” przyznało się 10% badanych 15-16-latków oraz
13% 17-18-latków. W 2011 roku odsetek ten
wyniósł 11% w młodszej grupie i 16% w grupie starszej1. Zanim jednak o trendzie używania nowych substancji psychoaktywnych,
słowo o historii NSP w Polsce.
Początek nowych narkotyków sięga 2008
roku, kiedy to na terenie całego kraju pojawiło się 40 sklepów stacjonarnych z „dopalaczami”, reklamowanymi wówczas jako bezpieczne alternatywy dla psychoaktywnych
substancji nielegalnych. „Dopalacze” sprzedawano jako wyroby kolekcjonerskie, z ostrzeżeniem na opakowaniu, iż „nie nadają się do
konsumpcji przez ludzi”. Zjawisko powstawania sklepów z „dopalaczami” przyjęło postać
wręcz lawinową i w 2010 roku było ich już
ok. 1400. W wyniku zmian legislacyjnych,
w październiku 2010 roku zamknięto 1372
sklepy2. Po zamknięciu stacjonarnych sklepów
z „dopalaczami” – przez 2-3 lata dominowała
sprzedaż internetowa. W 2014 roku pojawiło
1

2

Źródło: Janusz Sierosławski, Używanie substancji
psychoaktywnych przez młodzież 2015 r., Europejski
program badań ankietowych w szkołach na temat używania alkoholu i narkotyków ESPAD

Dane Głównego Inspektoratu Sanitarnego

się 100 stacjonarnych punktów sprzedaży,
oferujących „dopalacze” jako „towar spod
lady”. W efekcie działań Inspekcji Sanitarnej, która kontrolowała sklepy, nakładała kary
i starała się zamykać nowe punkty sprzedaży,
w 2014 i 2015 roku sprzedażą nowych narkotyków zajęły się również lombardy, hot spoty
i sexshopy. Dane Inspekcji świadczą o systematycznie zwiększającej się liczbie podmiotów oferujących sprzedaż nowych substancji
psychoaktywnych (GIS, 2016), ponadto rynek
NSP kwitnie w trudnej do kontroli strefie
sprzedaży internetowej.
Pomimo tego, iż badania szkolne ESPAD
wskazują na stabilizację trendu w zakresie
używania nowych substancji psychoaktywnych w Polsce, zwiększa się liczba zatruć
„dopalaczami”. Dlaczego tak się dzieje?
Z analiz przeprowadzonych w ramach projektu I-TREND w 2014 roku, realizowanego
przez Uniwersytet SWPS, wynika, że czystość
„dopalaczy” sprzedawanych na rynku, jest
bardzo różna. Zawartość substancji psychoaktywnej w kilkunastu analizowanych próbkach
wynosiła od 20% do 99%, przy podobnych
cenach. W efekcie użytkownik, nie wiedząc
o tym, otrzymywał o wiele silniejszy produkt.
Ponadto dystrybutorzy sprzedawali substancje chemiczne inne, niż deklarowali. Rynek
„dopalaczy” jest więc bardziej nieprzewidywalny, niż rynek narkotyków. Zmiany w prawie narkotykowym, mające na celu delegalizację kolejnych substancji psychoaktywnych,
powodowały błyskawiczne „wietrzenie magazynów”, czego przykładem była promocyjna
akcja jednego ze sklepów internetowych oferującego w czerwcu 2015 roku – przy zakupie
Mocarza lub innego „dopalacza” – drugi gratis.
Pozbywanie się substancji w tak atrakcyjnej

dla użytkowników „dopalaczy” formie, spowodowało masowe zatrucia syntetycznymi
kannabinoidami, którymi nasączony był susz.
Nowe substancje psychoaktywne produkowane są głównie w Chinach, Indiach
i innych krajach azjatyckich. Trafiają do Polski bezpośrednio z Azji lub przez kraje europejskie, takie jak Belgia czy Hiszpania. Delegalizacja jednej substancji powoduje pojawienie się następnych. Obowiązujące w Polsce
prawo ma charakter indywidualny – kontrola
nowych substancji psychoaktywnych wiąże
się z koniecznością ciągłych nowelizacji
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Niektóre z krajów UE walczą z rynkiem „dopalaczy”, wprowadzając prawo generyczne
(rodzajowe). Tym samym kontrolują grupę
substancji o podobnej strukturze chemicznej,
zamiast delegalizować pojedyncze substancje.
Skuteczna kontrola rynku „dopalaczy”
jest zadaniem niezwykle trudnym. I choć
egzekwowanie prawa w obszarze kontroli
sceny nowych narkotyków jest niezbędne,
nie jest jedynym narzędziem walki z tym
zjawiskiem. Jednym z priorytetowych działań państwa i społeczeństwa obywatelskiego
powinna być edukacja publiczna i profilaktyka – zarówno uniwersalna, skierowana do
ogółu społeczeństwa, jak i selektywna, nakierowana na pracę w szczególnie narażonych
na nowe zagrożenia środowiskach. Pierwsze
działania zapobiegawcze w zakresie „dopalaczy” podjęło Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), konstruując akcję
edukacyjno – profilaktyczną, adresowaną do
młodzieży w wieku 15-25 lat, pn.: „Dopalacze mogą Cię wypalić. Poznaj fakty”. Celem
akcji, poprzez dostarczenie rzetelnych informacji o nowych substancjach i ryzyku związanym z ich używaniem oraz o ich rzeczywistym
statusie prawnym, było przeciwstawienie się
mitom rozpowszechnianym przez dystrybutorów „dopalaczy”, dotyczącym m.in. bezpieczeństwa ich konsumpcji. Kolejna kampania
informacyjna KBPN „Dopalacze – wypalacze” była skierowana do rodziców i środowisk

