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Na stronach Przeglądu znajdziecie Państwo również dwie relacje – opis przebiegu zrealizowanej 

przez MOPS w Łapach kampanii społecznej pn.: „Nie wiedzieć, to być  

w zagrożeniu” oraz przekaz z uroczystego wręczenia dyplomów uzyskania I stopnia specjalizacji 

w zawodzie pracownik socjalny. Cel pierwszego przedsięwzięcia określiła dyskusja  

o problemach dzieci i młodzieży, trafnej diagnozie oraz skutecznej profilaktyce. Drugie  

z opisanych wydarzeń, stanowiło uwieńczenie egzaminu I stopnia specjalizacji w zawodzie 

pracownik socjalny, do którego przystąpiły oraz otrzymały dyplomy 72 osoby. Gratulacje 

wysoko wykwalifikowanej kadrze! 

 



 

UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW UZYSKANIA  

I STOPNIA SPECJALIZACJI  

W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY 
 

                  Krystyna Bobrowska–Dąbrowska – kierownik Działu Polityki Społecznej  

                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku 

 
Uroczystość wręczenia Dyplomów 

pracownikom socjalnym, którzy z wynikiem 

pozytywnym zdali egzamin, odbyła się w 

Hotelu Podlasie w Białymstoku w dniu 14 

marca 2017 r. 

 
Na uroczystość wręczania dyplomów przybył 

Członek Zarządu Województwa Podlaskiego 

Pan Stefan Krajewski oraz Rektor Wyższej 

Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 

Pan Edward Hościłowicz, którzy razem  

z Przewodniczącą Regionalnej Komisji 

Egzaminacyjnej Panią Elżbietą Tarachanowicz 

pogratulowali pracownikom socjalnym  

i życzyli dalszych sukcesów w pracy. 

W uroczystości uczestniczyli również - 

Pani Bożena Tomaszewska zastępca dyrektora 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w 

Białymstoku, koordynator projektu pn. 

„Wysoko wykwalifikowana kadra służb 

pomocy i integracji społecznej na terenie II 

makroregionu”, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach EFS Pani 

Elżbieta Ambrożej oraz członek RKE Pani 

Barbara Car. 

Dyplomy odebrało 72 pracowników 

socjalnych, którzy przystąpili i zaliczyli 

egzamin z wynikiem pozytywnym. 

 
Grupa mazowiecko - łódzka 

 

 
Pracownik socjalny to zawód samodzielny 

coraz bardziej doceniany w naszym kraju. Jest 

osobą, której podstawowym zadaniem jest 

działalność na rzecz osób znajdujących się  

w trudnej sytuacji rodzinnej, finansowej, 

zdrowotnej, zawodowej lub mieszkaniowej, 

jest on również często animatorem integracji 
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społeczności lokalnej. Dzięki jego inicjatywie 

zawiązują się partnerstwa na rzecz 

społeczności, z którą współpracuje. 

Starzejące się społeczeństwo powoduje 

wzrost zapotrzebowanie na pracowników 

socjalnych. Potrzebują ich także ludzie młodzi 

i ich rodziny, nie tylko w problemach 

związanych z ubóstwem. 

Zawód pracownika socjalnego wiąże się 

z licznymi zagrożeniami nie tylko na podłożu 

obciążeń psychicznych, ale również 

niebezpieczeństw takich jak: agresja  

i zaburzenia psychiczne klientów jak również 

ich stan zdrowia i nosicielstwo chorób 

zakaźnych. Dlatego jest to zajęcie dla osób 

zdecydowanych i energicznych, które potrafią 

dostosować swoje zachowanie do środowiska  

z jakim w danej chwili pracują. Jest to zawód 

dla osób lubiących pracę z ludźmi, chcących 

pomagać innym, chociaż równocześnie zajęcie 

to wymaga dużego samozaparcia  

i zdecydowania. 

 

 
Grupa podlaska

 

 

 

 

 

 

  
Grupa mazowiecko - łódzka
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RAPORT Z REALIZACJI  

„PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014-2018”  

W 2016 ROKU 
 

Anna Golubiewska-Dziadel – ekspert wojewódzki ds. informacji o narkotykach i narkomanii 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku 

 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu 

narkomanii, organ wykonawczy samorządu 

województwa opracowuje projekt 

Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii, biorąc pod uwagę cele operacyjne 

dotyczące przeciwdziałania narkomanii, 

określone w Narodowym Programie Zdrowia. 

