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Drodzy Czytelnicy! 

 Serdecznie zapraszam do lektury kolejnego Biuletynu Obserwatorium Integracji 
Społecznej. Znajdziecie w nim Państwo kompleksową wiedzę na temat wyników badań 
przeprowadzonych i opracowanych przez Zespół OIS. 
 W drugim kwartale 2012 roku Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej prowadziło intensywne prace nad oceną zasobów pomocy 
społecznej. Sprawozdanie to od 2012 roku jest obowiązkiem każdej gminy i powiatu 
wynikającym z ustawy o pomocy społecznej. 

 Dziękuję kierownikom i pracownikom ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy 
rodzinie za wypełnienie przedmiotowego narzędzia, a także za zaangażowanie w proces zbierania danych na 
temat lokalnych zasobów w obszarze pomocy społecznej. Szczegółowe informacje oraz uzyskane wyniki zbiorcze 
przybliżymy Państwu w kolejnym numerze. 
 Zapraszam do lektury bieżącego numeru Biuletynu oraz zachęcam do zapoznania się z kolejnym, życząc 
Państwu wielu refl eksji i inspiracji.

Dyrektor 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Elżbieta Rajewska-Nikonowicz 
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Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury pierw-

szego wydanego w 2012 roku numeru Biuletynu Obser-

watorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Białymstoku. Na łamach publi-

kacji znajdziecie Państwo wiele cennych informacji zwią-

zanych ze skalą różnych problemów, zjawisk z obszaru 

polityki społecznej występujących na terenie woje-

wództwa podlaskiego. 

Ze szczególnym uwzględnieniem polecamy artykuły 

pt. ,,Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowie-

kowi. Diagnoza wolontariatu w województwie podlaskim” 

i ,,Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w wojewódz-

twie podlaskim. Przemoc jako przyczyna dysfunkcji rodzin”, 

będące streszczeniem raportów opracowanych przez 

nasz Zespół na przestrzeni minionego okresu oraz artykuł 

nt. „Charakterystyka populacji osób starszych a polityka 

społeczna”. 

W bieżącym roku Zespół Obserwatorium zapla-

nował opracowanie wyników badań z następujących 

tematów: 

,,Organizacje pozarządowe jako partner w umac-

nianiu lokalnych działań jednostek samorządowych 

w gminach i powiatach województwa podlaskiego 

w latach 2008-2010”,

,,Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez 

jednostki pomocy społecznej w województwie 

podlaskim”,

,,Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa 

w województwie podlaskim w latach 2009-2010”,

,,Ocena zasobów pomocy społecznej w wojewódz-

twie podlaskim w 2011 roku”,

,,Raport z monitoringu Wojewódzkiej Strategii 

Polityki Społecznej za lata 2010-2011”,

,,Socjodemografi czny portret zbiorowości ludzi 

bezdomnych z województwa podlaskiego”,

,,Analiza losów wychowanków placówek opie-

kuńczo-wychowawczych z terenu województwa 

podlaskiego”.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Słowo wstępu 
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Największym wyzwaniem z jakim zmierzył się Zespół 

z początkiem 2012 roku było dogłębne zapoznanie 

się z nowo wprowadzonym narzędziem badawczym 

służącym do przeprowadzenia diagnozy w przedmiocie 

ustawy z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy 

o pomocy społecznej (Dz.U. 2011 Nr 81 poz. 440), które 

od początku bieżącego roku zastąpiło opracowywany 

Bilans potrzeb pomocy społecznej. Nie ukrywamy, iż 

nowo utworzony program przysporzył wiele trudności 

nie tylko naszej kadrze, ale także pracownikom ośrodków 

pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy 

rodzinie. 

W bieżącym numerze znajdziecie Państwo także 

artykuł na temat przeprowadzonych konsultacji doty-

czących nowo wdrożonego narzędzia oceny zasobów 

pomocy społecznej wśród przedstawicieli jednostek 

samorządu terytorialnego z terenu województwa podla-

skiego.

Mamy nadzieję, iż niniejszy numer Biuletynu Obser-

watorium Integracji Społecznej stanie się kompendium 

wiedzy z obszaru polityki społecznej w kwestii najbar-

dziej aktualnych zagadnień zaistniałych na terenie woje-

wództwa podlaskiego w ostatnim czasie. 

Liczymy, iż materiał przez nas przygotowany spotka 

się z Państwa zainteresowaniem. 

Życzymy miłej lektury!