edukacyjno-wychowawczych. W jej ramach
przygotowano scenariusz zajęć z rodzicami
oraz ulotkę informacyjną. W ciągu ostatnich
lat, KBPN przygotowało szereg materiałów
profilaktycznych, które w większości dostępne
są w Internecie:
• Program profilaktyki uniwersalnej „Smak
życia, czyli debata o dopalaczach”
• Poradnik dla rodziców „Bliżej siebie dalej
od narkotyków”
• Scenariusz spotkania z rodzicami w szkole
na temat „dopalaczy”
• Poradnika dla rodziców „O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii”
Materiały profilaktyczno-edukacyjne opracowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii dostępne są na stronie internetowej www.kbpn.gov.pl, w zakładce Publikacje.
Bibliografia:
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, tekst
jednolity z dnia 26 stycznia 2016 r., Dz. U.
z 2016 r., poz. 224
Jabłoński P, Malczewski A., „Dopalacze”
czyli nowe substancje psychoaktywne:
skala zjawiska i przeciwdziałanie”, Serwis
Informacyjny Narkomania nr 2, 2014
Jabłoński P, Malczewski A., „Dopalacze”
czyli nowe substancje psychoaktywne:
skala zjawiska i przeciwdziałanie” – część
II, Serwis Informacyjny Narkomania nr 3,
2014
Malczewski A. „Marihuana, stymulanty oraz
„dopalacze” w Polsce i w Europie”, Serwis
Informacyjny Narkomania nr 3, 2015
Kidawa M., Malczewski A., „Analiza kierunków rozwiązań prawnych dotyczących
kontroli nowych substancji psychoaktywnych”, Serwis Informacyjny Narkomania
nr 3, 2016
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MONITORING „PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE
PODLASKIM NA LATA 2014-2018”
ZA LATA 2014-2015
Krzysztof Popławski – referent
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Zjawisko uzależnienia od alkoholu jest
jednym z najczęściej występujących problemów
społecznych. W przeciwieństwie do ubóstwa
czy bezrobocia dotyka on często osoby o bardzo
zróżnicowanym statusie społecznym. Zagadnienia związane z alkoholizmem są stale podejmowane w różnych kontekstach. Powszechna
dostępność wyrobów alkoholowych powoduje
masowość tego zjawiska, które w znaczący sposób powoduje dysfunkcje zdrowia fizycznego
i psychicznego zarówno jednostek jak i rodzin.
Przeprowadzona analiza problemów
alkoholowych występujących na terenie województwa podlaskiego wskazuje, iż podobnie
jak w całym kraju ich wymiar społeczny i ekonomiczny dyktuje konieczność strategicznego
traktowania działań służących rozwiązaniu zjawiska alkoholizmu. W związku z tym 31 marca
2014 roku Sejmik Województwa Podlaskiego
Uchwałą Nr XXXVIII/452/14 przyjął „Program
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata
2014-2018”. Jest to strategiczny dokument, który
wyznacza podstawowe kierunki działań mające
na celu przeciwdziałanie zjawiskom związanym
z uzależnieniem od alkoholu. Główną misją
Programu jest podejmowanie i inspirowanie
działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w województwie
podlaskim. Program został opracowany metodą
partycypacyjną z udziałem przedstawicieli
instytucji realizujących zadania z obszaru polityki społecznej, rynku pracy, ochrony zdrowia,
oświaty, Policji oraz organizacji pozarządowych
i jednostek samorządowych z terenu województwa podlaskiego.
Wdrażanie zapisów Programu wymaga
skoordynowania wielu działań. Jednym z nich

jest monitoring, czyli stały i systematyczny
proces zbierania i analizowania danych, który
pozwala na opisanie aktualnego stanu realizacji założeń. Podmiotem odpowiedzialnym za
koordynowanie realizacji „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w województwie podlaskim na lata 2014-2018”
oraz monitorowanie jego wdrażania jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.
Celem monitoringu jest pozyskanie informacji na temat stopnia realizacji prowadzonych
działań wdrażanych w obszarze przeciwdziałaniu
alkoholizmowi w 2014 oraz 2015 roku w województwie podlaskim. Dzięki monitoringowi
możliwa jest także ocena postępu działań, weryfikacja kierunku zmian a także bieżąca modyfikacja umożliwiająca dostosowanie Programu
do zmieniających się warunków. Osiągnięciu
powyższych celów służyła wymiana informacji
pomiędzy instytucjami, organizacjami i podmiotami zaangażowanymi w realizację polityki społecznej w województwie podlaskim.
Niniejszy raport składa się z trzech części. Każda z nich dotyczy poszczególnego celu
strategicznego Programu. Pierwsza część dotyczy rozwiązywania problemów alkoholowych
-m.in. dostępności pomocy terapeutycznej,
metod wczesnej diagnozy czy jakości świadczeń
w zakresie leczenia. W drugiej części przedstawione zostały dane i informacje związane
z szeroko pojęta profilaktyką przeciwdziałania
alkoholizmowi. W trzecim rozdziale scharakteryzowano obecne współdziałanie z instytucjami
i organizacjami zajmującymi się zwalczaniem
zjawiska uzależnienia od alkoholu.
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Według raportu „Ocena Zasobów Pomocy
Społecznej w Województwie Podlaskim w roku

2015” wynika, iż liczba rodzin objętych pomocą
społeczną w gminach i powiatach województwa podlaskiego z powodu alkoholizmu systematycznie spada. Tendencję tą przedstawia
poniższy wykres.

Wykres 1. Liczba rodzin objętych pomocą społeczną w gminach i powiatach województwa podlaskiego
z powodu alkoholizmu
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Źródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim za rok 2015

Pierwszym celem operacyjnym Programu jest zwiększenie dostępności i jakości
świadczeń w zakresie leczenia, rehabilitacji
i reintegracja poprzez rozwój i modernizację
specjalistycznych podmiotów oraz programów
dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i ich rodzin. Jednym ze wskaźników

objętych w monitoringiem w ramach powyższego celu jest liczba pacjentów zarejestrowanych w placówkach w danym roku. Informację na ten temat uzyskano od Wojewódzkiego
Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
w Łomży.