Wojewódzki Program stanowi część strategii 

wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej. 

Jednocześnie w myśl ww. ustawy, organ 

wykonawczy samorządu województwa 

sporządza raport z wykonania w danym roku 

Wojewódzkiego Programu.  

Przedstawiam wybrane  

z przedmiotowego Raportu zagadnienia 

dotyczące zrealizowanych w 2016 roku zadań 

z obszaru przeciwdziałania narkomanii. 

 

I. Zadania zrealizowane przez Samorząd 

Województwa Podlaskiego 

 

1. Przedsięwzięcia szkoleniowe 

1.1 W terminie maj – grudzień 

przeprowadzono program szkoleniowy 

pn.: „Cykl warsztatów i konsultacji dla 

nauczycieli i pedagogów szkół różnego 

szczebla w zakresie profilaktyki 

uzależnień”. Szkolenie skierowano do 

pedagogów i nauczycieli szkół 

podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych z terenu 

województwa podlaskiego (liczba 

uczestników – 49 osób). 

Zakres merytoryczny przedsięwzięcia: 

 zasady postępowania z osobą znajdującą 

się pod wpływem substancji 

psychoaktywnych – metody interwencji 

wobec osób zażywających środki 

psychoaktywne, 

 zasady postępowania w przypadku 

wykrycia narkotyku u ucznia – procedury 

szkolne, 

 pracy z rodzicami dziecka 

eksperymentującego z narkotykami – 

metody interwencji, 

 skuteczna profilaktyka w szkole 

(standardy, programy, teorie 

profilaktyczne, strategie), 

 zaburzenia psychiczne i zdrowotne – 

rozpoznawanie zachowań po użyciu 

narkotyku,  

 charakterystyka nowych zagrożeń – 

„dopalacze”, uzależnienia behawioralne 

(zakupoholizm, seksoholizm, 

uzależnienie od komputera, internetu, 

hazardu, telefonu komórkowego), 

cyberprzemoc. 

Metody pracy szkoleniowej: wykłady, 

warsztaty kształtowania umiejętności, 

superwizja pracy własnej.  

 

Cel strategiczny I Profilaktyka 

Cel operacyjny I.3 Podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych osób zaangażowanych  

w działalność profilaktyczną 

Działanie: Wspieranie szkoleń, konferencji, 

narad różnym grupom zawodowym 
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realizującym zadania z zakresu 

przeciwdziałania 

 

2. Kampanie edukacyjne 

2.1 W dniu 10 maja zorganizowano finałowy 

etap „Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy  

o HIV/AIDS”. Przedsięwzięcie zostało 

zrealizowane przez Wojewódzką Stację 

Sanitarno – Epidemiologiczną  

w Białymstoku w partnerstwie  

z Regionalnym Ośrodkiem Polityki 

Społecznej w Białym-stoku, Polskim 

Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej 

Oddział w Białymstoku, Urzędem Miasta 

w Białymstoku oraz Podlaskim Urzędem 

Wojewódzkim w Białymstoku. Misję 

Olimpiady stanowiło poszerzenie wiedzy 

młodzieży na temat zapobiegania 

zakażeniom HIV, chorobom 

przenoszonym drogą płciową oraz 

kształtowanie pozytywnych postaw 

wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na 

AIDS. W etapie wojewódzkim 

uczestniczyło 40 uczniów z 22 podlaskich 

szkół ponadgimnazjalnych.  

2.2 W ramach Porozumienia zawartego  

w dniu 24 czerwca 2016 roku pomiędzy 

Regionalnym Ośrodkiem Polityki 

Społecznej w Białymstoku a Komendą 

Wojewódzką Policji w Białymstoku 

przeprowadzono kolejną edycję programu 

edukacyjnego pn.: „Mam wybór - 

wybieram rozsądek”. Cel programu 

ukierunkowano na minimalizację 

zachowań destrukcyjnych młodego 

pokolenia, niwelowanie przestępczości  

i demoralizacji nieletnich oraz dążenie do 

kształtowania właściwych postaw i norm 

społecznych. W edycji programu 

realizowanej w terminie sierpień - 

grudzień 2016 roku, działania skierowano 

do kadry pedagogicznej podlaskich szkół. 

