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WSTĘP 

 

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, zgodnie z zapisem 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. 

zm.) od 2012 roku sporządza Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej w województwie 

podlaskim. Obowiązek ten wynika z nowelizacji w 2011 roku ustawy, której zapis 

brzmi następująco: 

„Art. 16a.  

1. Gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej  

w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.  

2. Zasoby, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, 

organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na 

podmiot je finansujący i realizujący.  

3. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, 

rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.  

4. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, co roku do dnia 30 

kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi 

województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę, o której mowa  

w ust. 1. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok 

następny.”  

           Formularz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS) został stworzony 

w 2011 roku przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Centralnej Aplikacji 

Statystycznej (CAS), należącej do systemów informatycznych Ministerstwa Pracy  

i Polityki Społecznej. Z roku na rok narzędzie poddawano modyfikacjom, co miało 

na celu ułatwienie procesu jego wypełniania.  

           Odpowiedzialność za wypełnianie internetowego kwestionariusza ponoszą 

ośrodki pomocy społecznej (OPS) oraz powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR). 

Jednostki te zobowiązane są w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku do 

przekazania uzupełnionego formularza Regionalnemu Ośrodkowi Polityki 

Społecznej w Białymstoku celem weryfikacji zgodności danych oraz opracowania na 

podstawie zebranych informacji raportu na temat stanu oraz potrzeb w zakresie 

pomocy społecznej w województwie podlaskim. Informacje na temat zasobów 
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społeczności lokalnych ułatwiają planowanie rozwoju usług społecznych oraz 

stanowią podstawę do planowania budżetu na kolejny rok.   

Niniejszy raport zawiera informację zbiorczą na temat sytuacji demograficznej 

i społecznej oraz o systemie wsparcia osób zagrożonych i wykluczonych społecznie 

w gminach i powiatach województwa podlaskiego. Przedstawiony materiał zawiera 

analizę zasobów instytucjonalnych oraz kadrowych. W Ocenie przedstawiono 

również dane na temat środków finansowych przeznaczanych na wydatki  

w pomocy społecznej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, informacje  

o aktywności projektowo – programowej powiatów i gmin oraz współpracy 

jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.  

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej jest dokumentem komplementarnym 

wobec Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020, która 

obejmuje następujące obszary strategiczne: 

1) Zaspokajanie potrzeb rodzin podlaskich, 

2) Wypełnianie funkcji rodzin (rodziny z osobami zależnymi, bezpieczeństwo), 

3) Profilaktyka oraz oferta leczenia w systemie ochrony zdrowia, 

4) Wzrost zatrudnienia i mogilności zawodowej, 

5) Efektywna pomoc społeczna, 

6) Kapitał społeczny. 

Przedmiotowy materiał stanowi monitoring realizacji Strategii Polityki 

Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020. Dane zebrane ze sprawozdań 

gminnych i powiatowych przedstawiają stopień realizacji poszczególnych celów 

i kierunków działań oraz dynamikę realizacji założonych wskaźników zapisanych 

w Strategii. Wartości wskaźników osiągnięte w 2015 roku w zestawieniu z rokiem 

poprzednim prezentuje Załącznik nr 2 do raportu.  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku dziękuje wszystkim 

jednostkom gminnym i powiatowym za zaangażowanie oraz trud włożony w pracę 

nad wypełnieniem formularza Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2015. 

Jednocześnie wyrażamy przekonanie, iż opracowany materiał dostarczy Państwu 

wielu cennych informacji jak również przyczyni się do planowania efektywnego 

wykorzystywania potencjału instytucjonalnego w zakresie wsparcia mieszkańców 

naszego województwa. 
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1. DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ I SPOŁECZNEJ 

MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  

      

    Województwo podlaskie podzielone 

jest administracyjnie na 14 powiatów,  

3 miasta na prawach powiatu: (Białystok, 

Łomża, Suwałki) oraz 115 gmin.  

     W województwie wydzielone są 

powiaty z następującą liczbą gmin:  

 Augustowski (7 gmin) 

 Białostocki (15 gmin) 

 Bielski (8 gmin) 

 Grajewski (6 gmin) 

 Hajnowski (9 gmin) 

 Kolneński (6 gmin) 

 Łomżyński (9 gmin) 

 Moniecki (7 gmin) 

 Sejneński (5 gmin) 

 Siemiatycki (9 gmin) 

 Sokólski (10 gmin) 

 Suwalski (9 gmin) 

 Wysokomazowiecki (10 gmin) 

 Zambrowski (5 gmin) 

 

          W skład województwa podlaskiego wchodzi 78 gmin wiejskich, 27 gmin 

wiejsko – miejskich oraz 13 gmin miejskich. Z danych Oceny Zasobów Pomocy 

Społecznej wynika, że w 2015 r. w województwie podlaskim zamieszkiwało 

1.191.918 osób.  Poniższy wykres przedstawia wielkości procentowe mieszkańców 

województwa według miejsca zamieszkania, tj. rodzaju gminy. 
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WYKRES 1. LICZBA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2015 R.  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Z powyższych danych wynika, iż połowa mieszkańców województwa 

podlaskiego zamieszkuje w gminach miejskich, a co piąta osoba mieszka w gminie 

miejsko – wiejskiej. Pozostałe osoby to mieszkańcy wsi. 

W 2015 roku na terenie województwa podlaskiego zamieszkiwało łącznie 

1.191.918 osób. W stosunku do poprzedniego roku liczba mieszkańców 

województwa nieznacznie zmalała o ponad 3 tysiące. Dane liczbowe dotyczące 

prognozy demograficznej informują, że w kolejnych latach nastąpi niewielki wzrost 

liczby mieszkańców.   

WYKRES 2. LICZBA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W LATACH 2014-2017 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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Dane z formularzy Oceny Zasobów Pomocy Społecznej informują, że na 

terenie województwa struktura ludności według płci charakteryzuje się liczebną 

przewagą kobiet. W 2015 r. kobiety zamieszkujące województwo podlaskie 

stanowiły 51% populacji, zaś udział mężczyzn wyniósł odpowiednio 49%. Z analizy 

struktury ludności Podlasia wynika, że w 2015 r. 17% stanowili mieszkańcy do 17 

roku życia (spadek o  1 % w porównaniu do 2014 roku). Największa grupa osób – 64,  

to osoby w wieku produkcyjnym (tj. kobiety w wieku 18-59 i mężczyźni w wieku  

18-64 lata). Mieszkańcy w wieku emerytalnym (tj. kobiety w wieku 60 lat i więcej 

oraz mężczyźni w wieku 65 lat i więcej) stanowili 19% ogółu mieszkańców 

województwa. W przypadku tej grupy wiekowej odnotowano jednoprocentowy 

wzrost w stosunku do poprzedniego roku co jest związane ze zjawiskiem starzenia 

się społeczeństwa. 

 

WYKRES 3. ODSETEK MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2015 R.                                       

Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEDZIAŁÓW WIEKOWYCH  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

RYNEK PRACY  

Według stanu na koniec 2015 roku na terenie województwa podlaskiego 

liczba osób bezrobotnych wynosiła 55.739. Dane liczbowe wskazują na fakt, iż  

w stosunku do roku 2014 zanotowano spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 8%. 
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Analiza wykazuje, iż w 2015 roku - 60% wszystkich pozostających bez pracy to osoby 

długotrwale bezrobotne, osoby z prawem do zasiłku stanowiły zaledwie 10% ogółu 

populacji bezrobotnych. 

WYKRES 4. LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH, DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH ORAZ 

Z PRAWEM DO ZASIŁKU W LATACH 2013-2015 NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Najwięcej osób bezrobotnych występuje w miastach grodzkich: Białystok 

(13.204), Łomża (3.876), Suwałki (2.379) oraz na terenie gmin: Augustów - gmina 

miejska (1.644), Sokółka (1.606), Grajewo - gmina miejska (1.601), Łapy (1.475) oraz 

Zambrów – gmina miejska (1.334).  

Na poniższej Mapce nr 1 zaprezentowano dane o liczbie osób bezrobotnych 

w powiatach województwa podlaskiego w 2015 roku. 
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MAPKA  1. BEZROBOTNI OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM WEDŁUG 

POWIATÓW W ROKU 2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

W 2015 r. w zasobach gmin województwa podlaskiego znajdowało się 15.332 

mieszkań komunalnych. W stosunku do poprzedniego roku liczba ta zmalała o 209,  

a dwa lata wcześniej tego rodzaju mieszkań było aż o 459 więcej niż obecnie. Analiza 

danych liczbowych wykazuje, że w roku Oceny najwięcej mieszkań komunalnych 

znajdowało się w zasobach miast na prawach powiatu tj. w mieście Białystok – 4.820, 

w mieście Suwałki – 2.205 oraz w mieście Łomża – 1.182. Na terenie 7 gmin tj. 

Jaświły, Kolno (gm. wiejska), Mały Płock, Miastkowo, Siemiatycze (gm. wiejska), 
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Szepietowo, Turośń Kościelna zanotowano brak tego typu mieszkań. Żadna z wyżej 

wymienionych gmin nie przewiduje budowy lokali w perspektywie dwóch 

najbliższych lat. Można by wnioskować, iż deficyt ten wynika z braku środków 

finansowych na budowę mieszkań w zasobach gminy bądź braku zapotrzebowania 

na mieszkania komunalne wśród jej mieszkańców. W roku 2015 mieszkańcy 

województwa podlaskiego złożyli łącznie 2.316 wniosków na mieszkania 

komunalne. Liczba ta jest o 153 mniejsza niż w roku poprzednim i o 179 mniejsza niż 

w roku 2013.  

Dane, które zostały przedstawione na wykresie nr 5 informują, że z roku na 

rok wzrasta liczba mieszkań socjalnych. W roku Oceny gminy z terenu 

województwa podlaskiego dysponowały 2.003 mieszkaniami socjalnymi. Oznacza 

to, iż zasób tego typu budownictwa w roku Oceny wzrósł w stosunku do roku 

poprzedniego o 84 lokale, a w stosunku do roku 2013 aż o 370. Wzrost liczby 

mieszkań socjalnych nie przekłada się jednak na zmniejszenia liczby osób, które 

oczekują na tego typu mieszkania. W roku Oceny liczba oczekujących wynosiła 807 

osób i w porównaniu do roku poprzedniego była wyższa o 37. Sumaryczne dane 

liczbowe wskazują na fakt, iż 65 gmin w województwie podlaskim nadal nie posiada 

na swoim terenie mieszkań socjalnych. 

 

WYKRES 5. STAN INFRASTRUKTURY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH GMIN WOJEWÓDZTWA 

PODLASKIEGO W LATACH 2013-2015 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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Na terenie województwa podlaskiego największą liczbą mieszkań socjalnych 

dysponują miasta: Białystok (1.037), Suwałki (249), Łomża (70) oraz gmina miejska 

Bielsk Podlaski – (66). 

Dane prognozy na lata 2016-2017 wskazują na wzrost liczby mieszkań, 

zarówno komunalnych jak i socjalnych, w zasobach gmin. Z formularzy Oceny 

Zasobów Pomocy Społecznej, wypełnionych przez gminy, wynika także, iż 

w najbliższych latach wzrośnie liczba wniosków złożonych na mieszkania 

komunalne jak i na mieszkania socjalne.  

Analiza Oceny Zasobów Pomocy Społecznej wykazuje, że w 2015 roku na 

terenie województwa podlaskiego funkcjonowały 64 żłobki (w tym żłobki, kluby 

dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach). Liczba tego typu placówek wzrasta 

z roku na rok. W roku 2015 w porównaniu z rokiem poprzednim jest ich o 12 więcej, 

zaś w stosunku do roku 2013 liczba żłobków wzrosła ponad dwukrotnie. 

Analogicznie zwiększa się także liczba miejsc w żłobkach. W porównaniu do 

poprzedniego roku liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobkach w 2015 

roku wzrosła o 237. Prognozy dotyczące rozwoju infrastruktury w zakresie opieki 

nad dzieckiem są optymistyczne. Na przestrzeni lat 2016-2017 przewiduje się dalszy 

rozwój tego typu placówek, co wiąże się ze wzrostem liczby miejsc. Warto jednak 

zauważyć, że zasoby tego rodzaju infrastruktury są wciąż niewystarczające. 

Świadczy o tym nadal wysoko utrzymująca się liczba dzieci (w roku 2015 – 1.803), 

którym nie zostały przyznane miejsca w żłobku. Głównym powodem nie przyznania 

miejsc w żłobkach jest brak wolnych miejsc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPKA  2. POWIATY, NA TERENIE KTÓRYCH W 2015 R. FUNKCJONOWAŁY ŻŁOBKI                        

(ŻŁOBKI, KLUBY DZIECIĘCE, ODDZIAŁY ŻŁOBKOWE W PRZEDSZKOLACH) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Na terenie województwa podlaskiego w 2015 funkcjonowało 568 przedszkoli, 

co oznacza wzrost liczby tego typu placówek w stosunku do lat poprzednich.  