Tabela 1. Dane dotyczące placówek lecznictwa odwykowego działających na terenie województwa
podlaskiego
Rok 2014
Liczba placówek lecznictwa
odwykowego działających na
terenie województwa podlaskiego

PTU* - 20 placówek
COTU* - 4 placówki
DOTU* - 4 placówki
OLAZA* - 2 placówki
Liczba pacjentów zarejestrowanych Pacjenci uzależnieni:
w placówkach
PTU - 5715 pacjentów
COTU - 1288 pacjentów
DOTU - 445 pacjentów
OLAZA - 2211 pacjentów
Pacjenci współuzależnieni:
PTU - 1892 pacjentów
*PTU – Poradnia Terapii Uzależnień
*COTU – Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień
*DOTU – Dzienny Oddział Terapii Uzależnień
*OLAZA – Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich
Źródło: Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

Rok 2015
PTU - 17 placówek
COTU - 4 placówki
DOTU - 4 placówki
OLAZA - 2 placówki
Pacjenci uzależnieni:
PTU - 4771 pacjentów
COTU - 1256 pacjentów
DOTU - 613 pacjentów
OLAZA - 795 pacjentów
Pacjenci współuzależnieni:
PTU - 1931 pacjentów
DOTU - 112 pacjentów
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Z pozyskanych danych wynika i w 2014
roku na terenie województwa podlaskiego
funkcjonowało 30 placówek lecznictwa odwykowego, w których przebywało łącznie 11551
pacjentów (9659 sklasyfikowanych jako uzależnionych oraz 1892 jako współuzależnionych).
W roku 2015 liczba placówek zmniejszyła się
do 27, zaś liczna pacjentów zmalała do 9478
(7435 uzależnionych oraz 2043 współuzależnionych). Porównując dane z obu lat odnotowano spadek liczby pacjentów leczących się
odwykowo o prawie 18%. Największy spadek
liczby leczących się osób wystąpił w Oddziale
Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich (o 1416 osób). Wzrost liczby pacjentów
nastąpił natomiast w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnień (o 168 osób). Drugim monitorowanym wskaźnikiem jest liczba placówek lecznictwa odwykowego, które otrzymały wsparcie
finansowe na rozwój programów zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług.
W roku 2014 jak i w 2015 pomoc tego rodzaju
otrzymały 3 podmioty: Samodzielny Publiczny
Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Choroszczy, Specjalistyczny Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach oraz Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.
Drugim celem operacyjnym jest wdrażanie metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji wobec nadużywających alkohol. Jego
założeniami są: edukacja lekarzy i pracowników ochrony zdrowia, inicjowanie współpracy
między podmiotami lecznictwa odwykowego
czy realizacja programów psychoedukacyjnych
skierowanych do kierowców. Aby określić stopień zaawansowania tych działań monitoringowi poddane zostały dwa wskaźniki. Pierwszy dotyczy liczby przeprowadzonych szkoleń
dla pracowników placówek lecznictwa odwykowego. Z danych Wojewódzkiego Ośrodka
Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży
wynika, iż w 2014 roku odbyły się 4 sesje
szkolenia superwizyjno-warsztatowego. Rok
później ponownie przeprowadzono 4 szkolenia tego typu oraz dodatkowo zorganizowane
zostały 2 sesje warsztatu z dialogu motywacyjnego. Drugi wskaźnik odnosi się do zjawiska prowadzenia samochodu pod wpływem

alkoholu. Z danych pozyskanych od Komendy
Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wynika,
iż w 2014 roku liczba kierowców, którzy zostali
zatrzymani prowadząc pojazd pod wpływem
alkoholu wyniosła 4 187. W roku 2015 liczba
ta spadła do 3 388 osób (o 19%).
Kolejny cel operacyjny związany jest ze
zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.
Jego monitoring polegał na określeniu liczby
programów edukacyjno-terapeutycznych dla
osób zagrożonych marginalizacją społeczną
z powodu alkoholizmu oraz liczby osób osadzonych w zakładach karnych, którzy uczestniczą
w programach penitencjarnych. O dane dotyczące liczby programów edukacyjno-terapeutycznych poproszone zostały wszystkie gminy
z terenu województwa podlaskiego. Informację
zwrotną otrzymano od 84 samorządów. W roku
2014 liczba w/w programów wyniosła 34, natomiast w roku 2015 wzrosła do 43. Z informacji pozyskanych z Okręgowego Inspektoratu
Służby Więziennej w Białymstoku wynika, iż
w programach edukacyjnych i terapeutycznych
skierowanych do osób w zakładach karnych,
które są uzależnione od alkoholu, wzięło udział
w 2014 roku 1 354 osadzonych, zaś w roku
2015 - 1 465 osadzonych.
Ważnym zadaniem jest przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym. Służą temu między innymi działania edukacyjne w postaci kampanii informacyjnych,
organizowanie interdyscyplinarnych szkoleń
na temat form pomocy dla osób uwikłanych
w przemoc itp. Innym działaniem jest realizacja procedury tzw. „Niebieskiej Karty”. Jest to
ogół czynności podejmowanych i prowadzonych przez zespół osób będących przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej (MOPS), gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji,
oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem istnienia przemocy
w rodzinie. Ewidencję dotyczącą Niebieskich
Kart prowadzą Komendy Wojewódzkie Policji. Dane pozyskane od KWP w Białymstoku
wskazują iż w 2014 roku założono 4 094 Niebieskie Karty na terenie województwa Podlaskiego. W roku 2015 liczba ta zmalała do 3 827