Zajęcia skoncentrowano wokół zapisów 

Ustawy o postępowaniu w sprawach 

nieletnich oraz Ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii, w szczególności na 

zagadnieniach dotyczących: 

 odpowiedzialności prawnej nieletnich 

za popełnienie czynu karalnego   

i czynu zabronionego,  

 demoralizacji, 

 środków wychowawczych  

i poprawczych, 

 procedur postępowania nauczycieli w 

przypadku ucznia popełniającego czyn 

karalny, bądź wykazującego przejawy 

demoralizacji, 

 skutków prowadzenia pojazdu pod 

wpływem alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych, 

 zażywania tzw. „dopalaczy”, 

 odpowiedzialności prawnej za 

„przestępstwa z nienawiści”. 

W ramach programu „Mam wybór – 

wybieram rozsądek” podlascy Policjanci 

przeprowadzili 479 spotkań  

z przedstawicielami kadry pedagogicznej,  

w których udział wzięły 6053 osoby. 

Uczestnikom spotkań przekazano 

egzemplarze „Poradnika dla kadry 

pedagogicznej placówek oświatowych”, 

zawierającego meritum treści 

programowej.  

2.3 W ramach realizacji działań z obszaru 

profilaktyki uniwersalnej zakupiono dwie 

walizki edukacyjne, jako narzędzie pracy 

edukacyjnej z rodzicami.  

 

Cel strategiczny I Profilaktyka 

Cel operacyjny 1.1 Rozwój profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej, wskazującej  

Działanie: Wspieranie programów z zakresu 

profilaktyki uniwersalnej skierowanych do 

różnych grup docelowych, w szczególności do 

dzieci i młodzieży 

Cel operacyjny 1.2 Podniesienie poziomu 

wiedzy społeczeństwa na temat problemów 

związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych i możliwości zapobiegania 

zjawisku. 
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Działanie: Prowadzenie edukacyjnych 

kampanii społecznych. 

Cel operacyjny 1.3 Podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych osób zaangażowanych  

w działalność profilaktyczną 

Działanie: Wspieranie szkoleń, konferencji, 

narad różnym grupom zawodowym 

realizującym zadania z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii 

 

3. Programy profilaktyczne 

3.1 „FreD goes net" – Program Wczesnej 

Interwencji wobec Młodych 

Użytkowników Narkotyków.  

„FreD goes net" to międzynarodowy 

projekt mający na celu adaptację  

i rozpowszechnienie w Europie 

opracowanego w Niemczech programu 

profilaktyki selektywnej, opartego  

o metodę krótkiej interwencji 

profilaktycznej i skierowanego do 

młodych osób używających narkotyków. 

Osoby zakwalifikowane do programu 

biorą udział w zajęciach grupowych 

prowadzonych metodą wywiadu 

motywującego. Celem zajęć jest 

pobudzenie uczestników do refleksji, 

podniesienie poziomu ich wiedzy na temat 

używania narkotyków, zachęcenie do 

oceny ryzyka i odpowiedzialności, zmiana 

nastawienia i zachowania związanego  

z używaniem narkotyków oraz poznanie 

oferty lokalnego systemu pomocowego. 

Koordynatorem programu po stronie 

polskiej jest Krajowe Biuro ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii, które 

upowszechnia i rekomenduje jego 

realizację. W 2016 roku Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej  

w Białymstoku kontynuował wsparcie 

realizacji porgramu na terenie 

województwa podlaskiego. W terminie 

październik – grudzień zrealizowano 

program w sześciu zrekrutowanych 

grupach. Uczestnikami 8-godzinnych 

zajęć była młodzież w wieku 13-17 lat. 

Potwierdzenie ukończenia programu 

otrzymało 38 osób. Rozmowy 

(kwalifikacyjne i podsumowujące)  

z beneficjentami programu oraz zajęcia 

przeprowadzili certyfikowani trenerzy 

„FreD”. 