W roku Oceny podlaskie przedszkola dysponowały 31.653 miejscami (o 412 więcej 

niż w roku 2014 i o 362 mniej niż w roku 2013). Wzrost liczby przedszkoli 

spowodował zmniejszenie się liczby dzieci, którym nie przyznano miejsc  

w przedszkolu. W 2015 roku liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc wynosiła 261 

i jest ona ponad dwukrotnie mniejsza niż w roku poprzednim i ponad sześciokrotnie 

mniejsza niż 2 lata temu. Dane prognozujące wskazują, że w kolejnych latach liczba 

odrzuconych wniosków będzie nadal sukcesywnie spadać.  
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Dane pozyskane z wypełnionych przez gminy formularzy OZPS wskazują, że 

w województwie podlaskim w 2015 roku funkcjonowały łącznie 363 świetlice i kluby 

dla dzieci i młodzieży, w tym 200 przyszkolnych i 163 pozaszkolne. Liczba tego typu 

placówek jest nieznacznie wyższa niż w latach ubiegłych. 

W zasobie gmin województwa podlaskiego wylicza się ponadto 114 klubów 

i innych miejsc spotkań dla seniorów. Ich liczba również wzrasta z roku na rok. 

Tendencja wzrostowa liczby placówek przeznaczonych dla seniorów utrzyma się 

również w roku 2016.  

Dane liczbowe zebrane na podstawie formularza OZPS informują, że 

w województwie podlaskim działalność prowadzi 10 hospicjów zlokalizowanych 

w miastach grodzkich tj. w Białymstoku, Łomży, Suwałkach oraz w gminach 

Augustów, Michałowo, Hajnówka. Działalność prowadzą również 2 ośrodki dla 

cudzoziemców. Znajdują się one w zasobach instytucjonalnych miasta Białystok oraz 

powiatu zambrowskiego. Liczba zarówno hospicjów jak i ośrodków nie zmienia się 

na przestrzeni lat.  

 

2. DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY I WSPARCIA  

 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY I WSPARCIA 

 

Dane przekazane przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra 

pomocy rodzinie w roku 2015 wskazują, iż na terenie województwa podlaskiego 

pomocy i wsparcia udzielono ogółem 112.927 osobom, czyli 9,5% mieszkańców 

województwa podlaskiego. W roku 2014 liczba ta była wyższa o 1.024 osoby, 

natomiast dwa lata wcześniej mniejsza o 2.556. Statystyki zawierające prognozę na 

kolejny rok wskazują, że w roku 2016 nastąpi nieznaczny wzrost liczby 

beneficjentów pomocy społecznej (o 303 osoby). 

 W 2015 roku ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej skorzystało 97.125 

beneficjentów, o 366 mniej niż w roku poprzednim. Dane prognozujące na przyszły 

rok wskazują na niewielki spadek liczby osób (o 69), w stosunku do roku Oceny, 
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którym ośrodki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego udzielą 

pomocy i wsparcia.  

W przypadku wsparcia udzielonego przez powiatowe centra pomocy rodzinie 

zanotowano 15.802 beneficjentów (o 658 osób mniej niż  

w roku poprzednim). Analiza danych prognozujących wykazała, że PCPR-y w roku 

2016 udzielą wsparcia i pomocy łącznie 16.174 osobom, czyli nastąpi niewielki 

wzrost beneficjentów pomocy społecznej.  

 

TABELA 1. ODSETEK OSÓB, KTÓRE W 2015 ROKU SKORZYSTAŁY Z POMOCY I WSPARCIA  
PCPR-ÓW I OPS-ÓW 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Analiza danych liczbowych wskazuje na fakt, iż najwięcej osób, które 

skorzystały w 2015 roku ze wsparcia instytucji pomocy społecznej (OPS i PCPR) 

zamieszkiwało w powiatach: hajnowskim, sokólskim i grajewskim. Najmniej 

beneficjentów zanotowano wśród mieszkańców miast Łomża i Białystok oraz  

w powiecie wysokomazowieckim.  

Analiza wykazała, iż w większości powiatów zanotowano wzrost 

beneficjentów pomocy społecznej w roku 2015 w stosunku do roku poprzedniego. 

Powiat

Liczba 

mieszkańców 

ogółem

Liczba osób, którym 

udzielono pomocy i 

wsparcia

Odsetek mieszkańców, 

którzy korzystali ze 

wsparcia OPS-ów i 

PCPR-ów w 2015 roku

hajnowski 44 957 6928 15%

sokólski 70 060 8843 13%

grajewski 48 643 6028 12%

augustowski 59 374 7141 12%

bielski 57 144 6581 12%

m. Suwałki 69 316 7968 11%

suwalski 35 929 4117 11%

białostocki 145 230 16394 11%

moniecki 41 817 4685 11%

sejneński 20 778 2252 11%

kolneński 39 369 4188 11%

łomżyński 51 610 4935 10%

zambrowski 44 455 4249 10%

siemiatycki 46 479 4440 10%

wysokomazowiecki 58 519 5242 9%

m. Białystok 295 459 16280 6%

m. Łomża 62 779 2656 4%

SUMA 1 191 918 112927
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Taka sytuacja ma miejsce w przypadku powiatów: hajnowskiego, augustowskiego, 

bielskiego, białostockiego, grajewskiego, kolneńskiego, monieckiego, łomżyńskiego, 

siemiatyckiego, sokólskiego oraz zambrowskiego. 

Spadek odsetka mieszkańców, którym ośrodki pomocy społecznej oraz 

powiatowe centra pomocy rodzinie udzieliły wsparcia nastąpił na terenie 3 miast 

grodzkich (Białystok, Łomża, Suwałki) oraz powiatów: suwalskiego  

i wysokomazowieckiego.   

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE 

 

Pomoc społeczna jest jedną z instytucji polityki społecznej państwa, w ramach 

której udzielane są świadczenia o charakterze zarówno pieniężnym jak  

i niepieniężnym. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2015 wykazała, że na 

terenie województwa podlaskiego jednostki pomocy społecznej przyznały łącznie 

świadczenia 69.954 mieszkańcom (stanowi to 62% ogółu osób, którym udzielono 

pomocy i wsparcia). Aż 42.205 osób to beneficjenci, którzy korzystają ze świadczeń 

pomocy społecznej długotrwale. W grupie klientów, którzy w okresie 

sprawozdawczym uzyskali pomoc i wsparcie w formie świadczeń bez względu na 

rodzaj i formę, liczbę świadczeń oraz źródło finansowania znalazło się 43.857 rodzin, 

zaś liczba osób w tych rodzinach wyniosła 113.449. Analiza danych statystycznych 

wskazuje, że liczba świadczeniobiorców ogółem w roku Oceny spadła o niecałe 4% 

w stosunku do roku poprzedniego. Prognozy informują, iż w roku 2016 wskaźnik 

osób, które zgłoszą się do jednostek pomocy społecznej po świadczenia nieznacznie 

spadnie w porównaniu do roku Oceny.  

Analiza danych zawartych w Tabeli nr 2 ukazuje, że ośrodki pomocy 

społecznej z terenu województwa podlaskiego w roku 2015 przyznały świadczenia 

68.485 osobom (w tym 41.781 to osoby korzystające długotrwale). W roku 2014 liczba 

świadczeniobiorców w OPS-ach była wyższa o 2.675 osób. Ze sprawozdań 

powiatowych centrów pomocy rodzinie wynika, że w roku 2015 powiaty przyznały 

świadczenia 1.469 beneficjentom (w tym 424 osobom, które długotrwale korzystają  

z pomocy).  
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TABELA 2. DANE LICZBOWE O OSOBACH I RODZINACH, KTÓRYM PRZYZNANO 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE W LATACH 2013-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

W 2015 roku w województwie podlaskim w formie świadczeń pieniężnych 

(np. zasiłki celowe, stałe, okresowe, pomoc na usamodzielnienie, na kontynuowanie 

nauki itp.) udzielono ogółem 41.713 mieszkańcom województwa podlaskiego.  

W roku 2014 liczba świadczeniobiorców była wyższa o 5%.  

Wsparciem niepieniężnym w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych, 

schronienia, posiłków, ubrań, sprawienia pogrzebu itp. w 2015 roku objęto łącznie 

35.517 osób. Liczba ta była o 2% mniejsza niż w roku 2014. Dane prognostyczne 

informują, iż w roku 2016 liczba beneficjentów pomocy społecznej, którzy zostaną 

objęci wsparciem w postaci świadczenia niepieniężnego nieznacznie się zwiększy.  

Szczegółowe informacje dotyczące osób i rodzin z terenu województwa 

podlaskiego, którym ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy 

rodzinie przyznały świadczenia w latach 2013-2015 zawarte są w Tabeli nr 2.  

 

 

OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD 

ŚRODOWISKOWY 

Wywiad środowiskowy jest czynnością przeprowadzaną przez pracowników 

socjalnych w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej 

osób i rodzin, aby na podstawie uzyskanej wiedzy można było przyznać im pomoc. 

OPS PCPR ogółem OPS PCPR ogółem OPS PCPR ogółem

Liczba osób 74611 2086 76697 71160 1426 72586 68485 1469 69954

w tym: os. długotrwale korzystające 42415 446 42861 41578 405 41983 41781 424 42205

Liczba rodzin 45924 1748 47672 44596 1364 45960 42443 1414 43857

Liczba osób w rodzinach 125480 3192 128672 119570 1543 121113 111636 1813 113449

Liczba osób 45028 1488 46516 43071 995 44066 40692 1021 41713

Liczba rodzin 37528 1202 38730 36497 946 37443 34321 980 35301

Liczba osób w rodzinach 94546 1840 96386 90393 1005 91398 82914 1236 84150

Liczba osób 37279 1123 38402 35316 880 36196 34622 895 35517

Liczba rodzin 20870 965 21835 20178 867 21045 19564 881 20445

Liczba osób w rodzinach 79755 1770 81525 75678 987 76665 71310 1024 72334

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE

2013 2014 2015

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE
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Dane liczbowe zebrane w drodze Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

wykazały, że w 2015 r. jednostki pomocy społecznej działające na terenie 

województwa podlaskiego przeprowadziły wywiady środowiskowe  łącznie z 71.849 

osobami z 48.296 rodzin (z czego 71.443 wywiady dokonały jednostki gminne, zaś 

406 powiatowe). Liczba osób w rodzinach objętych wywiadem wyniosła 124.125. 

Analiza danych wskazuje na fakt, iż w latach 2013-2015 liczba zrealizowanych 

wywiadów środowiskowych rosła z roku na rok. Dane prognozujące informują, że  

w roku 2016 liczba wywiadów nieznacznie spadnie w stosunku do roku Oceny. 

Szczegółowe dane przedstawia wykres nr.6. 

 

WYKRES 6. DANE LICZBOWE O OSOBACH I RODZINACH, Z KTÓRYMI 

PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY W LATACH 2013-2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
 

 

POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA  

Kolejny rok z rzędu dane przekazane przez ośrodki pomocy społecznej 

ukazują, iż najczęstszym powodem korzystania z pomocy społecznej  

w województwie podlaskim jest ubóstwo. W 2015 roku tego typu wsparciem objęto 

28.953 rodzin z terenu województwa podlaskiego, tj. 66% ogółu rodzin 
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korzystających z pomocy i wsparcia. Zarejestrowana liczba osób w tych rodzinach to 

75.335. 

MAPKA  3. RODZINY OBJĘTE POMOCĄ SPOŁECZNĄ Z TYTUŁU UBÓSTWA W 

GMINACH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

Na dalszych miejscach w hierarchii powodów przyznawania pomocy 

społecznej w 2015 roku znajdowały się: bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba 

oraz niepełnosprawność. W roku Oceny 51% wszystkich rodzin korzystających 

z pomocy stanowili beneficjenci, którzy zgłosili się do OPS-ów z powodu braku 

pracy.  
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MAPKA  4. RODZINY OBJĘTE POMOCĄ SPOŁECZNĄ Z TYTUŁU BEZROBOCIA W 

GMINACH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2015  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 
W przybliżeniu co trzecia rodzina, której udzielono pomocy otrzymała od 

Ośrodka wsparcie z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby lub z tytułu 

niepełnosprawności.  

 

WYKRES 7. RODZINY OBJĘTE POMOCĄ SPOŁECZNĄ W GMINACH I POWIATACH 

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W LATACH 2013 - 2015 (Z UWZGLĘDNIENIEM 

POWODÓW PRZYZNANIA POMOCY)  
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*świadczenia z powodu klęsk żywiołowych i ekologicznych dotyczą liczby osób (nie rodzin) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
 

Analizując dane pozyskane z Oceny za rok 2015 należy zauważyć, iż  

w stosunku do roku poprzedniego odnotowano zmniejszenie liczby rodzin, które 

zostały objęte wsparciem z poszczególnych powodów przyznawania pomocy. 

Największy spadek procentowy liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej 

OPS i PCPR w stosunku do roku 2014 wystąpił w przypadku następujących 

powodów udzielania pomocy: trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu  

z zakładu karnego (-9,5%), bezrobocia (-9%) oraz przemocy w rodzinie (-7,5%).  
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W roku 2015 w stosunku do roku poprzedniego zanotowano wzrost liczby 

korzystających z pomocy społecznej w przypadku dwóch przyczyn: bezdomności 

(8,4%) oraz narkomanii (9,6%).   

W 2015 roku najmniej osób korzystało ze wsparcia systemu pomocy 

społecznej z uwagi na sieroctwo (44 rodziny), klęski żywiołowe i ekologiczne (50 

osób).  

Dane prognostyczne informują, iż w roku 2016 liczba beneficjentów, którzy 

zostaną objęci wsparciem z najczęściej występujących powodów przyznawania 

pomocy społecznej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność długotrwała choroba, 

bezradność czy alkoholizm nieznacznie się zwiększy. Dalszy spadek liczby rodzin 

jest natomiast prognozowany w przypadku pomocy z powodu ubóstwa. 

USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ  

 Usługi pomocy społecznej mogą być świadczone w wielu formach tj. usług 

opiekuńczych (w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi), pracy socjalnej, 

poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej czy kontraktu socjalnego. 

Dane Oceny Zasobów Pomocy Społecznej wskazują, iż w 2015 roku na terenie 

województwa podlaskiego ośrodki pomocy społecznej objęły wsparciem w postaci 

usług opiekuńczych 1.686 osób, z czego 104 osoby to beneficjenci, którym udzielono 

wsparcia w postaci usługi specjalistycznej). W odniesieniu do roku 2014 liczba osób, 

którym udzielono tego typu wsparcia zmalała o 75. Z danych OZPS wynika, że 

w 2015 roku udzielono łącznie 619.072 świadczeń, na które wydano 10.073.629 zł 

(wzrost o prawie 900.000 zł w stosunku do roku poprzedniego). Dane prognostyczne 

informują, że w roku kolejnym liczba beneficjentów usług opiekuńczych wzrośnie.  

 Jednym z zadań jednostek pomocy społecznej jest udzielanie 

specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W roku 2015 tego 

typu wsparciem objęto 293 osób, którym udzielono 122.103 świadczeń, na łączną 

kwotę 2.693.180 zł. W latach wcześniejszych liczba ta była na zbliżonym poziomie. 

Prognozy wskazują na niewielki spadek liczby beneficjentów objętych usługami tego 

typu. 

W 2015 roku na terenie województwa podlaskiego pracą socjalną objęto 

39.720 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach to 97.978. Na Mapce nr 5 
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zaprezentowano dane liczbowe na temat rodzin objętych pracą socjalną 

w województwie podlaskim w 2015 r.  

MAPKA  5. LICZBA RODZIN Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO OBJĘTYCH 

PRACĄ SOCJALNĄ W ROKU 2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
 

Kolejną usługą pomocy społecznej jest poradnictwo specjalistyczne. Jest ono 

w szczególności świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują 

potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na 

posiadany dochód. Z zebranych danych Oceny Zasobów Pomocy Społecznej wynika, 

że ośrodki pomocy społecznej w 2015 roku udzieliły poradnictwa łącznie 5.629 

rodzinom z terenu województwa podlaskiego. Zanotowana liczba osób w tych 

rodzinach to 15.567. W stosunku do roku 2014 liczba rodzin, którym udzielono 

poradnictwa była wyższa o 140. Prognoza na kolejny rok wskazuje, iż 

zainteresowanie tą usługą będzie rosło i obejmie ona ponad 600 rodzin więcej niż  

w roku Oceny. Szczegółowe dane znajdują się na mapce nr 6. 
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MAPKA  6. LICZBA RODZIN Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO OBJĘTYCH 

PORADNICTWEM SPECJALISTYCZNYM W ROKU 2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

W 2015 roku pomocą w formie interwencji kryzysowej objęto 1.937 rodzin, 

w których łączna liczba członków to 4.668. W latach poprzednich liczba interwencji 

obejmowała  większą liczbę rodzin, natomiast prognozy dowodzą, że w roku 2016 

wskaźnik usług w tym zakresie wzrośnie o 27% w stosunku do roku Oceny. 

Dane ze sprawozdań jednostek pomocy społecznej dowodzą, że w roku 

Oceny zawarto 1.341 kontraktów socjalnych. W porównaniu do roku poprzedniego 

odnotowano znaczący spadek wskaźnika zawartych kontraktów, bo aż o 48%. Dane 

liczbowe wskazują, że w 2015 roku liczba osób ogółem objętych kontraktem 

wyniosła 1.590. Pracownicy OPS-ów i PCPR-ów przewidują, że w roku 2016 liczba 

zawartych kontraktów pozostanie na podobnym poziomie co w roku Oceny. 

Informacje dotyczące kontraktu socjalnego znajdują się na mapce nr 7. 

MAPKA  7. LICZBA ZAWARTYCH KONTRAKTÓW SOCJALNYCH NA TERENIE 

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2015 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ - ZADANIA OPS, MOPS 

I MOPR  

            W ramach realizacji zadań zarówno własnych jak i zleconych gminne 

jednostki pomocy społecznej stosują cały wachlarz świadczeń dostosowanych do 

potrzeb poszczególnych kategorii klientów. Na poniższym wykresie 

zaprezentowano dane liczbowe na temat liczby mieszkańców województwa 

podlaskiego, którzy w latach 2013-2015 otrzymali od ośrodków pomocy społecznej 

wsparcie w postaci świadczeń pieniężnych, tj. zasiłku stałego, okresowego lub 

celowego. 

WYKRES 8. LICZBA OSÓB, KTÓRE W LATACH 2013-2015 SKORZYSTAŁY Z POMOCY 

OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTACI ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Analiza danych liczbowych wykazuje, że w latach 2013-2015 najwięcej osób 

otrzymało zasiłek celowy, zaś najmniej zasiłek stały. Poniższe zestawienie 

tabelaryczne prezentuje dane na temat liczby świadczeń oraz kwot pieniężnych na 

ich realizację wydatkowanych z budżetów gminnych.  

TABELA 3. LICZBA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH ORAZ WYDATKOWANE KWOTY NA 

POSZCZEGÓLNE RODZAJE ZASIŁKÓW UDZIELONYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 

PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 2013-2015 

Rodzaj zasiłku 
 

2013 2014 2015 

zasiłek stały  
liczba świadczeń 59.833 63.151 62.419 

kwota świadczeń w zł 25.243.611 26.493.681 27.775.170 

zasiłek okresowy 
liczba świadczeń 172.552 169.659 158.175 

kwota świadczeń w zł 60.049.191 58.316.615 55.289.542 

zasiłek celowy  
Liczba osób 33.368 31.965 29.598 

kwota świadczeń w zł 23.834.988 26.249.080 27.118.841 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Ze sprawozdań gminnych wynika, że w 2015 roku ośrodki pomocy społecznej 

z terenu województwa podlaskiego wydatkowały łącznie 27.118.841 zł na zasiłki 

celowe dla 29.598 beneficjentów. W roku 2015 z zasiłku celowego skorzystało 2.367 

osób mniej w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast kwota świadczeń była 

zasiłek stały

zasiłek okresowy

zasiłek celowy

2013 2014 2015
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wyższa o 869.761 zł. Średnia wysokość zasiłku celowego na osobę w roku 2015 

wyniosła 916 zł (o 95 zł więcej niż w roku poprzednim).  

W roku Oceny jednostki gminne udzieliły 158.175 świadczeń w postaci 

zasiłku okresowego. Środki finansowe przeznaczone na ten cel to 55.289.542 zł.  

W 2014 roku liczba świadczeń zasiłku okresowego była niższa o 11.484, a kwota  

o 3.027.073 zł. 

Poniższy wykres przedstawia dane liczbowe na temat klientów pomocy 

społecznej pobierających w  OPS-ach zasiłki okresowe, które mogą być udzielane 

z różnych przyczyn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKRES 9. LICZBA OSÓB, KTÓRE W LATACH 2013-2015 OTRZYMAŁY ŚWIADCZENIE                                    

W POSTACI Z ZASIŁKU OKRESOWEGO  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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Z informacji zebranych w ramach Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

wynika, że w 2015 roku udzielono 62.419 zasiłków stałych, na które wydatkowano 

łącznie 27.775.170 zł. W roku 2014 liczba tych świadczeń była wyższa o 732, zaś  

w 2013 r. o 2.586 niższa w stosunku do roku Oceny. Zasiłki stałe dzielą się na zasiłki 

stałe dla osób samotnie gospodarujących oraz zasiłki stałe dla osób w rodzinie. 

Ośrodki pomocy społecznej wykazały, iż w 2015 roku zasiłek stały otrzymało 5.133 

osób samotnie gospodarujących. Udzielono im 52.909 świadczeń, na łączną kwotę 

24.941.479 zł. Średnia wysokość zasiłku stałego dla osób samotnie gospodarujących  

w 2015 roku wynosiła 471 zł (o 26 zł więcej niż w roku poprzednim). 

Zasiłek stały dla osoby w rodzinie, w liczbie 9.510 świadczeń przyznano 1.070 

osobom, o łącznej wysokości 2.833.691 zł. Średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby 

w rodzinie w roku 2015 wyniosła 298 zł (o 11 zł więcej niż w roku 2014). Prognozy 

wskazują, iż liczba jak i kwota świadczeń w przyszłym roku nieznacznie wzrośnie.  

 

 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ - ZADANIA 

OPS ORAZ MOPS, MOPR 

Oprócz świadczeń pieniężnych, ośrodki pomocy społecznej realizują również 

świadczenia niepieniężne. Udzielenie tych świadczeń nie jest uzależnione od 

spełnienia kryterium dochodowego, a jedynie od wystąpienia okoliczności 

faktycznie uzasadniających przyznanie danej pomocy. Wśród tego typu świadczeń 

wymienia się pomoc w formie: posiłków, schronienia, ubrań czy sprawienia 

pogrzebu. 

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia dane na temat liczby oraz 

rodzajów tego typu świadczeń udzielonych przez ośrodki pomocy społecznej 

z terenu województwa podlaskiego na przestrzeni lat 2013-2015.  

 

TABELA 4. ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE UDZIELONE PRZEZ OŚRODKI POMOCY 

SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W LATACH 2012-2014  

Rodzaj świadczenia  rok Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w 
zł 

Posiłek 2013 35.144 4.589.910 18.939.677 
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2014 33.123 4.270.338 17.418.021 

2015 32.248 4.242.085 17.001.735 

w tym: dla dzieci 

2013 32.863 4.332.468 16.396.123 

2014 30.921 3.967.744 15.118.030 

2015 30.021 3.913.474 14.463.773 

Schronienie 

2013 137 13.224 434.189 

2014 168 13.226 449.393 

2015 420 51.708 1.504.849 

Ubranie 

2013 42 48 12.520 

2014 42 44 11.850 

2015 44 50 12.870 

Sprawienie pogrzebu 

2013 108 108 255.283 

2014 138 138 307.088 

2015 116 116 255.944 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

          Analiza zebranych danych z formularza Oceny wykazuje, iż w 2015 

roku największa liczba beneficjentów korzystała z posiłków jako formy świadczenia 

niepieniężnego (32.248 osób). Liczba osób korzystających z dożywiania z roku na rok 

spada, podobnie jak liczba świadczeń oraz kwota wydatkowana na pomoc w formie 

posiłków. Zdecydowana większość świadczeń dotyczyła posiłków dla dzieci (94%)  

i była finansowana w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”. 

        Jak pokazują wyniki analizy na terenie województwa podlaskiego 

zdecydowanie wzrosła ilość osób, które otrzymały świadczenie z tytułu schronienia. 

W roku oceny było ich aż 420, przy 168 osobach w roku 2014 (wzrost o 150%).  

Z ilością beneficjentów korzystających z tej niepieniężnej formy pomocy wzrosła 

także o prawie 40 tys. liczba świadczeń, zaś o ponad milion złotych kwota którą 

przeznaczono na świadczenie w postaci schronienia.  

Świadczeniami niepieniężnymi z tytułu sprawienia pogrzebu w 2015 roku 

objęto 116 osób, na łączną kwotę 255.944 zł. Mniejsze kwoty ośrodki pomocy 

społecznej przeznaczały na pomoc w formie ubrania. W 2015 roku OPS-y 

zarejestrowały 44 świadczeniobiorców, a kwota przeznaczona ten cel to 12.870 zł. 

Jedną z usług świadczonych przez jednostki pomocy społecznej jest 

odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej. Z Oceny 

Zasobów Pomocy Społecznej wynika, że w 2015 roku pomocą w w/w formie objęto 

1.596 osób, o 321 osób więcej niż w roku 2014.  
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WYKRES 10. ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ                                             

W LATACH 2013-2015 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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W skali województwa wzrosły one  z ok 27,5 mln złotych w 2014 roku do ok. 35,5 

mln złotych w roku Oceny. Dane prognostyczne wykazują, iż kwoty, jakie gminy 

będą przeznaczały na kierowanie mieszkańców do domów pomocy społecznej będą 

nadal rosły. 

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej wskazuje, że w 2015 roku jednostki 

gminne województwa podlaskiego zrealizowały łącznie 69 indywidualnych 

programów wychodzenia z bezdomności. W stosunku do roku 2014 nastąpił 9% 

spadek liczby osób, z którymi zrealizowano program. Analiza dowodzi, że w roku 

Oceny zrealizowano ponadto 180 indywidualnych programów zatrudnienia 

socjalnego, w ramach Centrum Integracji Społecznej, co oznacza 16% wzrost  

w stosunku do roku poprzedniego.  

Dane pozyskane z analizy sprawozdań OZPS wskazują, że w województwie 

podlaskim z roku na rok wzrasta liczba asystentów rodziny. W roku Oceny liczba 

asystentów zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej  zwiększyła się o 37% 

w stosunku do roku 2014, zaś w porównaniu do roku 2013 prawie podwoiła się.  
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WYKRES 11. LICZBA ASYSTENTÓW RODZINY W LATACH 2013-2015 W 

WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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gospodarstwa domowego. W stosunku do ubiegłego roku liczba tego typu rodzin  

w województwie podlaskim zwiększyła się dwukrotnie. Prognozy na kolejny rok 

wskazują, że ilość rodzin wspierających nadal będzie się zwiększać. 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina 

ponosi odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Jak wskazują dane 
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2.472.343 zł. W roku 2014 kwota ta była niższa o ponad 1 mln zł, zaś w 2013 roku  

o prawie 1,8 mln złotych.  