(spadek o 267). Drugim z monitorowanych
wskaźników jest liczba szkoleń przeprowadzonych dla przedstawicieli Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(GKRPA). Są to społeczne komisje powoływane w każdej gminie, których podstawowym
zadaniem jest prowadzenie działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz integracji społecznej osób
uzależnionych od alkoholu, a w szczególności
zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób. Z danych
nadesłanych przez 84 gminy województwa
podlaskiego wynika, iż w roku 2014 przeprowadzono łącznie 55 szkoleń skierowanych do
członków GKRPA. Liczba ta wzrosła w roku
2015 – wówczas odbyło się 73 tego rodzaju
szkoleń.
Istotnym działaniem jest pomoc i wsparcie dla osób współuzależnionych, czyli tych,
które na co dzień mieszkają z osobą uzależnioną. Nadużywanie alkoholu przez jednego

z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne
problemy, jest przyczyną cierpienia zarazem
dorosłych, jak i dzieci. Aby przeciwdziałać
temu problemowi organizowane są między
innymi specjalne szkolenia dla pracowników
świetlic z programem socjoterapeutycznym
i opiekuńczo-wychowawczym w zakresie
pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym oraz dzieciom z zespołem FASD
(alkoholowy zespół płodowy). W 2014 roku
zostało przeprowadzonych 20, zaś rok później
24 szkolenia tego typu na terenie województwa
podlaskiego.
II CEL STRATEGICZNY:
PROFILAKTYKA
Profilaktyka ma na celu podejmowanie
różnego typu działań zapobiegającym niekorzystnym zjawiskom wynikających z nadmiernego spożywania alkoholu. Można ją podzielić
na 3 typy:

Tabela 3. Rodzaje profilaktyk alkoholowych
PROFILAKTYKA
UNIWERSALNA
Ukierunkowana na całe populacje

PROFILAKTYKA
SELEKTYWNA

PROFILAKTYKA
WSKAZUJĄCA

Ukierunkowana na jednostki
i grupy zwiększonego ryzyka

Ukierunkowana na jednostki i grupy
wysokiego ryzyka demonstrujące pierwsze symptomy problemów alkoholowych
Są to działania profilaktyczne dla
Są to działania profilaktyczne
Są to działania profilaktyczne adresowane
całych grup bez względu na stopień adresowane do jednostek lub grup, do grup wysokiego ryzyka demonstruindywidualnego ryzyka występowa- które ze względu na swoją sytuację jących wczesne symptomy problemów
nia problemów alkoholowych.
społeczną, rodzinną lub uwarunalkoholowych, ale jeszcze nie spełniają
kowania biologiczne są narażone
kryteriów diagnostycznych picia szkona większe od przeciętnego ryzyko dliwego, uzależnienia od alkoholu lub
wystąpienia problemów alkoholo- innych zaburzeń związanych z nadużywawych
niem alkoholu.
Przykładem są programy opóźniania Przykładem są działania edukaPrzykładem są zajęcia socjoterapeutyczne
inicjacji alkoholowej lub nikotynocyjne, opiekuńcze i rozwojowe
dla uczniów upijających się bądź eksperywej adresowane do całej populacji
podejmowane wobec dzieci pocho- mentujących z narkotykami.
dzieci wchodzących w okres pierw- dzących z rodzin problemem alkoszych eksperymentów z substancjami holowym
psychoaktywnymi.
Na podst. „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2014-2018”

Za cele operacyjne Programu związane
z profilaktyką uznano wspieranie programów
profilaktycznych i działań społeczności lokalnych na rzecz zapobiegania spożywania alkoholu, w szczególności przez dzieci i młodzież

oraz podniesienie wiedzy społeczeństwa na
temat problemów związanych z używaniem
alkoholu oraz możliwości zapobiegania tego
zjawisku.

PPS 4(30)
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Rysunek 1. Wartości wskaźników Programu dotyczące zagadnień związanych z profilaktyką

Liczba prowadzonych
kampanii
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Liczba programów
profilaktycznych

465

586

90

101

Źródło: Dane pozyskane z gmin województwa podlaskiego

Z powyższych danych wynika, iż
zarówno liczba programów profilaktycznych
jak i prowadzonych kampanii wzrosła w ciągu
roku (odpowiednio o 26% i 12%). Jedną z tego
typu inicjatyw w 2014 roku, w którą włączył
się m.in. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku była kampania „Powstrzymaj pijanego kierowcę”. Miała ona charakter ogólnopolski i była oparta na współpracy
z samorządami – w szczególności lokalnymi
strukturami odpowiedzialnymi za rozwiązywanie problemów alkoholowych. Jej celem było
podniesienie poziomu świadomości polskiego
społeczeństwa na temat wpływu alkoholu na
organizm kierowcy oraz możliwych skutków
jazdy po pijanemu.
III CEL STRATEGICZNY:
WSPÓŁDZIAŁANIE Z INSTYTUCJAMI
I ORGANIZACJAMI
Aby skutecznie realizować założenia „Programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych w województwie
podlaskim na lata 2014-2018” niezbędna jest
partycypacja wszystkich jednostek rządowych
oraz samorządowych, instytucji i organizacji.
Takie współdziałanie służy rozwojowi systemu
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
poprzez wspieranie ośrodków przeznaczonych
dla osób zagrożonych marginalizacją – centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, klubów młodzieżowych oraz
innych form aktywizujących środowisko. Jednym ze wskaźników objętych monitoringiem
jest liczba funkcjonujących Centrów Integracji
Społecznej. Są to instytucje, które mają charakter edukacyjny, a jednym z elementów edukacji
może być praca uczestników w ramach działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej.
CIS adresuje swoje działania do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, między
innymi z powodu alkoholizmu. W województwie podlaskim w 2014 roku funkcjonowało 11
tego typu placówek, zaś rok później ich liczba
zmalała do 9.

Tabela 2. Centra Integracji Społecznej, które zawiesiły swoją działalność w latach 2014-2015.
Instytucja tworząca CIS

Siedziba CIS

Data zawieszenia

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Gminy Krasnopol CHARYZMA
Fundacja Edukacji i Twórczości
w Białymstoku

Centrum Integracji Społecznej w Krasnopolu
Centrum Integracji Społecznej w Bielsku Podlaskim

Zawieszono działalność z dniem
1.10.2015 r.
Zawieszono działalność z dniem
24.03.2014 r.