 

Cel strategiczny I Profilaktyka 

Cel operacyjny 1.1 Rozwój profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej, wskazującej  

Działanie: Wspieranie programów z zakresu 

profilaktyki selektywnej skierowanych do osób 

używających legalnych i nielegalnych 

substancji psychoaktywnych 

 

4. Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi 

W ramach realizacji „Programu 

współpracy 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”,  

w trybie otwartego konkursu ofert, na 

realizację przedsięwzięć ukierunkowanych na 

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym, Samorząd Województwa 

Podlaskiego udzielił dotacji następującym 

podmiotom:  

1. Fundacji Na Rzecz Budowy Otwartego 

Społeczeństwa „Oni - to My”  

w Hajnówce, na zadanie pn. 

„Odpowiednie drogowskazy”. W ramach 

projektu zrealizowano cykl lekcji 

profilaktycznych skierowanych do 

podopiecznych Domu Dziecka  

w Białowieży oraz uczniów trzech szkół 

gimnazjalnych z terenu powiatu 

hajnowskiego. W rezultacie spotkań 

moderowanych przez psychologa, 

pedagoga oraz specjalistów pracujących  

z osobami uzależnionymi, młodzi adresaci 

projektu przeprowadzili Debatę 

Oxfordzką – publiczną debatę poruszającą 

jedną z tez z obszaru uzależnień oraz 
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spektakl profilaktyczny prezentowany 

szerokiej publiczności, szczególnie 

rówieśniczej. 

2. ELEOS Prawosławnemu Ośrodkowi 

Miłosierdzia Diecezji Białostocko 

Gdańskiej w Białymstoku, na zadanie pn. 

„Zdrowe nawyki - świetne wyniki - 

działania profilaktyczne na rzecz 

wychowanków Specjalistycznych 

Placówek Wsparcia Dziennego ELEOS. 

Cel zadania ukierunkowano na 

eliminowanie zachowań ryzykownych 

wychowanków placówek ELEOS 

(alkohol, nikotynę, dopalacze).  

W warsztatach profilaktycznych wzięło 

udział 96 podopiecznych Ośrodka. 

3. Fundacji „Sztuk i Dialogu” w Jedwabnem, 

na zadanie pn. „Praca z programem 

profilaktycznym – DEBATA”. 

Tytułowym programem objęto młodzież, 

u której nie nastąpiła jeszcze inicjacja 

alkoholowa i narkotykowa. Cel 

oddziaływań profilaktycznych 

ukierunkowano na zapobieganie przed-

wczesnemu używaniu alkoholu 

i zażywaniu narkotyków, towarzyszącym 

temu konsekwencjom oraz promowanie 

postawy trzeźwości. Program 

zrealizowano w pięciu placówkach 

edukacyjnych: SP Nr 9  

w Łomży, SP Nr 7 w Łomży, SP  

w Konarzycach, Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Piątnicy oraz SP  

w Jarnutach (w programie udział wzięło 

193 dzieci).   

Wysokość środków wydatkowanych  

z budżetu województwa podlaskiego na 

realizację w 2016 roku zadań z obszaru 

przeciwdziałania narkomanii: 58 073,06 zł 

(w tym 28 234,59 zł – środki finansowe ujęte 

w dziale - ochrona zdrowia, rozdziale – 

zwalczanie narkomanii) 

II. Realizacja zadań w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii przez 

podlaskie gminy w 2016 roku 

Coroczny monitoring realizacji 

Krajowego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na poziomie lokalnym 

prowadzony jest w oparciu o art. 11, ust. 2 

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, na 

podstawie ogólnopolskiego formularza 

sprawozdawczego. Analiza dotyczy 

następujących obszarów:  

1. Profilaktyka. 

2. Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie 

szkód zdrowotnych i reintegracja 

społeczna. 