 

POWIAT – ZADANIA PCPR ORAZ MOPR 
 

 

INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY 

 

W 2015 roku w ramach zadań powiatu 285 osób stosujących przemoc 

w rodzinie zostało objętych programem oddziaływania korekcyjno-edukacyjnego. 

Zarejestrowano także, iż w roku Oceny powiatowe centra pomocy rodzinie 

zrealizowały 40 indywidualnych programów integracji cudzoziemców, co  

w stosunku do roku poprzedniego oznacza ponad dwukrotny wzrost ich liczby.  

 

 

WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA  

System pomocy dziecku i rodzinie regulowany jest ustawą z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 

z późn. zm.).  

Informacje uzyskane na podstawie sprawozdań z Oceny Zasobów Pomocy 

Społecznej dowodzą, że na terenie województwa podlaskiego w 2015 roku funkcję 

rodzin zastępczych sprawowało 966 rodzin (o 25 mniej niż w roku poprzednim). 

W roku Oceny pod opieką tych rodzin przebywało łącznie 1.452 dzieci. Na 

poniższym wykresie zaprezentowano dane liczbowe na temat rodzin według 

różnych ich typów.  

 

WYKRES 12. RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA 

PODLASKIEGO W 2015 ROKU 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

Powyższe dane umieszczone na wykresie wskazują, iż największy odsetek 

stanowią rodziny spokrewnione z dzieckiem – 65%, czyli takie, w których opiekę 
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(dziadkowie, pradziadkowie) lub rodzeństwo. W roku Oceny na terenie 

województwa podlaskiego w takich rodzinach przebywało 854 dzieci, o 19 mniej niż 

w roku 2014. Dane prognostyczne wskazują, że w roku 2016 liczba dzieci, nad 

którymi opiekę będą sprawowały rodziny spokrewnione nieznacznie wzrośnie.  

Utrzymanie dzieci w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem wiąże się z kosztami 

jakie z tego tytułu ponoszą powiatowe centra pomocy rodzinie. W roku 2015 PCPR-y 

przekazały na ten cel 7.009.247 zł.  

W 2015 roku w województwie podlaskim funkcjonowały 53 rodziny 

zastępcze zawodowe (w tym jedna rodzina zastępcza specjalistyczna). Są to rodziny, 

w których zawodowi opiekunowie nie są spokrewnieni z dziećmi. Odpowiedni 

organ rodzinnej pieczy zastępczej zleca takim rodzinom opiekę nad dziećmi  

w formie umowy o pracę. Tego typu rodziny pobierają za swoją pracę 
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wynagrodzenie oraz pobierają zasiłki na każde z dzieci.  Ich liczba w stosunku do 

roku poprzedniego zmalała w województwie podlaskim o jedną rodzinę. Liczba 

dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zawodowych w roku Oceny to 181 

(o 13 więcej niż w roku poprzednim). Powiatowe centra pomocy rodzinie w 2015 

roku na utrzymanie dzieci w tego typu rodzinach przeznaczyły łącznie 2.308.502 zł,  

z czego 69.664 zł dotyczyło utrzymania dzieci w rodzinach specjalistycznych. 

Na terenie województwa podlaskiego funkcjonują 2 rodziny zastępcze pełniące 

funkcje pogotowia rodzinnego, w których przebywa łącznie 3 dzieci oraz 

5 rodzinnych domów dziecka, w których znajduje się 35 osób. W roku Oceny na 

utrzymanie dzieci w pogotowiach rodzinnych jednostki powiatowe przeznaczyły  

z własnego budżetu 57.897 zł, zaś rodzinne domy dziecka otrzymały wsparcie  

w kwocie 367.527 zł.  

Ze sprawozdań jednostek powiatowych wynika, że w 2015 roku na terenie 

województwa podlaskiego 29% ogółu rodzinnej pieczy zastępczej województwa 

podlaskiego stanowiły rodziny zastępcze niezawodowe, w których przebywało 382 

dzieci (o 54 dzieci mniej niż w roku 2014). W roku Oceny powiatowe centra pomocy 

rodzinie udzieliły tym rodzinom wsparcia w kwocie 4.641.401 zł. 

 

PIECZA ZASTĘPCZA  

 

Powiatowe centra pomocy rodzinie wykazały, że w 2015 roku na terenie 

województwa podlaskiego opracowano 1.110 planów pomocy dziecku. Ponadto 

sporządzono oceny różnych podmiotów związanych ze wspieraniem rodziny  

i pieczą zastępczą: 2.152 ocen sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej, 55 ocen sytuacji 

dziecka w rodzinnym domu dziecka, 386 ocen rodzin zastępczych, 2 oceny 

rodzinnych domów dziecka oraz sporządzono 153 opinii w zakresie kwalifikacji 

kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka (z czego 153 były 

pozytywne).  

Dane liczbowe pozyskane z OZPS informują, że w roku 2014 w województwie 

podlaskim funkcję koordynatora pieczy zastępczej pełniło 46 osób oraz 

funkcjonowało 5 rodzin pomocowych.  
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USAMODZIELNIENIE 

 

W 2015 roku powiatowe centra pomocy rodzinie przeprowadziły łącznie 746 

indywidualnych programów usamodzielnienia. W roku poprzednim liczba osób, 

objętych tego typu programem była niższa o 24.  

Analiza danych liczbowych wykazała, że w 2015 roku 423 pełnoletnie osoby 

opuściły rodzinne formy pieczy zastępczej. W związku z tym udzielono im wsparcia 

na łączną kwotę 2.130.612 zł. Rok wcześniej liczba osób, które opuściły rodziny 

zastępcze była wyższa o 18 osób, co analogicznie przekładało się na wyższą kwotę 

wydatkowanych środków z budżetu powiatów na ten cel.  

Powiatowe centra pomocy rodzinie udzielają wsparcia osobom 

opuszczającym rodziny zastępcze, w trzech formach:  

 pomoc pieniężna na usamodzielnienie,  

 pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, 

 pomoc pieniężna na zagospodarowanie.  

 

WYKRES 13. LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM PCPR Z TYTUŁU 

USAMODZIELNIENIA W 2015 ROKU  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

Ze wsparcia finansowego przeznaczonego na kontynuowanie nauki w 2015 

roku skorzystało 367 osób, zaś pomoc na usamodzielnienie w roku Oceny otrzymało 

79 pełnoletnich osób opuszczających rodzinne formy pieczy zastępczej. Na pierwszy 

z w/w celów powiatowe centra pomocy rodzinie przeznaczyły 336.445 zł, zaś na 

drugi 1.649.993 zł. Ponadto zanotowano, że wsparcie finansowe na 

zagospodarowanie otrzymały 62 osoby, którym na ten cel przyznano środki  

w wysokości 144.174 zł.  

Analiza danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej wykazała, że w 2015 

roku PCPR-y udzieliły wsparcia dla 186 pełnoletnich osób opuszczających placówki 

opiekuńczo-wychowawcze (o 36 osób mniej niż w roku 2014), w łącznej kwocie 

939.377 zł. Tytułem usamodzielnienia wydatkowano 176.606 zł dla 31 osób. Pomocy 

pieniężnej na kontynuowanie nauki w 2014 roku udzielono 150 osobom, które 

opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze. Kwota środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel to 674.741 zł. Tytułem zagospodarowania wydatkowano 

83.434 zł. dla 36 osób.  

Jednym z zadań powiatowych centrów pomocy rodzinie jest wsparcie 

pełnoletnich osób opuszczających instytucje, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej1. Ze sprawozdań jednostek powiatowych wynika, że w roku 

Oceny udzielono wsparcia łącznie 55 osobom na ogólną kwotę 198.960 zł. w tym: 

16 osobom z tytułu usamodzielnienia, 38 osobom na kontynuowanie nauki oraz 

9 osobom na zagospodarowanie (jedna osoba mogła otrzymać wsparcie z kilku 

powodów). Struktura wydatków w tym zakresie przedstawia się następująco: 51.882 

zł na usamodzielnienie, 103.736 zł na kontynuowanie nauki oraz 43.342 zł jako 

pomoc pieniężna na zagospodarowanie.  

                                                      
1 1. Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład 

poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek 

socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zwana dalej „osobą 

usamodzielnianą”, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze 

środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:  

1) pieniężną na usamodzielnienie;  

2) pieniężną na kontynuowanie nauki;  

3) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;  

4) w uzyskaniu zatrudnienia;  

5) na zagospodarowanie – w formie rzeczowej. 
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REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB 

NIEPEŁNOPSRAWNYCH  

Jednym z głównych zadań powiatowych centrów pomocy rodzinie 

wynikającym, z ustawy z dn. 27.08.97 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych są działania związane z rehabilitacją 

zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Dane ze sprawozdań Oceny 

wykazały, że w 2015 roku PCPR-y ze środków własnych oraz środków 

Państwowego Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzieliły ogółem 

dofinansowań na łączną sumę 21.852.230 zł. Rok wcześniej środki przeznaczone na 

ten cel były niższe o 1.156.674 zł. 

 

MAPKA  8. OGÓLNA KWOTA DOFINANSOWANIA (PFRON, ŚRODKI WŁASNE 

POWIATU) PRZEZNACZONE NA REHABILITACJĘ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ  OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2015 R. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 Jak widać na powyższej mapce największe kwoty dofinansowań 

przeznaczono na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych  

w miastach na prawach powiatu: w Białymstoku (4.022.769 zł) i Suwałkach (1.908.793 

zł) oraz w powiatach: białostockim (2.960.666 zł) i sokólskim (1.852.424 zł).  

W tabeli nr 5 zaprezentowano dane na temat liczby osób niepełnosprawnych 

objętych wsparciem PCPR oraz kwot jakie na ten cel przeznaczono.  

 

TABELA 5. REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                               
W LATACH 2013-2015 

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 2013 2014 2015 

POMOC NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W 
KOMUNIKOWANIU SIĘ 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

Analiza sprawozdań wypełnionych przez PCPR-y wykazuje, iż najwięcej osób 

niepełnosprawnych z terenu województwa podlaskiego w 2015 roku skorzystało  

z dofinansowania na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze 

i sprzęt rehabilitacyjny (5.583 osoby). Kwota środków finansowych przeznaczonych 

na ten cel wyniosła 4.571.007 zł. W stosunku do roku 2014 w roku Oceny środki 

finansowe przeznaczone na ten cel były o ponad 10% wyższe.  

W 2015 roku 2.080 osób uzyskało pomoc finansową na turnusy rehabilitacyjne. 

Ogólna kwota dofinansowania w roku Oceny wyniosła 2.217.003 zł. Prognozy 

wskazują na fakt, iż w roku 2016 nastąpi obniżenie środków finansowych 

przeznaczonych wszystkie wyżej wymienione formy wsparcia przeznaczone dla 

osób niepełnosprawnych. 

          W 2015 roku Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie realizowały na terenie 

województwa podlaskiego pilotażowy program „Aktywny samorząd”. Program jest 

finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie 

barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, 

zawodowym i w dostępie do edukacji. W ramach programu w roku Oceny 

zrealizowano 662 świadczenia, których wartość dofinansowania wyniosła 2.146.692 

zł. W stosunku do poprzedniego roku jest to kwota niższa o ponad 1,1 mln zł. 

TABELA 6. SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LATACH 2013-2015 

Liczba osób, które uzyskały 
dofinansowanie 280 353 459 

Wartość dofinansowania w złotych 1 035 951 1 145 626 1 412 188 

TURNUSY REHABILITACYJNE 

Liczba osób, które uzyskały pomoc 1 581 1 786 2 080 

Wartość dofinansowania w złotych 1 386 573 1 607 031 2 217 003 

ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE, ŚRODKI POMOCNICZE I 
SPRZĘT REHABILITACYJNY 

Liczba osób, które uzyskały pomoc 5 484 5 994 5 583 

Wartość dofinansowania w złotych 3 432 533 4 135 247 4 517 007 
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DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI 

 2013 2014 2015 

Liczba dofinansowanych 
imprez 

86 71 74 

Liczba niepełnosprawnych 
uczestników 

4 258 4 672 3 330 

Wartość dofinansowania 
imprez w złotych 

174 931 182 325 169 680 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

           W roku Oceny dofinansowano 74 imprezy o charakterze sportowo-

kulturalnym przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, w których udział wzięło 

łącznie 3.330 uczestników. Mimo wzrostu liczby wydarzeń o takich charakterze  

w roku 2015 względem roku poprzedniego to liczba osób w nich uczestniczących 

wyraźnie spadła (o prawie 30%). W roku Oceny kwota przeznaczona na organizację 

przedsięwzięć dla osób niepełnosprawnych wyniosła 169.680 zł. 

3. INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ 

  

             Dane ze sprawozdań  Oceny Zasobów Pomocy Społecznej wykazują, że  

w 2015 roku ośrodki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, 

przyznały 45.156 rodzinom zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, na 

łączną kwotę 139.884.834 zł. W stosunku do poprzedniego roku  kwota ta była niższa 

o około 4%, a w stosunku do roku 2013 o 11%. Największą liczbę beneficjentów tego 

typu wsparcia zgłosiły ośrodki pomocy społecznej z miast grodzkich oraz gminy 

Łapy, Bielsk Podlaski (gm. miejska), Sokółka. Prognozy wskazują, że w roku 2016 

nastąpi wzrost liczby rodzin, które będą wnioskowały o zasiłki i dodatki do zasiłków 

rodzinnych jak również kwoty przeznaczone na ten cel. 