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej
 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
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Nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm), 

wprowadziła obowiązek przygotowywania corocznie 

przez gminy, powiaty i samorząd województwa oceny 

zasobów pomocy społecznej, która w myśl ustawy winna 

być przedstawiona odpowiednio radzie gminy /powiatu 

do dnia 30 kwietnia, a do dnia 30 czerwca sejmikowi woje-

wództwa. Dotychczasowa forma sporządzania oceny 

zasobów pomocy społecznej zastąpiła z początkiem 

2012 roku przygotowywany przez jednostki samorządu 

terytorialnego bilans potrzeb pomocy społecznej. Mając 

na względzie powyższe, Instytut Rozwoju Służb Społecz-

nych we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki 

Społecznej, w ramach projektu systemowego „Koordy-

nacja na rzecz aktywnej integracji” POKL współfi nansowa-

nego ze środków europejskiego funduszu społecznego, 

przygotował nowe narzędzie umożliwiające dokonanie 

oceny zasobów pomocy społecznej zgodnie z obowią-

zującymi przepisami prawa. OZPS została przygoto-

wana w aplikacji SAC, która docelowo miała zgromadzić 

wyniki analizy ogółu danych obszaru pomocy społecznej 

z terenu gmin i powiatów całej Polski. Uzyskane dane 

posłużą do planowania budżetu na następny rok. Nowy 

,,bilans” stał się istotnym mechanizmem podnoszenia 

skuteczności projektowanych działań w tym zakresie.

Ze względu na innowacyjność oraz specyfi kę 

nowego narzędzia umożliwiającego sporządzenie 

oceny zasobów pomocy społecznej, koniecznym było 

przeprowadzenie instruktarzu kadrze pracowników 

ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów 

pomocy rodzinie z ternu województwa podlaskiego.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej – 3 dniowe 
konsultacje na terenie województwa podlaskiego
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Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białym-

stoku wspólnie z Instytutem Rozwoju Służb Społecz-

nych zorganizował w terminie 14-16 marca 2012 roku 

w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podlaskiego konsultacje związane z obsługą nowego 

narzędzia opartego o analizę lokalnej sytuacji społeczno-

demografi cznej. Szkolenia z zakresu sporządzania Oceny 

Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS) dla pracowników 

OPS-ów i PCPR-ów województwa podlaskiego odbyły się 

z podziałem na 3 grupy konsultacyjne tj.: 

14 marca 2012 roku (PCPR, miasta na prawach 

powiatu – 1 grupa);

15 marca 2012 roku (OPS – 2 grupa);

16 marca 2012 roku (OPS – 3 grupa).

Konsultacjom przewodził dr Sergo Kuruliszwili– 

Zastępca Dyrektora Instytutu Rozwoju Służb Społecz-

nych odpowiedzialny za wdrożenie nowego narzędzia, 

oraz przedstawiciel fi rmy SIGNITA S.A., która opraco-

wała aplikację SAC. W ramach szkolenia omawiano 

m.in. reguły formularza OZPS zdefi niowane przez 

MPiPS/IRSS, uzupełnienie sekcji opisowych sprawo-

zdania, przekazanie sprawozdania itp. 

Warsztaty zakończone były panelem dysku-

syjnym umożliwiającym wyjaśnienie kwestii proble-

matycznych związanych z obsługą nowego narzędzia 

do sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej. 

Dodatkowym aspektem spotkań była możliwość zgła-

szania wszelkich uwag i zastrzeżeń pod adresem 

nowo powstałego narzędzia, których nie brakowało 

z ust uczestników. Wszystkie instytucje uczestniczące 

w konsultacjach wyraziły chęć korzystania z nowo 

przygotowanego narzędzia oceny zasobów pomocy 

społecznej w aplikacji SAC. 

Magdalena Kindziuk

Obserwatorium Integracji Społecznej

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

w Białymstoku

•

•

•
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Populacja ludzi starszych jest bardzo zróżnicowana 

pod względem szeregu charakterystyk, takich jak wiek, 

płeć, poziom wykształcenia, stan zdrowia, stan cywilny, 

sytuacja mieszkaniowa, poziom dochodów. Kumulo-

wanie się pewnych cech zbiorowości ludzi starych (a nie 

starość sama w sobie) stanowi o tym, iż populacja ta jest 

podatna na społeczne wykluczenie, to jest utratę możli-

wości pełnego uczestnictwa w społeczeństwie, takiego, 

jakie ma większość ludzi. Planując politykę społeczną 

należy uwzględnić to zróżnicowanie, gdyż w dużej mierze 

od tego zależeć będą kierunki działań na rzecz seniorów.

WIEK I PROGNOZY DEMOGRAFICZNE/ STAN 

ZDROWIA 

Najbliższe lata przyniosą nie tylko wzrost liczby 

i odsetka osób starszych, które przekroczyły 65 rok 

życia, ale także osób w bardzo późnej starości, powyżej 

80/85 roku życia (tzw. zjawisko podwójnego starzenia się 

demografi cznego). 