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki
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Rozmieszczenie Centrów Integracji Społecznej na obszarze województwa podlaskiego
ukazuje poniższa mapa.

PPS 4(30)

Mapka 1. Centra Integracji Społecznej w województwie podlaskim działające w 2015 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Najwięcej CIS-ów, bo aż 5, działało
w 2015 roku w subregionie białostockim
(kolor różowy). Po 2 placówki znajdowały się
w subregionach łomżyńskim (kolor niebieski)
oraz suwalskim (kolor zielony). Kolejnym
wskaźnikiem podlegającym monitoringowi jest
liczba organizacji objętych wsparciem. Jednym z zadań Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej jest wspieranie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe zajmujące się m.in. rozwiązywaniem problemów

uzależnień poprzez zlecenie zadań i udzielenie
dotacji z budżetu województwa podlaskiego
podmiotom wyłonionym w otwartych konkursach ofert. W 2014 roku udzielono wsparcia 26
podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie
ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym na łączną kwotę 166 600 zł. Zdecydowanie mniej organizacji uzyskało wsparcie z tego tytułu w roku 2015 – 9 podmiotów na
łączną kwotę 55 470 zł.
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WNIOSKI
Dotyczące monitoringu za rok 2014 i 2015
„Programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w województwie
podlaskim na lata 2014-2018”
Analiza danych uzyskanych w ramach
monitoringu za rok 2014 i 2015 „Programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata
2014-2018” stanowi podstawę do sformułowania poniższych wniosków:
1.	 Z roku na rok maleje liczba rodzin objętych
pomocą społeczną w gminach i powiatach
województwa podlaskiego z powodu alkoholizmu. W 2015 roku wsparciem z tego
powodu objęto 1904 rodzin – o 6,5% mniej
niż w 2014 roku i o 9,6% mniej niż w 2013
roku.
2.	 W 2015 roku na terenie województwa podlaskiego funkcjonowało 27 placówek lecznictwa odwykowego – o 3 mniej niż w roku
poprzednim.
3.	 Porównując dane z obu lat objętych monitoringiem odnotowano spadek liczby pacjentów leczących się odwykowo o prawie
18%. Największy spadek liczby leczących
się osób odnotowano w Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich (o 1 416 osób). Wzrost liczby pacjentów miał natomiast miejsce w Dziennym
Oddziale Terapii Uzależnień (o 168 osób).
4.	 W placówkach odwykowych rośnie liczba
osób współuzależnionych. W 2014 roku
było ich 1892, zaś w 2015 roku były to już
2043 osoby.
5.	 Na terenie województwa podlaskiego Policja zatrzymała w 2015 roku 3388 pijanych
kierowców. Było ich o 267 mniej niż w roku
poprzednim.
6.	 W województwie podlaskim odnotowuje
się zwiększoną dostępność pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od
alkoholu, szczególnie skierowaną do osób
przebywających w zakładach karnych.
Liczba w/w programów wzrosła w monitorowanych latach z 34 do 43, zaś liczba osób
w nich uczestniczących z 1 354 do 1 465.

7.	 W objętym monitoringiem okresie wzrosła
liczba szkoleń skierowanych do członków
GKRPA. W 2014 roku odbyło się 55 zaś
w 2015 roku 73 tego rodzaju szkoleń.
8.	 W województwie podlaskim wzmożono
działania związane z szeroko pojętą profilaktyką alkoholową. W 2015 roku liczba
programów profilaktycznych realizowanych w różnego rodzaju środowiskach
wzrosła o 26%, natomiast liczba prowadzonych kampanii zwiększyła się o ponad 12%.
REKOMENDACJE
Dotyczące monitoringu za rok 2014 i 2015
„Programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w województwie
podlaskim na lata 2014-2018”
W świetle analizy przeprowadzonej
w ramach monitoringu „Programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
w województwie podlaskim na lata 2014-2018”
opracowano rekomendacje wskazujące najważniejsze kierunki interwencji, które mogłyby
przyczynić się do poprawy sytuacji w obszarze
pomocy społecznej związanym z rozwiązywaniem problemów alkoholowych:
1.	 Podejmowanie dalszych działań w kierunku profesjonalizacji kadry pracowniczej
świetlic, środowiskowych oraz członków
GKRPA poprzez dalszy udział w kursach
i szkoleniach dotyczących form pomocy
osobom uwikłanym w nałóg alkoholowy
2.	 Podejmowanie współpracy instytucji, organizacji pozarządowych, służb społecznych
zaangażowanych w działania profilaktyczne
3.	 Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa dotyczących problemów związanych
z używaniem alkoholu i innych środków
psychoaktywnych
4.	 Zwiększanie świadomości dzieci i młodzieży na temat szkód wynikających z picia
alkoholu
5.	 Edukacja rodziców i wychowawców
w zakresie pomocy młodzieży w utrzymaniu abstynencji
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Cel strategiczny

Wartość
w roku 2014

Wartość
w roku 2015

Dynamika
(%)

3

3

100%

Liczba pacjentów zarejestrowanych
w placówkach w danym roku

11551

9478

82,5%

Liczba przeprowadzonych szkoleń

4

6

150%

Liczba kierowców którzy zostali
zatrzymani pod wpływem alkoholu

4 187

3 388

80,9%

Liczba programów edukacyjno-terapeutycznych

34

43

126,5%

Liczba osadzonych w zakładach karnych, którzy uczestniczą w programach edukacyjno-terapeutycznych

1354

1465

108,2%

Liczba „Niebieskich
Kart”

4 094

3 827

93,5%

Liczba szkoleń przeprowadzonych dla
członków GKRPA

55

73

132,7%

Liczba szkoleń przeprowadzonych
dla pracowników świetlic na temat
pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

20

24

120%

Liczba programów profilaktycznych

465

586

126%

Liczba prowadzonych kampanii

90

101

112,2%

Liczba funkcjonujących Centrów Integracji Społecznej

11

9

81,8%

Liczba organizacji objętych wsparciem

26

9

34,6%

Wskaźnik
Liczba placówek, które otrzymały
wsparcie

Rozwiązywanie
problemów
alkoholowych

Profilaktyka
Współdziałanie
z instytucjami
i organizacjami

PPS 4(30)