 

 

 

 

MAPKA  9. LICZBA RODZIN W POWIATACH, KTÓRE W 2015 ROKU UZYSKAŁY OD OPS 

WSPARCIE W POSTACI ZASIŁKÓW RODZINNYCH  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

             Wsparciem udzielanym w ramach pomocy społecznej są również 

świadczenia wypłacane z tytułu urodzenia dziecka. Są to jednorazowe dodatki lub 

zapomogi wypłacane w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko. W związku 

z powyższym ośrodki pomocy społecznej w 2015 roku przyznały łącznie 

mieszkańcom województwa podlaskiego 4.313 jednorazowych dodatków z tytułu 

urodzenia się dziecka, w kwocie 4.313.000 zł oraz 8.874 świadczenia w postaci 

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, na łączną kwotę 8.874.000 zł. 

Prognozy wskazują, że w przypadku obu typów świadczeń w roku 2016 nastąpi 

wzrost zarówno świadczeniobiorców jak i  środków finansowych wydatkowanych 

na ten cel.  

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE  
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Dane ze sprawozdań OZPS wykazały, że w 2015 roku ośrodki pomocy 

społecznej przyznały łącznie mieszkańcom z terenu województwa podlaskiego 

39.899 świadczeń pielęgnacyjnych, na łączną kwotę 46.294.494 zł. Rok wcześniej 

liczba udzielonych świadczeń oscylowała na podobnym poziomie. W roku Oceny 

kwota wydatkowanych środków to 28.792.254 zł. Ta różnica wynika ze zmian 

dokonanych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Wprowadzono kilka nowych 

wytycznych odnośnie praw do pobierania niektórych zasiłków i dodatków 

pielęgnacyjnych oraz kwot jakie mogą być na nie przeznaczane. 

Według nowych przepisów od 1 stycznia 2015 r. świadczenie pielęgnacyjne wzrosło 

z kwoty 800 zł do 1200 zł. Zmiana kwoty świadczenia ustalona jest również na  

1 stycznia 2016 r. i będzie wynosić 1300 zł miesięcznie. Wzrost w/w kwot wiąże się 

także ze zlikwidowaniem przyznawanego do tej pory dodatku do świadczenia 

pielęgnacyjnego.  

Oprócz świadczeń pielęgnacyjnych ośrodki pomocy społecznej udzielają 

wsparcia w postaci zasiłków pielęgnacyjnych. Na poniższym wykresie 

przedstawiono dane dotyczące wielkości środków finansowych przekazanych  

w 2015 rok na poszczególne ich rodzaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKRES 14. WYSOKOŚC ŚRODKÓW FINANSOWYCH WYDATKOWANYCH PRZEZ OPS  
W 2015 ROKU NA ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

Najliczniejszą grupę dla której przyznano zasiłki pielęgnacyjne stanowiły 

osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16 roku życia o znacznym stopniu 

niepełnoprawności (123.276 osób). W dalszej kolejności pod względem wielkości 

udzielonych świadczeń oraz wydatkowanej na ten cel kwoty zarejestrowano zasiłek 

pielęgnacyjny dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia 

o umiarkowanym stopniu niepełnoprawności, która powstała przed ukończeniem 21 

roku życia.  

Dane pozyskane z jednostek pomocy społecznej informują, że w 2015 roku 

udzielono 10.209 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 5.211.041 zł oraz 

21.204 zasiłków dla opiekuna w wysokości 12.329.672 zł. Dynamikę zmian, związaną 

ze wsparciem opiekunów, spowodowanymi opisanymi wcześniej regulacjach 

w ustawie o świadczeniach rodzinnych przedstawia poniższa tabela. 

 

 

TABELA 7. ŚRODKI FINANSOWE WYDATKOWNE PRZEZ OPS W 2015 ROKU NA 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE  

0 10000000 20000000

zasiłek pielegnacyjny dla osób, które ukończyły 75 lat

zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka

zasiłek pielęgnacyjny dla osoby niepełnosprawnej w
wieku powyżej 16 roku życia o umiarkowanym stopniu
niepełnoprawności, która powstała przed ukończeniem

21 roku życia

zasiłek pielęgnacyjny dla osoby niepełnosprawnej w
wieku powyżej 16 roku życia o znacznym stopniu

niepełnoprawności

2756142

9837135

10908739

18861182
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 2013 2014 2015 

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY 

Liczba świadczeń 1.573 3.815 10.209 

Kwota świadczeń w złotych 796.343 1.987.841 5.211.041 

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA 

Liczba świadczeń x 41.927 21.204 

Kwota świadczeń w złotych x 23.248.215 12.329.672 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Analiza danych wykazuje, iż z roku na rok zdecydowanie wzrasta liczba 

świadczeń oraz kwota przeznaczana na specjalne zasiłki opiekuńcze, natomiast 

prawie dwukrotnie zmalała wartość świadczeń wprowadzonego w 2014 roku 

zasiłku dla opiekuna. 

Kolejnym rodzajem pomocy finansowej udzielanej przez ośrodki pomocy 

społecznej jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego.  Skierowane jest ono do 

osób mających zasądzone alimenty na dziecko od rodzica gdy egzekucja komornicza 

okazała się bezskuteczna. Egzekucję uznaje się za bezskuteczną, jeżeli w okresie 

dwóch miesięcy komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych  

i bieżących zobowiązań alimentacyjnych lub w sytuacji gdy dłużnik alimentacyjny 

przebywa poza granicami Polski (np. z tego powodu, że nie jest znane miejsce jego 

zamieszkania za granicą). Z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej wynika, że w 2015 

roku 14.501 osób pobrało świadczenie z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 

37.516.918 zł.  

Ośrodki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego w 2015 roku 

udzieliły 23.524 gospodarstwom domowym świadczeń w postaci dodatków 

mieszkaniowych. Jest to forma pomocy polegająca na pokryciu części opłat za 

mieszkanie dla osób o niskich dochodach. Kwota wydatkowanych na ten cel 

środków wyniosła 30.966.043 zł. Dane prognostyczne wskazują, iż w roku kolejnym 

liczba tego typu świadczeń zmaleje o 20%, zaś kwota środków przeznaczonych na 

ten cel będzie miała podobną wartość. Dane liczbowe wskazują na fakt, iż w roku 

Oceny 10.396 gospodarstw domowych pobrało świadczenie w postaci dodatku 

energetycznego. Suma środków finansowych na tego typu wsparcie wyniosła 

650.128 zł i wzrosła o ponad 200 tys. zł w stosunku do poprzedniego roku.  
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Ośrodki pomocy społecznej wykazały, iż w roku Oceny wydatkowano 

4.318.721 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 7.822 osób. Liczba 

beneficjentów objętych tą formą wsparcia wzrosła w stosunku do roku 2014 o niemal 

12%. Kwota świadczeń przeznaczona na ten cel w 2015 roku wyniosła 4.318.721 zł   

i wzrosła o ponad milion złotych w stosunku do poprzedniego roku. Prognozy 

wskazują, że w roku 2016 kwota wydatkowana na ten cel nadal będzie wzrastać.  

Wyniki analizy danych z formularzy OZPS informują, że w 2015 roku OPS-y 

opłaciły 4.920 mieszkańcom województwa podlaskiego składki ubezpieczenia 

społecznego, na łączną kwotę 11.027.725 zł. To o prawie 4 miliony złotych więcej niż 

w roku poprzednim. Wzrost ten związany jest z podniesieniem składek na Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, które miało miejsce w 2015 roku. Prognozy informują, iż 

w roku 2016 liczba świadczeniobiorców oraz przeznaczonych środków finansowych 

w zakresie tej usługi nieznacznie wzrośnie.  

Wyniki badania wykazały, że w roku Oceny 194 osoby korzystające z usług 

Centrów Integracji Społecznej objęto wsparciem w postaci świadczenia 

integracyjnego (o 10% osób więcej niż w roku 2014). Środki finansowe na ten cel to 

958.061 zł. W roku kolejnym obserwować będziemy niewielki spadek liczby 

beneficjentów tego typu pomocy oraz ponad 20% wzrost kwot na nie 

przeznaczonych.  

Zarejestrowano, iż w roku 2015 ośrodki pomocy społecznej udzieliły 872 

osobom świadczenia pieniężne w ramach prac społecznie użytecznych. OPS-y 

wydatkowały na ten cel 1.262.479 zł. Dane prognostyczne informują, iż w roku 

kolejnym liczba beneficjentów, którzy zgłoszą się po takie świadczenia wzrośnie.  

W roku Oceny ośrodki pomocy społecznej wypłaciły 31.553 uczniom z terenu 

województwa podlaskiego stypendia socjalne i zasiłki szkolne. Wydatkowano 

łącznie 19.475.342 zł. Liczba osób oraz wysokość wydatkowanych na ten cel kwot na 

przestrzeni kilku ostatnich lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Taka tendencja 

wystąpi również w latach kolejnych. 

4. ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY I WSPARCIA 
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Na podstawie danych Oceny Zasobów Pomocy Społecznej zebrano informacje 

na temat zasobów instytucjonalnych pomocy i wsparcia w województwie podlaskim. 

Ze sprawozdawczości jednostek gminnych i powiatowych wynika, że na terenie 

województwa w roku 2015 funkcjonowało łącznie 295 placówek szeroko rozumianej 

pomocy społecznej. Strukturę tych placówek prezentuje poniższa tabela.  

TABELA 8. WYBRANE INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ FUNKCJONUJĄCE                                                 

W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2015 ROKU  

 

L
ic

zb
a

 p
la

có
w

ek
 

L
ic

zb
a

 m
ie

js
c 

L
ic

zb
a

 o
só

b
 

k
o

rz
y

st
a

ją
cy

ch
 

L
ic

zb
a

 o
só

b
 

u
m

ie
sz

cz
o

n
y

ch
 

K
a

d
ra

 p
la

có
w

ek
 l

 

w
ed

łu
g

 s
ta

n
u

 n
a

 

3
1

.1
2

.2
0
1

5
r.

 

R
o

cz
n

y
 k

o
sz

t 

p
ro

w
a

d
ze

n
ia

 i
 

u
tr

zy
m

a
n

ia
 

p
la

có
w

k
i 

w
 z

ł 

Ośrodki wsparcia  70 2408 4615 x 626 29.024.450 

W tym środowiskowe domy samopomocy  18 686 744 194 186 9.447.909 

Dzienne domy pomocy  2 280 698 x 49 3.140.729 

Noclegownie, schroniska i domy dla osób 

bezdomnych  

12 507 1574 x 41 1.060.294 

Kluby samopomocy 11 175 372 x 13 640.228 

Domy pomocy społecznej  21 2325 2583 356 1677 86.977.031 

Mieszkania chronione 19 60 50 26 0 128.057 

Ośrodki interwencji kryzysowej 6 41 995 x 37 1.596.180 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa  17 x 2777 x 76 3.112.967 

Placówki wsparcia dziennego 53 1412 1535 x 150 5.547.042 

Placówki opiekuńczo –wychowawcze 25 465 648 x 330 23.865.814 

W tym placówki typu rodzinnego 5 37 34 x 19 1.111.200 

Centra integracji społecznej  9 x 238 x 44 2.323.757 

Kluby integracji społecznej  2 x 108 x 5 214.282 

Warsztaty terapii zajęciowej  25 x 885 x 317 14.212.298 

Zakład aktywności zawodowej  2 x 79 x 22 1.573.609 

 
*Uwzględniono DPS prowadzony przez Samorząd Województwa Podlaskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

   Diagnoza wykazała, iż wzrost zasobów instytucjonalnych w 2015 r.  

w stosunku do roku poprzedniego odnotowano w przypadku: środowiskowych 

domów samopomocy (o 1 placówkę), klubów samopomocy (o 1 placówkę), 

noclegowni, schronisk i domów dla osób bezdomnych (o 2 placówki) oraz centrum 

integracji społecznej (o 2 placówki).  

Wyniki badania wskazują, że jednostki pomocy społecznej zgłaszają 

zapotrzebowanie na utworzenie całodobowych placówek typu: 

 Mieszkanie chronione (m. Augustów) - 2 

 Rodzinna placówka opiekuńczo-wychowawcza (miasto Białystok) – 1.  
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   Inne instytucje, na które odnotowuje się popyt to m.in. środowiskowe domy 

samopomocy, kluby samopomocy, dzienny dom pomocy, i klub integracji 

społecznej. 

Analiza danych z OZPS wykazuje, iż w ostatnich latach można zaobserwować 

wzrost liczby placówek świadczących pomoc instytucjonalną mieszkańcom naszego 

województwa, jak również liczby dostępnych w nich miejsc. 

 

5. KADRA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

Dane ze sprawozdań gminnych i powiatowych informują, że według stanu na 

dzień 31 grudnia 2015 r. w jednostkach pomocy społecznej tj. ośrodkach pomocy 

społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie na terenie województwa 

podlaskiego zatrudnionych było łącznie 2.119 osób. Oznacza to, że liczba 

pracowników pomocy społecznej wzrosła w tych instytucjach w porównaniu do 

roku poprzedniego o 43 osoby. Prognozy wskazują, iż w roku 2016 liczba ta 

wzrośnie o kolejne 79 osób.  