3. Badania i monitoring.  

W 2016 roku wypełnione sprawozdania 

złożyło 100% podlaskich gmin. Realizacja 

badanych obszarów w 2016 roku, w ujęciu 

ilościowym, przedstawia się następująco: 

 6 podlaskich gmin nie opracowało 

gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii/wspólnego gminnego 

programu przeciwdziałania 

uzależnieniom, 

 74% gmin wspierało finansowo programy 

profilaktyki uniwersalnej, natomiast  

41% wspierało finansowo programy 

profilaktyki selektywnej, 

 47% gmin finansowało działania  

z zakresu podnoszenia poziomu wiedzy 

społeczeństwa na temat problemów 

związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych i możliwości 

zapobiegania zjawisku, 

 19% gmin dofinansowało szkolenia  

z zakresu podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych osób zaangażowanych  

w działalność profilaktyczną, 

 30% gmin wspierało finansowo działania 

z zakresu zwiększania dostępności 

pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

dla osób używających szkodliwie  

i uzależnionych od narkotyków, 
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 28% samorządów upowszechniało 

informacje na temat placówek  

i programów dla osób uzależnionych,  

 9% gmin wspierało finansowo realizację 

programów ukierunkowanych na 

zmniejszenie marginalizacji społecznej 

wśród osób używających narkotyków 

szkodliwie oraz osób uzależnionych, 

 7% gmin wspierało działania z zakresu 

rozwoju zawodowego pracowników 

zatrudnionych w placówkach 

prowadzących leczenie i rehabilitację 

osób uzależnionych od narkotyków oraz 

innych grup zawodowych mających 

styczność  

z osobami uzależnionymi od narkotyków, 

 14% gmin realizowało działania mające 

na celu monitorowanie epidemiologiczne 

problemu narkotyków i narkomanii, 

 5% samorządów realizowało działania 

mające na celu monitorowanie postaw 

społecznych na temat problemu 

narkotyków i narkomanii, 

 4% gmin realizowało działania mające na 

celu rozwój i konsolidację systemu 

informacji o narkotykach i narkomanii  

 

W 2016 roku działania Samorządu 

Województwa Podlaskiego w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii w głównej 

mierze dotyczyły edukacji różnych grup 

odbiorców – młodzieży, ukierunkowanej na 

zapobieganie zachowaniom ryzykownym oraz 

kadry podlaskich szkół, mającej na celu 

wypracowanie sposobów interwencji  

w przypadku problemowych zachowań 

uczniów. Duży nacisk położono również na 

profilaktykę skierowaną wobec grup ryzyka – 

poprzez krótką i trafną interwencję 

oddziaływano na młodzież używającą 

substancji psychoaktywnych. Zrealizowane 

przedsięwzięcia zaangażowały szereg 

podmiotów, które w kompetentny sposób 

pozwoliły na kompleksową realizację 

zaplanowanych zadań.    

Działania samorządów gminnych  

w obszarze przeciwdziałania narkomanii,  

w większości opierały się o profilaktykę 

skierowaną do ogółu społeczeństwa. 

Przeważająca część sprawozdanych gmin 

posiadała dokument w postaci gminnego 

programu przeciwdziałania narkomanii / 

wspólnego gminnego programu 

przeciwdziałania uzależnieniom, na podstawie 

którego realizowano zadania ustawowe. 

Jednakże wciąż istnieje odsetek samorządów, 

które nie posiadają dokumentu 

umożliwiającego w uporządkowany  

i zgodny z literą prawa sposób realizowania 

zadań z obszaru przeciwdziałania narkomanii.  

Pełna wersja Raportu jest dostępna na stronie 

internetowej www.rops-bialystok.pl >> Dział 

polityki społecznej >> Profilaktyka uzależnień 

>> Raporty, sprawozdania. 
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KAMPANIA SPOŁECZNA PN.:  

„NIE WIEDZIEĆ, TO BYĆ W ZAGROŻENIU”  
 

Urszula Andrejuk - kierownik działu ds. pomocy społecznej  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Łapach w okresie od 1 listopada 2016r. do 

31 grudnia 2016r. realizował kampanię 

społeczną pod hasłem „Nie wiedzieć, to być  

w zagrożeniu”. Patronat honorowy nad 

kampanią, której głównym celem było 

rozpoczęcie dyskusji nad rozpoznaniem  

i eliminowaniem zagrożeń dzieci i młodzieży 

patologiami społecznymi, objął Wojewoda 

Podlaski. 