Załącznik 1. Wartość wskaźników objętych monitoringiem w „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Podlaskim na lata 2014-2018”
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WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
PODLASKIEGO Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI
WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY
Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
W 2016 ROKU”
Monika Karolak - inspektor
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
W 2016 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zgłosił 4 projekty uchwał w sprawie otwartych konkursów
na realizację zadań publicznych w sferze:
pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działań

na rzecz osób niepełnosprawnych. Ogółem do
ROPS w Białymstoku w 2016 roku w ramach
ww. konkursów wpłynęło 86 ofert, udzielono
29 dotacji w kwocie 114 100 zł. W poniższej
tabeli przedstawiono szczegółowe informacje
w zakresie udzielonych dotacji.

Tabela Nr 1. Dotacje udzielone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych
w 2016 roku w sferze: pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
POMOC SPOŁECZNA
Lp.

Liczba Wnioskowana
Liczba
WnioskoKwota dofizłożonych kwota dotacji podmiotów wana kwota
nansowania
ofert
ogółem
dotowanych
dotacji

Nazwa zadania/priorytet

Organizacja, promocja Podla1.
skich Dni Rodziny.
„Inspirowanie, wdrażanie
i promowanie nowych rozwiązań w zakresie aktywiza2. cji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej
osób i rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym”.
„Promowanie i wspieranie
nowatorskich rozwiązań
3. dotyczących zapobiegania
i zwalczania przemocy
w rodzinie”.
-

SUMA

24

10

70 076,00 zł

43 903,00 zł

8

4

Typ podmiotu
dotowanego

23 957,00 zł

a) fundacje – 2
b) stowarzyszenia – 5
20 000,00 zł
c) podmioty kościelne/
wyznaniowe – 1

19 200,00 zł

a) fundacje – 2
b) stowarzyszenia – 2
17 000,00 zł
c) podmioty kościelne/
wyznaniowe – 0

11

54 184,40 zł

5

25 000,00 zł

a) fundacje – 1
b) stowarzyszenia – 4
20 000,00 zł
c) podmioty kościelne/
wyznaniowe – 0

45

168 163,40 zł

17

68 157,00 zł

57 000,00 zł

17

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„Popularyzowanie wczesnej
interwencji, profilaktyki i jej
1.
wpływ na proces rehabilitacji”.

25

114 627,00 zł

7

34 280,00 zł

a) fundacje – 3
b) stowarzyszenia – 4
30 000,00 zł
c) podmioty kościelne/
wyznaniowe – 0

- SUMA

25

114 627,00 zł

7

34 280,00 zł

30 000,00 zł

7

19

16

105 435,00 zł

5

29 403,00 zł

a) fundacje – 2
b) stowarzyszenia – 2
27 100,00 zł
c) podmioty kościelne/
wyznaniowe – 1

-

SUMA

16

105 435,00 zł

5

29 403,00 zł

27 100,00 zł

5

-

OGÓŁEM

86

388 225,40 zł

29

131 840,00 zł 114 100,00 zł

29

Źródło: Opracowanie własne

W ramach zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom
oraz organizacjom pozarządowym, Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

przeprowadził otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Ogółem do ROPS w Białymstoku
w ramach ww. konkursu wpłynęło 40 ofert,
dotację przyznano 11 podmiotom w kwocie
100 000 zł. W poniższej tabeli przedstawiono
szczegółowe informacje w ramach udzielonych
dotacji.

Tabela Nr 2. Dotacje udzielone ze środków PFRON w 2016 roku.
L.p.
1

2

3

4

5

Nazwa zadania/priorytet
Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
w różnych typach placówek.
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów,
warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz
zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie
te osoby.
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów
i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych,
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych
w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej,
zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności
osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielenia pomocy w procesie ich rehabilitacji.
Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno – prawnego oraz udzielanie informacji na
temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług,
sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla
osób niepełnosprawnych.
Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć,
które:
a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego
funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniem słuchu,
mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,

Liczba Wnioskowana
Liczba
Wnioskowana
Suma
złożonych kwota dotacji podmiotów kwota dotacji udzielonych
ofert
ogółem
dotowanych
ogółem
dotacji
2

29 200,00 zł

0

0,00

0,00

6

68 865,00 zł

2

22 890,00 zł

15 000,00 zł

8

101 082,00 zł

3

33 800,00 zł

27 000,00 zł

2

29 995,00 zł

0

0,00

0,00

5

70 639,00 zł

2

29 990,00 zł

24 000,00 zł

PPS 4(30)

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
„Wspieranie realizacji programów profilaktyczno –
1. edukacyjnych skierowanych
do grup podwyższonego
ryzyka”.

20
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c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób
z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną
w różnych środowiskach.

6

Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych
działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych
w rynek pracy, w szczególności przez:
a) doradztwo zawodowe,
b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu
drogi życiowej i zawodowej,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa
zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu
przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy
i utrzymania w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

-

-

-

-

-

7

Zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących
w trakcie szkolenia:
utrzymanie psów asystujących

-

-

-

-

-

8

Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy
języka migowego oraz tłumaczy przewodników.

-

-

-

-

-

9

Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

12

130 455,00 zł

3

32 400,00 zł

25 000,00 zł

Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych
10 w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

3

40 780,00 zł

0

0,00

0,00

Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz inte11 gracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu
ich dyskryminacji

-

-

-

-

-

Opracowanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
a) dotyczących problematyki związanej z niepełno12
sprawnością,
b) kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym
publikowanych drukiem powiększonym, pismem
Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do
czytania.

2

28 843,50 zł

1

14 999,50 zł

9 000 zł

Świadczenie usług wspierających, które maja na celu
umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia
13
osób niepełnosprawnych, w szczególności usług
asystencji osobistej.