Według zebranych informacji dowiadujemy się, iż w 118 ośrodkach pomocy 

społecznej w województwie podlaskim zatrudnionych jest ogółem 1.967 

pracowników. Analiza dowodzi, iż w strukturach jednostek gminnych  dyrektorzy 

placówek pomocy społecznej stanowią 7% ogółu zatrudnionych, zaś pracownicy 

socjalni 34%. Ponad 59% to „pozostali pracownicy”. 

 

 

 

 

 

 

 

WYKRES 15. KADRA OPS I PCPR ZATRUDNIONA W JEDNOSTKACH POMOCY 

SPOŁECZNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2015 ROKU  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

Analiza struktury zatrudnienia w powiatowych centrach pomocy rodzinie  

dowodzi iż w 2015 roku zatrudnionych w nich było 14 dyrektorów, 22 pracowników 

socjalnych oraz 116 „pozostałych pracowników”. W porównaniu do poprzedniego 

roku zmalała liczba pracowników socjalnych (o 11 osób) oraz pozostałych 

pracowników (o 3 osoby).  

Gminne i powiatowe sprawozdania wykazują, iż  roku 2015 - 69% 

kierowników zatrudnionych w OPS oraz 86% kadry kierowniczej PCPR 

legitymowało się wykształceniem wyższym. Zdecydowana większość kadry 

kierowniczej (OPS - 91%, PCPR - 100%) posiadała ukończoną specjalizację 

z organizacji pomocy społecznej.  

Na terenie województwa podlaskiego w jednostkach pomocy społecznej 

zatrudnionych jest ogółem 700 pracowników socjalnych, z czego w ośrodkach 

pomocy społecznej pracuje 678. Analiza wykazuje, że 64% osób zatrudnionych na 

stanowiskach pracowników socjalnych w OPS w 2015 roku posiadało wykształcenie 

wyższe, zaś 36% średnie. Poniższy wykres przedstawia informacje o wykształceniu 

pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS.  

 

 

 

 

WYKRES 16. WYKSZTAŁCENIE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH ZATRUDNIONYCH W 

2015 ROKU W OŚRODKACH POMOCY SPOŁECZNEJ Z TERENU WOJEWODZTWA 

PODLASKIEGO 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

    Co czwarty pracownik socjalny zatrudniony w OPS posiada ukończoną 

specjalizację 1-go stopnia w zawodzie. 7% pracowników socjalnych ukończyło 

specjalizację 2-go stopnia, a 8% specjalizację z organizacji pomocy społecznej.  

W porównaniu do poprzedniego roku ogólna liczba pracowników socjalnych  

z wykształceniem wyższym zatrudnionych w gminnych i powiatowych jednostkach 

pomocy społecznej wzrosła o ponad 4%. 

          Wielkość zatrudnienia w ośrodku pomocy społecznej zgodnie z art. 110 ust. 11 

ustawy o pomocy społecznej musi być proporcjonalna do liczby ludności gmin 

w stosunku jeden pracownik socjalny na 2.000 mieszkańców, nie mniej jednak niż 

3 pracowników. Analiza danych pozyskanych w drodze Oceny Zasobów Pomocy 

Społecznej wykazała, iż w 2015 r. na terenie 85 gmin województwa podlaskiego 

warunek ten został spełniony. W roku poprzednim  liczba gmin wynosiła 75. Analiza 

dowodzi, iż na terenie 28% gmin warunek ten nie jest spełniony. W 2015 roku gminy 

z największym obciążeniem pracowników socjalnych, tak jak w latach poprzednich 

to:  

 Puńsk - 1 pracownik socjalny na 4.283 mieszkańców, 

 Szypliszki – 1 pracownik socjalny na 3.978 mieszkańców, 

 Choroszcz – 4 pracowników socjalnych na 14.579 mieszkańców, 

 Kobylin Borzymy - 1 pracownik socjalny na 3.350 mieszkańców. 

   W skład zespołu ośrodka pomocy ma wchodzić co najmniej trzech 

pracowników socjalnych. Warunku tego nie spełnia 35 gmin naszego regionu  

(w roku 2014 – 42 gminy), czyli 30% (mapka 10). 
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MAPKA  10. PRACOWNICY SOCJALNI OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W 2015 R. 

W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

Powiatowe centra pomocy rodzinie w 2015 roku zatrudniały łącznie 

22 pracowników socjalnych. Trzech z nich zatrudnionych było w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Większość osób pełniących w PCPR-ach rolę 

pracownika socjalnego legitymuje się wykształceniem wyższym – 91%, pozostali 

posiadają wykształcenie średnie. Ponadto 3 pracowników ukończyło specjalizacje 1-
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ego stopnia w zawodzie, 3 specjalizacje 2-go stopnia w zawodzie oraz 7 specjalizację  

z organizacji pomocy społecznej.  

W jednostkach pomocy społecznej tj. ośrodkach pomocy społecznej oraz 

powiatowych centrach pomocy rodzinie w 2015 roku zatrudnionych było także 1.266 

„pozostałych pracowników”. Ośrodki pomocy społecznej zatrudniały łącznie 1.150 

takich osób, zaś powiatowe centra pomocy rodzinie - 116.  

Sprawozdania z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej wykazują, że  

w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej na terenie województwa 

podlaskiego niektóre osoby znajdowały zatrudnienie w charakterze pomocniczym 

np. w ramach zatrudnienia subsydiowanego tj. robót publicznych czy prac 

interwencyjnych. W roku 2015 zanotowano 112 osób zatrudnionych w takim 

charakterze. Ponadto w OPS-ach i PCPR-ach pracowało 105 stażystów i 136 

wolontariuszy. Liczba tych osób w roku 2014 w stosunku do roku 2015 była 

nieznacznie wyższa, niemniej jednak w roku 2016 prognozuje się kolejny wzrost 

liczby osób zatrudnionych pomocniczo. Dane ze sprawozdań jednostek gminnych  

i powiatowych informują, że w 2015 roku w jednostkach pomocy społecznej na 

terenie województwa podlaskiego funkcjonowało łącznie 20 zespołów pracy 

socjalnej i integracji społecznej. Łączna liczba osób w tych zespołach to 224. Dane 

oceny zasobów pomocy społecznej wskazują, iż 83% członków Zespołów stanowili 

pracownicy socjalni, zaś 9% stanowili specjaliści.  

6. ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH 

OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

   

  Jednym z elementów badania Oceny Zasobów Pomocy Społecznej było 

zebranie informacji na temat środków finansowych na wydatki w pomocy społecznej 

i innych obszarach polityki społecznej w województwie podlaskim. Dane przekazane 

przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej dowodzą, iż całkowity koszt 

budżetu jst przeznaczony na politykę społeczną w 2015 roku wyniósł 829.853.941 zł, 

z czego 605.128.791 zł stanowił budżet ośrodków pomocy społecznej oraz 

powiatowych centrów pomocy rodzinie. Analiza wykazała, iż kwoty wydatkowane 

przez jst w roku 2015 były o 1% wyższe niż w roku 2014. Dane prognostyczne 
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informują, iż jednostki samorządu terytorialnego realizujące na terenie województwa 

podlaskiego zadania z obszaru polityki społecznej, w tym pomocy społecznej w roku 

2016 zdecydowanie zwiększą swoje wydatki w stosunku do roku 2015. Ma to 

związek z wprowadzeniem od 2016 roku rządowego programu „Rodzina 500+”, 

który ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń 

wychowawczych.  

MAPKA  11. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE                                  

W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ 

WYDATKOWANE PRZEZ JST W 2015 ROKU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

           Największe środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych 

obszarach polityki społecznej wydatkowano: w mieście Białystok, powiecie 

białostockim, mieście Suwałki oraz powiecie sokólskim. Najmniejszą kwotę wydano 

w powiecie sejneńskim.  

          Dzięki analizie danych z formularzy OZPS można wykazać jakie wartości mają 

powyższe kwoty w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego rejonu. Największa 
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kwota przypada na jednego mieszkańca powiatu suwalskiego (856,83 zł) oraz miasta 

Suwałki (852,14 zł), zaś najniższa w powiecie zambrowskim (588,98 zł) oraz 

wysokomazowieckim (552,78 zł). Więcej informacji na ten temat zawiera tabela nr.8. 

TABELA 9. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE                                  

W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ 

WYDATKOWANE PRZEZ JST W 2015 ROKU W PRZELICZENIU NA JEDNEGO 

MIESZKAŃCA  

suwalski 856,83 zł kolneński 670,62 zł 

m. Suwałki 852,14 zł sokólski 668,99 zł 

hajnowski 773,04 zł m. Białystok 664,32 zł 

grajewski 770,44 zł siemiatycki 639,87 zł 

białostocki 761,60 zł łomżyński 625,17 zł 

augustowski 739,21 zł bielski 617,35 zł 

m. Łomża 703,02 zł zambrowski 588,98 zł 

moniecki 700,76 zł wysokomazowiecki 552,78 zł 

sejneński 696,42 zł średnia kwota 698,91 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

           Poniższe zestawienie tabelaryczne prezentuje informację zbiorczą o środkach 

finansowych wydatkowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ogółem 

oraz z podziałem na OPS i PCPR celem realizacji poszczególnych zadań z obszaru 

pomocy społecznej. 

 

TABELA 10. STRUKTURA WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH 

POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W ROKU 2015                                                     

W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM  

  
Ogółem OPS PCPR 

Ogółem wydatki 829 853 941 731 737 560 98 116 381 

85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 1 417 428 1 417 428 0 

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 17 486 797 17 486 797 0 

85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 27 886 137 14 838 319 13 047 818 

85202 - Domy pomocy społecznej 93 984 347 52 731 169 41 253 178 

85203 - Ośrodki Wsparcia 12 483 666 8 683 062 3 800 604 

85204 - Rodziny zastępcze 25 587 565 11 587 638 13 999 927 

85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1 230 258 407 849 822 409 

85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i 

rodziny wspierające) 
4 639 265 4 537 758 101 507 

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

315 218 470 315 218 470 0 

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 

4 436 145 4 436 145 0 
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85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
70 647 178 70 647 178 0 

85215 - Dodatki mieszkaniowe 31 334 110 31 334 110 0 

85216 - Zasiłki stałe 27 812 460 27 812 460 0 

85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 5 808 778 0 5 808 778 

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 70 395 641 70 395 641 0 

85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania 

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 
1 380 923 1 262 263 118 660 

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
13 669 695 13 669 695 0 

85231 - Pomoc dla cudzoziemców 383 922 383 922 0 

85232 - Centra Integracji Społecznej 906 131 906 131 0 

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 286 385 286 385 0 

85295 - Pozostała działalność 

36 912 176 36 262 451 649 725 

W tym: 

- klub integracji społecznej, 

- warsztat terapii zajęciowej, 

- prace społecznie użyteczne, 

- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 

wkład własny gminy 

85305 - Żłobki 14 827 078 14 827 078 0 

85306 - Kluby dziecięce 85 014 85 014 0 

85307 - Dzienni opiekunowie 8 867 8 867 0 

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych 
4 166 715 2 178 119 1 469 636 

85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności 3 772 635 2 701 385 1 071 250 

85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 
17 029 458 3 003 448 14 026 010 

85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki 

społecznej 
5 962 713 4 037 744 1 924 969 

85415 - Pomoc materialna dla uczniów 20 095 984 20 074 074 21 910 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

Z powyższej tabeli wynika, iż najwyższe środki finansowe, w wysokości 

315 218 470 zł zostały wydatkowane na świadczenia rodzinne, świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego, co stanowi 38% ogółu przekazanego budżetu.  

Z danych OZPS wynika, że 11% ogółu budżetów gmin i powiatów przeznaczonych 

jest na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.  

W 2015 roku niemal 9% budżetu jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono 

na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

Analiza danych liczbowych dowodzi, że w przypadku ośrodków pomocy społecznej 

w roku Oceny najwyższe środki finansowe przeznaczono na świadczenia rodzinne, 

świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaś w przypadku powiatowych centrów 

pomocy rodzinie na domy pomocy społecznej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych oraz na rodziny zastępcze.  
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7. AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO – KONKURSOWA JEDNOSTEK 

ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Jednym z elementów badania Oceny Zasobów Pomocy Społecznej było 

zdiagnozowanie poziomu aktywności projektowo-konkursowej jednostek pomocy 

społecznej. Poniższy wykres przedstawia dane liczbowe na temat beneficjentów 

różnych typów projektów w latach 2013–2015. 

WYKRES 17. AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-KONKURSOWA W WOJEWÓDZTWIE 

PODLASKIM W LATACH 2013-2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

Z analizy sprawozdań OZPS wynika, że w 2015 roku jst z terenu 

województwa podlaskiego realizowały łącznie 51 projektów współfinansowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego (o 7 mniej niż w roku 2014). Ogólna liczba 

osób objęta projektami wyniosła 2.065. Analiza wykazała, że w roku 2014 liczba osób 

ogółem (OPS i PCPR) objętych projektami była wyższa aż o 46% w stosunku do roku 

Oceny.  

Ośrodki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego w roku Oceny 

zrealizowały łącznie 37 projektów z EFS, beneficjentami których było 1.312 osób. 

Suma środków finansowych przeznaczonych na ten cel wyniosła w 2015 roku 
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4.737.466 zł. Analiza OZPS wskazuje, że w 2015 roku 11 powiatowych centrów 

pomocy rodzinie z terenu województwa podlaskiego zrealizowało łącznie 14 

projektów współfinansowanych z EFS. Zanotowana liczna beneficjentów PCPR, 

którzy uzyskali wsparcie w ramach projektów EFS to 753 osoby. Łączna kwota 

środków przeznaczona na ten cel wyniosła 1.972.763 zł. Najwyższe środki finansowe 

z EFS wydatkowano w powiatach augustowskim i sejneńskim.  