Kampania adresowana była do rodzin 

zagrożonych zjawiskiem wykluczenia 

społecznego, a także profesjonalistów 

pracujących z dziećmi i młodzieżą w tym m.in. 

członków LZI, pedagogów szkolnych, 

przedstawicieli policji, kuratorów, 

pracowników socjalnych, asystentów rodzin. 

To właśnie dla tej grupy zorganizowano 

szkolenie pn. „Pomoc rodzinie uwikłanej w 

przemoc”, którego tematyka obejmowała m.in. 

takie zagadnienia jak: rodzina uwikłana  

w przemoc, mechanizmy niemocy, 

rekomendowane strategie interwencyjne  

i pomocowe. 

W ramach kampanii zrealizowano 

szereg działań mających na celu profilaktykę, 

diagnostykę oraz przeciwdziałanie  

w sytuacjach zagrożeń, na jakie narażona jest 

współczesna młodzież i dzieci.  

I tak, dla dzieci z rodzin zagrożonych 

zjawiskiem wykluczenia społecznego, w tym 

objętych wsparciem asystentów rodziny 

zorganizowano konkurs plastyczny pod 

hasłem „Poprzestawiaj ze mną świat”. Celem 

konkursu było zmotywowanie do 

zastanowienia się na tym, jakie zagrożenia 

niesie ze sobą Internet, gry komputerowe, 

środki odurzające, jak również pobudzenie 

umiejętności przewidywania skutków swoich 

działań i innych osób. 

 

 
Mali uczestnicy konkursu pt.: ”Poprzestawiaj ze mną 

świat” 

 

Kolejnym z działań stanowiącym 

integralną część kampanii społecznej była 

konferencja pt. „Dzieci i młodzież wobec 

współczesnych zagrożeń”. Przedsięwzięcie,  

z racji niezwykle aktualnej, wielowymiarowej 

i istotnej tematyki, spotkało się z dużym 

zainteresowaniem ze strony uczestników. 

Tematyka konferencji skupiała się wokół 

szeroko rozumianych zagrożeń na jakie 

narażony jest młody człowiek w dzisiejszym 

świecie. Prezentowane zagadnienia dotyczyły 

m. in.: zaburzeń odżywiania, niebezpieczeństw 

wynikających z dostępu młodzieży do 

substancji odurzających, trudności 

wynikających z niewłaściwego 

funkcjonowania systemu rodzinnego  

(przemoc w rodzinie), zjawiska przestępczość 

nieletnich, a także niebezpieczeństw 

wypływających z wzorców obecnych w mass 

mediach. 
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Konferencja pt.: „Dzieci i młodzież wobec 

współczesnych zagrożeń” 

Konferencja zakończona została 

spektaklem „Przez pryzmat….”,  

przygotowanym przez młodzież ze szkół  

z terenu gminy Łapy. Spektakl poruszał ważne 

dla młodzieży problemy, opisywał zjawiska, 

które młodzi ludzie znają ze swojego życia. 

Aktorzy zadbali o odpowiednią 

charakteryzację i scenografię, a ich 

wypowiedzi, przeplatane znakomicie 

dobranymi utworami muzycznymi, zmuszały 

do refleksji.  

 

 

 
Młodzi twórcy spektaklu pt.: "Przez pryzmat..." 

 

Skuteczność wielostronnych działań 

profilaktycznych realizowanych przez 

profesjonalnie przygotowanych pedagogów, 

psychologów, czy tez pracowników ośrodków 

pomocy społecznej, jak również 

uświadomionych rodziców z całą pewnością 

przyniesie rzeczywiste spełnienie założonych 

celów dotyczących eliminowania zagrożeń 

społecznych tkwiących w środowisku 

rodzinnym, lokalnym, zachowań 

dysfunkcyjnych, patologii społecznych,  

a także wszelkich uzależnień.  
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Skład Działu Polityki Społecznej ROPS w Białymstoku: 

Krystyna Bobrowska – Dąbrowska – kierownik 

Anna Golubiewska – Dziadel 

Monika Jodłowska 

Monika Karolak 

Elżbieta Królewska 

Agnieszka Woroszyło 

Paulina Wiśniewska 

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 