-

-

-

-

-

40

499 859,50 zł

11

-

SUMA

134 079,50 zł 100 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne

W 2016 roku do Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Białymstoku, zgodnie
z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn.
zm.) z pominięciem otwartego konkursu
ofert (zlecanie zadań publicznych na wniosek

organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy)
w sferze pomocy społecznej wpłynęło 5 wniosków, udzielono 3 dotacji w kwocie 24 000 zł
w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych wpłynęły 4 wnioski, udzielono 2 dotacji
w kwocie 13 000 zł.

„PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ
PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.
3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE W 2017 ROKU”
Monika Karolak - inspektor
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
W dniu 30 listopada 2017 roku Uchwałą
Nr XXX/271/16 Sejmik Województwa Podlaskiego po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwalił roczny „Program współpracy Samorządu
Województwa Podlaskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2017 roku”.
Głównym celem współpracy Samorządu
Województwa z organizacjami pozarządowymi
jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
zwiększenie poziomu zaspokojenia potrzeb
społecznych na terenie województwa oraz
wspomaganie zrównoważonego rozwoju.
Współpraca Samorządu z organizacjami
pozarządowymi ma charakter finansowy i pozafinansowy.
Współpraca o charakterze finansowym odbywa
się w trybie:
1) otwartego konkursu ofert – zlecanie zadań
publicznych zgodnie z art. 11 ustawy,
(powierzanie lub wspieranie zadań publicznych),
2) z pominięciem otwartego konkursu ofert
- zlecanie na wniosek organizacji realizacji zadań publicznych, zgodnie z art. 19a
ustawy,
3) regrantingu – zlecanie realizacji zadania
publicznego na podstawie art. 16a ustawy.

Współpraca o charakterze pozafinansowym
odbywa się w następujących formach:
a) konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji,
b) konsultowania aktów prawnych z Radą,
c) tworzenia wspólnych zespołów konsultacyjnych o charakterze doradczym
lub inicjatywnym, w tym: włączanie
organizacji pozarządowych do współtworzenia, - monitorowania i ewaluacji polityk publicznych poprzez udział
w pracach ciał opiniodawczych, doradczych i konsultacyjnych na szczeblu województwa, w szczególności
w zakresie programowania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 oraz monitoringu wdrażania
Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 w ramach Podlaskiego Forum Terytorialnego,
d) wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych
kierunków,
e) promocji i pomocy w organizacji
wolontariatu na obszarze województwa podlaskiego oraz we współpracy
z innymi regionami,
f) rozwijania praktyki dialogu obywatelskiego (w tym dyskusji i debat o tematyce społeczno-gospodarczej), m.in.
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g)
h)
i)
j)
k)

l)

m)

n)

o)

poprzez organizację forów (spotkań,
konferencji) organizacji pozarządowych z administracją publiczną i biznesem,
partnerstwo w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć,
obejmowanie patronatem Marszałka
wybranych przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe,
promowania rozwoju ekonomii społecznej,
prowadzenia stałego serwisu informacyjnego dotyczącego współpracy międzysektorowej,
rekomendowania inicjatyw przygotowanych przez organizacje pozarządowe
oraz samych organizacji w przypadku
ubiegania się o fundusze zewnętrzne,
poszukiwania partnerów, itp.,
informowania o możliwościach pozyskania pozabudżetowych środków
finansowych na działalność organizacji
pozarządowych,
udostępniania organizacjom w miarę
możliwości pomieszczeń Urzędu,
materiałów promocyjnych o województwie podlaskim na regionalne, krajowe
i międzynarodowe konferencje, sympozja i inne wydarzenia,
włączenia organizacji pozarządowych
w działania promocyjne Województwa,
poprzez zapraszanie do udziału w targach i innych wydarzeniach promocyjnych w kraju i za granicą,
promocji dobrych praktyk współpracy
międzysektorowej.

Obszary współpracy Samorządu Województwa
Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi,
obejmują sfery zadań publicznych określonych
w art. 4 ust. 1 ustawy.
Zadania publiczne przewidziane do realizacji w 2017 roku z podziałem na poszczególne
sfery:
Sfera pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób:
1.	 Organizacja i promocja Podlaskich Dni
Rodziny,
2.	 Inicjowanie, organizacja i wsparcie imprez
kulturalnych oraz integracyjnych dla osób
starszych,
3.	 Propagowanie, wspieranie i organizacja
działań skierowanych do osób doznających
przemocy w rodzinie, w tym z grup szczególnego ryzyka: dzieci, osoby niepełnosprawne i osoby starsze.
Sfera przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
1.	 Wspieranie programów z zakresu profilaktyki selektywnej,
2.	 Wspieranie realizacji kampanii edukacyjnych uwzględniających problematykę uzależnień.
Sfera działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
1.	 Popularyzowanie i wspieranie różnych
form aktywności i twórczości osób niepełnosprawnych,
2.	 Wspieranie działań zmierzających do usamodzielnienia osób z niepełnosprawnością.
Sfera ochrony i promocji zdrowia, w tym
działalności leczniczej w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r.:
1.	 Działania edukacyjne mające na celu promocję zdrowia i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia,
2.	 Działania edukacyjne służące zapobieganiu
i wczesnemu wykrywaniu oraz ograniczaniu skutków schorzeń i urazów będących
najczęstszą przyczyną zgonów w województwie podlaskim,
3.	 Działania prewencyjno-promocyjne służące
zapobieganiu zaburzeniom psychicznym
oraz ograniczaniu ich skutków,
4.	 Profilaktyka chorób zakaźnych, a w szczególności HIV/AIDS.
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Sfera kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
dziedzictwa narodowego:

8.	 Promocja Województwa Podlaskiego podczas wydarzeń sportowych.

1.	 Festiwale i wydarzenia artystyczne o zasięgu
ogólnopolskim i międzynarodowym,
2.	 Dziedzictwo, tradycja, tożsamość,
3.	 Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,
4.	 Przedsięwzięcia artystyczne o zasięgu
regionalnym, służące popularyzacji różnych dziedzin kultury.