Dane statystyczne wskazują, że w roku Oceny liczba beneficjentów projektów 

UE ze środków EFS zrealizowanych przez PCPR-y była niższa o ponad 500 osób niż 

w roku 2014.   

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej wykazała, że w 2015 roku jednostki 

pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego wzięły udział w 55 

konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Liczba 

beneficjentów objętych projektami w ramach tych konkursów wzrosła o 46.995 osób. 

Dane prognozujące wskazują na fakt, iż w roku 2016 liczba beneficjentów wzrośnie 

do liczby 51.740.  

Najmniejszy zasięg dotyczył projektów osłonowych. W roku 2015 projekty 

tego typu objęły łącznie 21.935 osób i były realizowane w 45 jednostkach pomocy 

społecznej z terenu województwa podlaskiego, w tym: w 43 ośrodkach pomocy 

społecznej (21.788 beneficjentów) oraz 2 powiatowych centrach pomocy rodzinie tj. 

PCPR Suwałki i PCPR Kolno (147 beneficjentów).  

 

8. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – ZADANIA 

ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA 

 

  Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi może przybierać 

formę: zlecania zadań w trybie działalności pożytku publicznego, zlecania zadań  

w trybie zamówień publicznych oraz zlecanie wybranych usług pomocy społecznej. 

Analiza danych pozyskanych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej wskazuje że  

w 2015 roku 48 ośrodków pomocy społecznej i 4 powiatowe centra pomocy rodzinie 

z terenu województwa podlaskiego współpracowały z organizacjami 

pozarządowymi. Jednostki gminne współpracowały łącznie z 186 organizacjami, zaś 

powiatowe z 13.  
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 Analiza OZPS wykazała, że w 2015 roku jednostki gminne (wskazane  

w poniższej tabeli) zleciły w trybie działalności pożytku publicznego 182 zadania 

organizacjom pozarządowym.  

 

TABELA 11. JEDNOSTKI GMINNE Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

ZLECAJĄCE ZADANIA ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W  TRYBIE DZIAŁALNOSCI 

POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU  

M. Białystok miejska 62 

Augustów miejska 39 

Hajnówka miejska 18 

Bielsk Podlaski miejska 15 

Siemiatycze miejska 11 

Zambrów miejska 10 

M. Suwałki miejska 9 

Narew wiejska 4 

Supraśl miejsko-wiejska 3 

Augustów wiejska 2 

M. Łomża miejska 2 

Choroszcz miejsko-wiejska 1 

Juchnowiec Kościelny wiejska 1 

Wasilków miejsko-wiejska 1 

Krynki miejsko-wiejska 1 

Szudziałowo wiejska 1 

Przerośl wiejska 1 

Suwałki wiejska 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

Zarejestrowano, iż w roku Oceny jednostki gminne podpisały 277 umów, 

a wartość przekazanych środków ogółem wyniosła 20.821.864 zł, z czego średnio na 

jedno zadanie przypadła kwota 75.169 zł.  

W roku 2015 - 4 powiatowe centra pomocy rodzinie zlecały zadania w trybie 

działalności pożytku publicznego 9 organizacjom pozarządowym. Ogółem 

podpisano 10 umów, na łączną kwotę 2.060.302 zł. 

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi to również zlecanie 

zadań w trybie zamówień publicznych. Żadna z powiatowych jednostek nie 

realizowała tego zadania. W przypadku jednostek gminnych (Zabłudów, Sokółka 

i Suwałki) odnotowano 3 zlecenia, o łącznej wartości przekazanych dotacji 680.000 zł.  

 Współpraca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej polega także na 

zlecaniu organizacjom pozarządowym wybranych usług pomocy społecznej. 
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Jednostki samorządowe zlecały w roku Oceny zadania organizacjom pozarządowym 

m.in. na:  

 usługi opiekuńcze (zlecono je 10 organizacjom na łączną kwotę 4.205.442 zł), 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze (zlecono je 13 organizacjom na łączną 

kwotę 457.872 zł), 

 prowadzenie placówki pomocy społecznej (8 zleceń w kwocie 3.402.299 zł). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSKI                                                                                                                                  
dotyczące Oceny Zasobów Pomocy Społecznej i monitoringu Strategii Polityki Społecznej 

Województwa Podlaskiego do roku 2020 – za rok 2015 

 
 Analiza danych uzyskanych w ramach oceny zasobów pomocy społecznej 

z samorządów gminnych i powiatowych oraz monitoringu Strategii stanowi 

podstawę do sformułowania poniższych wniosków w obszarze pomocy społecznej: 

 
1. W 2015 roku na terenie województwa podlaskiego zamieszkiwało łącznie 

1.191.918 osób. Dane liczbowe dotyczące prognozy demograficznej informują, że 
w kolejnych latach nastąpi niewielki wzrost liczby mieszkańców.  
 

2. Struktura demograficzna mieszkańców województwa podlaskiego charakteryzuje 
się niewielką przewagą kobiet (51%). Największy odsetek (64%) mieszkańców 
stanowią osoby w wieku produkcyjnym, 17% to - osoby do 17 r. ż. oraz 19% - 
emeryci.  
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3. Połowa mieszkańców województwa podlaskiego zamieszkuje w gminach 
miejskich , co piąta osoba mieszka w gminie miejsko–wiejskiej, zaś co trzecia 
osoba jest mieszkańcem wsi. 

 
4. W roku Oceny w porównaniu do roku 2014 odnotowano 8% spadek liczby osób 

bezrobotnych. Nadal bardzo duży odsetek spośród pozostających bez pracy 
stanowią osoby długotrwale bezrobotne – 60%. 
 

5. Na terenie województwa podlaskiego w zasobach gmin spada liczba mieszkań 
komunalnych, natomiast wzrasta liczba mieszkań socjalnych. Wśród 
mieszkańców województwa podlaskiego nadal istnieje zapotrzebowanie na tego 
typu budownictwo, o czym świadczy liczba składanych corocznie wniosków.  

 
6. Na terenie województwa podlaskiego z roku na rok rośnie liczba żłobków.  

W roku oceny funkcjonowało ich 64. W porównaniu z poprzednim rokiem jest ich 
o 12 więcej, zaś w porównaniu z rokiem 2013 liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie. 
 

7. Na terenie województwa podlaskiego w 2015 roku funkcjonowało 568 
przedszkoli, co oznacza wzrost liczby tego typu placówek w stosunku do lat 
poprzednich. Wzrost liczby przedszkoli zaczął wpływać na liczbę dzieci, którym 
nie przyznano miejsc w przedszkolu. W roku 2015 wynosiła ona 261 i jest ponad 
dwukrotnie mniejsza niż w roku poprzednim i ponad sześciokrotnie mniejsza niż 
2 lata temu. Dane prognozujące wskazują, że kolejnych latach liczba odrzuconych 
wniosków będzie sukcesywnie spadać. 

 

8. W 2015 roku na obszarze województwa podlaskiego istniały 363 świetlice i kluby 
dla dzieci i młodzieży oraz 114 świetlic i klubów dla seniorów. Obserwowany jest 
wzrost zasobów tego typu infrastruktury. Ponadto działalność prowadzi 
10 hospicjów. 

 

9. W  2015 roku na terenie województwa podlaskiego pomocy i wsparcia udzielono 
ogółem 112.927 osobom (9,5% mieszkańców województwa podlaskiego). W roku 
2016 nastąpi nieznaczny wzrost liczby beneficjentów pomocy społecznej. 

 
10. Najwięcej osób, które skorzystały w 2015 roku ze wsparcia instytucji pomocy 

społecznej (OPS i PCPR) zamieszkiwało w powiatach: hajnowskim, sokólskim  
i grajewskim. Najmniej beneficjentów zanotowano wśród mieszkańców miast 
Łomża i Białystok oraz w powiecie wysokomazowieckim. 

 

11. Jednostki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego przyznały 
łącznie w 2015 roku świadczenia 69.954 mieszkańcom, co stanowi 62% ogółu osób, 
którym udzielono pomocy i wsparcia. Aż 42.205 osób to beneficjenci, którzy 
korzystają ze świadczeń pomocy społecznej długotrwale. 
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12. W roku Oceny w ramach pomocy o charakterze pieniężnym jednostki pomocy 
społecznej (OPS-y i PCPR-y) udzieliły łącznie wsparcia 41.713 osobom, zaś 
niepieniężnym – 35.517. Prognozuje się, że w roku 2016 nieznacznie wzrośnie 
liczba beneficjentów obu typów świadczeń.  

 

13. Jednostki pomocy społecznej przeprowadziły łącznie wywiady środowiskowe   
z 71.849 osobami z 48.296 rodzin (z czego 71.443 wywiady dokonały jednostki 
gminne, zaś 406 powiatowe). Liczba osób w rodzinach objętych wywiadem 
wyniosła 124.125. Dane prognozujące informują, że w roku 2016 liczba wywiadów 
nieznacznie spadnie w stosunku do roku Oceny. 

 

14. Najczęstsze powody przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w 2015 r. 
przez OPS-y to: ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba.  
W przypadku PCPR-ów najczęstszym powodem udzielania wsparcia była 
niepełnosprawność oraz długotrwała lub ciężka choroba.  

 

15. W 2015 roku na terenie województwa podlaskiego ośrodki pomocy społecznej 
objęły wsparciem w postaci usług opiekuńczych 1.686 osób. W kolejnych latach 
liczba beneficjentów usług opiekuńczych wzrośnie. 

 
16. Ze specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2015 roku 

skorzystało 293 beneficjentów. Prognozy wskazują na niewielki spadek liczby 
beneficjentów objętych usługami tego typu. 

 
17. W 2015 roku na terenie województwa podlaskiego pracą socjalną objęto 39.720 

rodzin - o 5,5% rodzin mniej niż w roku poprzednim. 
 

18. Ośrodki pomocy społecznej w 2015 roku udzieliły poradnictwa specjalistycznego 
łącznie 5.629 rodzinom z terenu województwa podlaskiego. Prognoza na kolejny 
rok wskazuje, iż zainteresowanie tą usługą będzie rosło i obejmie ona ponad 600 
rodzin więcej niż w roku Oceny. 

 

19. W 2015 roku pomocą w formie interwencji kryzysowej objęto 1.937 rodzin. 
Prognozy dowodzą, że w roku 2016 wskaźnik usług w tym zakresie wzrośnie aż  
o 27% w stosunku do roku Oceny. 

 

20. W roku Oceny zawarto 1.341 kontraktów socjalnych. W porównaniu do roku 
poprzedniego odnotowano znaczący spadek wskaźnika zawartych kontraktów, 
bo aż o 48%. 

 

21. W 2015 roku pomocy pieniężnej udzielono 29.598 beneficjentom w formie zasiłku 
celowego, 24.603 osobom w postaci zasiłku okresowego oraz 6.178 osobom  
w postaci zasiłku stałego. 
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22. W ramach pomocy niepieniężnej w województwie podlaskim najwięcej świadczeń 
udzielanych jest na posiłki. W 2015 roku zdecydowana większość świadczeń 
dotyczyła posiłków dla dzieci (94%) i była finansowana w ramach programu 
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  

 

23. Na terenie województwa podlaskiego zdecydowanie wzrosła liczba osób, które 
otrzymały świadczenie z tytułu schronienia. W roku oceny było ich aż 420, przy 
168 osobach w roku 2014 (wzrost o 150%). 

 

24. Z roku na rok wzrasta liczba mieszkańców województwa podlaskiego, którym 
gminy opłacają pobyt w domu pomocy społecznej. W 2015 roku OPS-y 
świadczyły odpłatność za pobyt w DPS–ach dla 1.596 mieszkańców 
województwa. Rosną również koszty, jakie ponoszą gminy kierując swoich 
mieszkańców na pobyt  
w DPS-ach (z ok 27,5 mln złotych w 2014 roku do ok. 35,5 mln złotych w roku 
Oceny). Dane prognostyczne wykazują, iż kwoty, jakie gminy będą  przeznaczać 
na kierowanie beneficjentów do domów pomocy społecznej będą nadal wzrastać. 

 

25. W 2015 roku jednostki gminne województwa podlaskiego zrealizowały łącznie 69 
indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności oraz 180 
indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego. 

 

26. W województwie podlaskim z roku na rok wzrasta liczba asystentów rodziny.  
W roku Oceny liczba asystentów zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej  
wynosiła 127 i zwiększyła się o 37% w stosunku do roku poprzedniego, zaś  
w porównaniu do roku 2013 prawie się podwoiła. Asystenci w ramach 
wykonywania swojej pracy udzielali w 2015 roku wsparcia 1237 rodzinom. 

 

27. Na terenie województwa podlaskiego w 2015 roku funkcje rodzin zastępczych 
pełniło 966 rodzin, w tym: 629 spokrewnione z dzieckiem, 279 zastępczych 
niezawodowych, 53 zastępcze zawodowe, w tym 1 specjalistyczne, 2 rodziny 
zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz 5 rodzinnych domów 
dziecka. Pod opieką w/w rodzin przebywało 1.452 dzieci.  

 

28. W 2015 roku 423 pełnoletnie osoby opuściły rodzinne formy pieczy zastępczej.  
W związku z tym udzielono im wsparcia na łączną kwotę 2.130.612 zł. 