Sfera ratownictwa i ochrony ludności:

Sfera upowszechniania i ochrony wolności
i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji:
1.	 Dialog międzykulturowy i rozwój świadomości obywatelskiej.
Sfera działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego:
1.	 Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego.
Sfera wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej:
1.	 Przygotowanie i start kadr wojewódzkich
we współzawodnictwie młodzieżowym,
2.	 Organizacja wojewódzkich projektów promujących sport w środowisku akademickim, wiejskim, osób niepełnosprawnych,
sportu masowego,
3.	 Organizację współzawodnictwa sportowego o charakterze wojewódzkim dzieci
i młodzieży,
4.	 Szkolenie kadr wojewódzkich młodzików,
juniorów młodszych,
5.	 Realizacja seminariów, konferencji i warsztatów w ramach współpracy w zakresie
sportu,
6.	 Programy upowszechniające sport wśród
dzieci i młodzieży,
7.	 Dofinansowanie klubów sportowych województwa podlaskiego za wyniki sportowe
osiągnięte w 2016 r. w Systemie Sportu
Młodzieżowego,

Sfera turystyka i krajoznawstwo:
1.	 Wyznaczanie i odnawianie szlaków turystycznych,
2.	 Organizacja imprez turystycznych na terenie województwa podlaskiego o zasięgu
minimum wojewódzkim,
3.	 Promocja produktów turystycznych w oparciu o atrakcje turystyczne województwa
podlaskiego,
4.	 Opracowanie i wydawanie niekomercyjnych wydawnictw promujących walory
turystyczne województwa podlaskiego,
5.	 Promocja podlaskiego szlaku rowerowego
Green Velo.
Sfera nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,
oświaty i wychowania:
1.	 Realizacja ponadlokalnych (regionalnych,
wojewódzkich, krajowych oraz międzynarodowych) przedsięwzięć naukowych,
edukacyjnych i oświatowych: konkursów,
olimpiad, turniejów, konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń, kursów,
2.	 Wydawanie publikacji o tematyce naukowej i edukacyjnej w tym monografii,
3.	 Wspieranie innowacyjnych działań służących jako pomoc w rozwijaniu uzdolnień
dzieci i młodzieży oraz zachęcanie do innowacyjnych metod pracy z nimi,
4.	 Wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym obejmujących realizację działań związanych z kształtowaniem postaw
i wychowaniem do wartości oraz aktywnością w procesie budowania społeczeństwa
obywatelskiego wśród dzieci i młodzieży,
osób starszych, a także osób niepełnosprawnych,
5.	 Wspieranie inicjatyw propagujących czytelnictwo oraz służących rozwijaniu kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

PPS 4(30)

1.	 Zapewnienie bezpieczeństwa nad obszarami wodnymi w województwie podlaskim.
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6.	 Realizacja działań na rzecz promocji i rozwoju kształcenia zawodowego w szkołach
ponadgimnazjalnych,
7.	 Wspieranie działań służących rozwijaniu
kompetencji cyfrowych, w tym informatycznych dzieci i młodzieży, osób szczególnie wykluczonych, zwłaszcza na obszarach
wiejskich.
Sfera ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
1.	 Realizacja działań z zakresu monitoringu,
inwentaryzacji, ochrony i popularyzacji
wartości przyrodniczych, historycznych
i kulturowych oraz walorów krajobrazowych parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu położonych
w województwie podlaskim,
2.	 Edukacja ekologiczna i zwiększenie aktywności prośrodowiskowej społeczeństwa.
Sfera promocja zatrudnienia i aktywizacja
zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy:
1.	 Wymiana informacji o sytuacji na rynku
pracy,
2.	 Inicjowanie i upowszechnianie przedsięwzięć na rzecz poprawy sytuacji na rynku
pracy,
3.	 Rozwijanie kształcenia ustawicznego,
4.	 Wspieranie działań na rzecz usług poradnictwa zawodowego,
5.	 Upowszechnianie dobrych praktyk służących rozwojowi rynku pracy.
Sfera działalność wspomagająca rozwój
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości:
1.	 Działania służące upowszechnianiu wiedzy
ekonomicznej i promocji przedsiębiorczości.
Sfera działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie

stosowania przepisów ustawy ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32:
1.	 Działania edukacyjne i informacyjne
mające na celu wzrost kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie współpracy z administracją publiczną,
2.	 Wspieranie różnych form integracji sektora
pozarządowego,
3.	 Diagnoza kondycji i potencjału sektora
pozarządowego województwa podlaskiego
oraz jakości współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi.
Sfera promocji i organizacji wolontariatu:
1.	 Organizacja i promocja różnych form
wolontariatu.
Program współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizowany będzie od 1 stycznia
2017 r. do 31 grudnia 2017 roku. Finansowany
będzie z budżetu Województwa, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz innych, dostępnych
funduszy krajowych, europejskich i międzynarodowych.
Warunki konkursów na realizację zadań
w poszczególnych sferach pożytku publicznego
opracowują właściwe departamenty merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej (ROPS) w Białymstoku i Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (WUP).
Więcej informacji na temat programu
współpracy i zlecania zadań publicznych
w ramach otwartych konkursów ofert znajdą
Państwo na stronach internetowych:
• www.WITKAC.pl
• www.rops-bialystok.pl/konkursy/konkursy2017
• www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl

Skład Działu Polityki Społecznej ROPS w Białymstoku:
Krystyna Bobrowska-Dąbrowska – kierownik
Monika Brzozowska
Anna Golubiewska-Dziadel
Monika Jodłowska
Katarzyna Józefowicz
Monika Karolak
Tomasz Kłoskowski
Elżbieta Królewska
Krzysztof Popławski
Marta Sasińska

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7
www.rops-bialystok.pl
e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel. 85 744 72 72, fax: 85 744 71 37