 

29. W 2015 roku w województwie podlaskim funkcję koordynatora pieczy zastępczej 
pełniło 46 osób oraz funkcjonowało 5 rodzin pomocowych. 
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30. W roku Oceny PCPR-y ze środków własnych oraz Państwowego Fundusze 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzieliły dofinansowań na rehabilitację 
zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych łączną kwotę 21.852.230 zł. Rok 
wcześniej środki przeznaczone na ten cel były niższe o 1.156.674 zł.  

 

31. Ośrodki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego w 2015 roku 
przyznały 45.156 rodzinom zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych na 
łączną kwotę 139.884.834 zł (o 4% mniej niż w roku 2014). 

 

32. W 2015 roku OPS-y przyznały łącznie mieszkańcom województwa podlaskiego 
4.313 jednorazowych dodatków z tytułu urodzenia się dziecka, w kwocie 
4.313.000 zł oraz 8.874 świadczenia w postaci jednorazowej zapomogi z tytułu 
urodzenia się dziecka, na łączną kwotę 8.874.000 zł. 

 

33. W 2015 roku OPS-y przyznały 39.899 świadczeń pielęgnacyjnych, na łączną kwotę 
46.294.494 zł (o ponad 17,5 mln więcej niż w roku 2014). Takie duże różnice 
wynikają ze zmian dokonanych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. 

 

34. W roku Oceny 14.501 osób pobrało świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 
łączną kwotę 37.516.918 zł. 

 
 

35. Ośrodki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego w 2015 roku 
udzieliły 23.524 gospodarstwom domowym świadczeń w postaci dodatków 
mieszkaniowych, zaś 10.396 gospodarstw domowych pobrało świadczenie  
w postaci dodatku energetycznego. 

 

36. W 2015 roku ośrodki pomocy społecznej udzieliły 872 osobom świadczeń 
pieniężnych w ramach prac społecznie użytecznych. OPS-y wydatkowały na ten 
cel 1.262.479 zł. Dane prognostyczne informują, iż w roku kolejnym liczba 
beneficjentów, którzy zgłoszą się po takie świadczenia wzrośnie.  

 

37. W roku Oceny ośrodki pomocy społecznej wypłaciły 31.553 uczniom z terenu 
województwa podlaskiego stypendia socjalne i zasiłki szkolne. Na ten cel 
wydatkowano 19.475.342 zł. Liczba osób oraz wysokość przeznaczonych na ten cel 
środków pieniężnych na przestrzeni kilku ostatnich lat utrzymuje się na 
zbliżonym poziomie. Taka tendencja utrzyma się również w najbliższej 
przyszłości. 

 

38. Na terenie województwa podlaskiego funkcjonowało w 2015 roku 295 placówek 
pomocy społecznej. 

 



62 
 

39. W jednostkach pomocy społecznej (OPS, PCPR) na terenie województwa 
podlaskiego w 2015 roku zatrudnionych było 2.119 osób. OPS-y zatrudniały 139 
kierowników, 678 pracowników socjalnych oraz 1.150 pozostałych pracowników, 
zaś PCPR-y 14 kierowników, 22 pracowników socjalnych i 116 pozostałych 
pracowników.  

 

40. W 2015 roku w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej na terenie 
województwa zatrudnionych w charakterze pomocniczym było 105 stażystów, 
136 wolontariuszy oraz 112 osób w ramach zatrudnienia subsydiowanego tj. robót 
publicznych czy prac interwencyjnych. 

 

41. Całkowity koszt budżetu jednostek samorządu terytorialnego przeznaczony na 
politykę społeczną w 2015 roku wyniósł 829.853.941 zł, z czego 605.128.791 zł 
stanowił budżet ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów 
pomocy rodzinie. Kwoty wydatkowane przez jst w roku 2015 były o 1% wyższe 
niż w roku 2014, natomiast od roku 2016 ulegną zdecydowanemu zwiększeniu  
w związku z wprowadzeniem rządowego programu „Rodzina 500+”. 

 

42. W 2014 r. na terenie województwa podlaskiego zrealizowano 51 projektów EFS. 
Łączna kwota realizacji projektów to 6.710.229 zł a liczba osób objętych projektami 
to 2.065. Zarówno wydatkowana kwota jak i liczba osób w porównaniu do roku 
poprzedniego zmniejszyła się dwukrotnie. 

 

43. W roku Oceny 53 jednostki samorządu terytorialnego realizowały projekty 
ogłaszane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (liczba beneficjentów to 
46.995).  

 

44. W roku 2015 projekty osłonowe objęły łącznie 21.935 osób i były realizowane 
w 45 jednostkach pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, w tym: 
w 43 OPS-ach (21.788 beneficjentów) oraz w 2 PCPR-ach (147 beneficjentów). 

 

45. W roku Oceny jednostki gminne zlecały w trybie działalności pożytku 
publicznego 182 zadania organizacjom pozarządowym, podpisały 277 umów, 
a wartość przekazanych środków ogółem wyniosła 20.821.864 zł. Powiatowe 
centra pomocy rodzinie zlecały zadania w trybie działalności pożytku 
publicznego 9 organizacjom pozarządowym. Ogółem podpisano 10 umów, na 
łączną kwotę 2.060.302 zł. 
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REKOMENDACJE                                                                                                                        
dotyczące Oceny Zasobów Pomocy Społecznej i monitoringu Strategii Polityki Społecznej 

Województwa Podlaskiego do roku 2020 – za rok 2015 

 

W świetle analizy przeprowadzonej w ramach oceny zasobów pomocy 

społecznej i monitoringu Strategii opracowano rekomendacje wskazujące 

najpilniejsze kierunki interwencji, które mogłyby przyczynić się do poprawy sytuacji 

w obszarze pomocy społecznej na terenie województwa podlaskiego:  

1. Aktywne i skuteczne przeciwdziałanie negatywnym trendom 
demograficznym.  
 

2. Mając na uwadze tendencje demograficzne oraz potrzeby mieszkańców 
istnieje konieczność utrzymania oraz rozwijania istniejącej infrastruktury 
budownictwa socjalnego, poprzez dostosowanie zasobów do rosnących 
potrzeb mieszkańców. 

 
3. W dalszym ciągu należy rozwijać infrastrukturę w zakresie opieki nad 

dziećmi w wieku przedszkolnym, poprzez zwiększenie liczby miejsc w już 
istniejących oraz tworzenie nowych placówek, jak również tworzenie 
przyjaznych warunków do powstawania żłobków i innych form opieki nad 
dziećmi do lat 3. 

 
4. Wskazane jest zmniejszenie liczby rodzin wykazujących bezradność 

opiekuńczo-wychowawczą poprzez rozwój asystentury rodzinnej i pieczy 
zastępczej. 
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5. Podejmowanie dalszych działań w kierunku profesjonalizacji kadry pomocy 

społecznej poprzez podnoszenie wykształcenia, udział w kursach, 
szkoleniach, a także umożliwienie pracownikom socjalnym udziału  
w superwizji celem zapewnienia wysokiej jakości pomocy świadczonej na 
rzecz osób i rodzin wykazujących trudności w prawidłowym funkcjonowaniu 
w środowisku społecznym. 

 
6. Rozwój i intensyfikacja działań nakierowanych na aktywizację klientów 

(reintegrację społeczną i zawodową osób nieaktywnych zawodowo i rodzin 
zagrożonych wykluczeniem społecznym), w tym poprzez kierowanie do 
udziału w projektach realizowanych przez podmioty zewnętrzne. 

 
7. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza  

w zakresie świadczenia pomocy o charakterze niepieniężnym np. usług 
opiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych – rozwijanie 
środowiskowych form wsparcia. Zapewnienie środków na zlecanie realizacji 
zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym. 

 
8. Rozwijanie świadczeń pracy socjalnej na rzecz poprawy sytuacji życiowej osób 

i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, a także w kierunku życiowego 
usamodzielnienia, z wykorzystaniem narzędzi w postaci kontraktu 
socjalnego, projektu socjalnego, indywidualnego programu wychodzenia 
z bezdomności i innych programów.  

 
9. Zwiększenie zatrudnienia pracowników socjalnych celem spełnienia przez 

gminy wymogów wynikających z ustawy o pomocy społecznej. 
 
10. Polepszenie warunków infrastruktury lokalowej i technicznej oraz 

przeprowadzenie prac adaptacyjnych w budynkach instytucji pomocy 
społecznej na terenie gmin miejsko-wiejskich i wiejskich. 

 
11. Zintensyfikowanie działań oraz zwiększenie mobilności zespołów 

interdyscyplinarnych, inicjowanie działań w środowisku z uwzględnieniem 
działań interwencyjnych związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. 

 
12. Rozwijanie poradnictwa specjalistycznego dla osób zagrożonych 

wkluczeniem społecznym, ułatwiającego przezwyciężanie trudności  
i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.  

 
13. Zwiększenie wydatków na usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne przeznaczone w 

szczególności dla osób samotnych, które z różnych przyczyn wymagają 
pomocy innych osób, a są jej pozbawione oraz dla osób, które wymagają 
pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.  

 
14. Kierowanie osób wymagających całodobowej opieki do domów pomocy 

społecznej oraz systematyczne zwiększanie środków własnych gminy 
przeznaczanych na ten cel. 
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15. Zapewnienie wsparcia osobom starszym i potrzebującym, poprzez 

dostosowanie warunków do zaspokojenia potrzeb bytowych, zdrowotnych 
i społecznych m. in. poprzez tworzenie klubów integracji społecznej, klubów 
seniora, centrów integracji społecznej, centrów pomocy osobom 
niepełnosprawnym itp.) 

 
16. Wygospodarowanie środków na współfinansowanie pobytu dzieci 

skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
 
17. Poprawa jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców województwa 

podlaskiego poprzez zwiększenie dostępu do usług medycznych, 
rehabilitacyjnych, terapeutycznych, opiekuńczych,  socjalnych itp. 

 
18. Bieżące reagowanie na nowe problemy społeczne oraz dostosowanie oferty 

usług do zmieniających się potrzeb indywidualnych i lokalnych 
z zastosowaniem innowacyjnych metod i narzędzi. 

 
19. Prowadzenie badań i analiz obszarów problemowych i dotychczas 

niezdiagnozowanych celem dostosowania udzielanej pomocy społecznej do 
faktycznych potrzeb. 

 
20. Lobbowanie zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej, w tym poprzez 

wykorzystanie klauzul społecznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

 

 

 

 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

          W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej pomoc społeczna ma do spełnienia 

ważną rolę. Powinna stwarzać poczucie bezpieczeństwa socjalnego, pomagać 

w tworzeniu właściwych warunków życia i zaspokajania potrzeb społeczności 

lokalnej oraz wspomagać rodzinę w pełnieniu jej funkcji. Realizacja tych celów musi 

opierać się na dobrze funkcjonującej bazie materialnej, instytucjonalnej oraz 

wykwalifikowanej kadrze służb społecznych. 

          Poprzez ocenę zasobów pomocy społecznej zbierane są dane, które 

umożliwiają określenie poziomu zabezpieczenia potrzeb mieszkańców 

województwa podlaskiego w sferze pomocy społecznej. Informacje te pozwalają 

wskazać, jakie działania niezbędne są do realizacji przez jednostki gminne 

i powiatowe, aby owe potrzeby w sposób w jak najlepszy sposób zaspokajać. Dane 

zebrane w drodze OZPS są podstawą do oceny efektywności systemu pomocy 

społecznej województwa na tle lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 

          Przy planowaniu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej trzeba położyć 

nacisk na działania ukierunkowane na ochronę i polepszenie warunków życia 

najsłabszych grup społecznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ważne jest 

także, aby mieć na uwadze tworzenie warunków umożliwiających im aktywne 

uczestnictwo w życiu społecznym. 

          Szczególną uwagę należy zwrócić na kwestie związane z ubóstwem, 

bezrobociem, długotrwałą lub ciężką chorobą czy niepełnosprawnością. Wymiar 

istniejących problemów ukazuje konieczność zwiększenia nakładów i środków 
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finansowych na realizację nałożonych ustawowo zadań w obszarze pomocy 

społecznej, ze szczególnym naciskiem na gminy z obszarów wiejskich oraz dalszy 

rozwój działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie występującym problemom 

społecznym. Kluczowym elementem w walce z problemami mieszkańców 

województwa podlaskiego powinny być skoordynowane działania 

interdyscyplinarne wielu służb a w szczególności systematyczna i profesjonalna 

praca socjalna z osobami wykluczonymi. W chwili obecnej działania pracowników 

socjalnych często redukują się do przyznawania zasiłków oraz biurokratycznej 

sprawozdawczości, skutkuje to tym, iż tak skonstruowany system może w wielu 

przypadkach jedynie łagodzić ubóstwo i wykluczenie, a nie je przezwyciężać. 

          Należy zintensyfikować działania ukierunkowane na ochronę i polepszenie 

warunków życia najsłabszych grup społecznych, zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Pożądane jest też tworzenie warunków umożliwiających mieszkańcom 

aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz troska o tworzenie dobrego klimatu 

do rozwoju współpracy interdyscyplinarnej na rzecz mieszkańców województwa 

podlaskiego szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. 

         Mamy nadzieję, iż przedstawiona analiza oceny zasobów pomocy społecznej 

posłuży jako skuteczny instrument planowania pozytywnych zmian w naszym 

regionie oraz stanie się podłożem inspiracji do wdrażania inicjatyw na rzecz 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, zgodnych z rzeczywistymi potrzebami 

oraz oczekiwaniami ich odbiorców. 
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