Tabela 1. Osoby starsze w województwie 

białostockim w latach 1970-1990 oraz podlaskim 

w latach 2000-2009 z prognozą na rok 2035.

Lata
Ludność 

ogółem

Osoby w wieku 

65+lat

Osoby 

w wieku 

85+lat

N n % n %

1970 597469 63563 10,6 - -

1980 641110 80225 12,5 5374 0,8

1990 692821 692821 11,6 8090 1,16

2000 1210688 164531 13,6 14485 1,19

2009 1189731 175500 14,7 17030 1,4

2035 1072294 266477 24,8 34584 3,2

Należy pamiętać, iż potrzeby tych grup są różne, 

co wynika przede wszystkim z różnic w stanie zdrowia 

i sprawności. Grupy osób w późnej starości (po 80 roku 

życia) w dużej mierze dotykają problemy związane 

z chorobami przewlekłymi i wielochorobowością, 

z zespołami starczej niesprawności (demencja, depresja, 

niesprawność lokomocyjna, upośledzenie narządu 

słuchu i wzroku, niedożywienie, zaburzenia zwieraczy, 

zespół słabości) oraz potrzebą zapewnienia opieki osób 

trzecich. Osoby niepełnosprawne, to w zdecydowanej 

większość osoby starsze. 

Tabela 2. Odsetkowy udział osób w wieku 

65 lub więcej lat w ogólnej populacji 

mieszkańców powiatów województwa 

podlaskiego (stan w dniu 31.XII.2009)

Obszar zamieszkania
Ludność 

ogółem

% osób 

w wieku 65 

lat i więcej

Powiat m. Suwałki 69499 10,2

Powiat m. Łomża 63357 10,5

Powiat grajewski 49393 12,9

Powiat m. Białystok 294685 13,3

Powiat kolneński 39053 14,0

Powiat zambrowski 44385 14,1

Powiat suwalski 35148 14,4

Powiat białostocki 139643 14,5

Powiat augustowski 58763 14,8

Powiat łomżyński 50919 15,1

Powiat sejneński 21013 16,1

Powiat wysokomazowiecki 59010 16,3

Powiat moniecki 42212 16,4

Powiat sokólski 70517 17,0

Powiat siemiatycki 47286 18,8

Powiat bielski 58463 20,2

Powiat hajnowski 46385 21,9

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 1189731 14,7

PŁEĆ/ STAN CYWILNY

Przewaga liczebna kobiet nad mężczyznami dotyczy 

całej populacji wieku podeszłego i rośnie ona wraz 

zaawansowaniem wieku kalendarzowego.

Kobiety żyją dłużej, ale są bardziej schorowane, 

często są samotne (wdowieństwo, krótsze prze-

ciętne dalsze trwanie życia mężczyzn; po 60 roku życia 

w związkach małżeńskich pozostaje 80% mężczyzn i tylko 

Charakterystyka populacji osób starszych 
a polityka społeczna
Komentarz do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego przygotowany przez 

Radę do Spraw Seniorów działającej przy Wojewodzie Podlaskim
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40% kobiet1), gorzej wykształcone, ale bardziej zaradne 

w sprawach codziennego życia. Kolejne lata przynosić 

będą stopniowe odwrócenie się niektórych z tych 

charakterystyk (pozytywne tendencje dotyczyć mają np. 

wykształcenia kobiet wchodzących w wiek podeszły).

Należy pamiętać, że kobiety na przedpolu starości 

i we wczesnej starości są najczęściej opiekunami 

sędziwych rodziców/ innych członków rodziny i stanowią 

o tzw. „potencjale opiekuńczym” rodzin [współczynnik 

potencjału pielęgnacyjnego = kobiety w wieku 45-69 lat: 

osoby 70+lat].

Tabela 4 . Potencjał pielęgnacyjny 

w województwie białostockim (1970-1990) 

i podlaskim (2000-2009 i prognoza na rok 2035).

Lata

Kobiety w 

wieku 45-69 

lat

Ludność ogó-

łem w wieku 

70 lat i więcej

Współczynnik 

potencjału 

pielęgnacyj-

nego

1970 142670 70033 2,04

1980 84972 56324 1,51

1990 92626 52797 1,75

2000 163411 111295 1,47

2009 184026 130937 1,41

2035 197959 202468 0,98

WYKSZTAŁCENIE 

Jest to cecha wywierająca istotny wpływ na aktywność 

społeczną, stan zdrowia, uczestnictwo w kulturze itp. 

Wraz z przewidywanym wzrostem poziomu wykształ-

cenia w populacji osób starszych należy spodziewać 

się rosnących potrzeb i oczekiwań starszego pokolenia 

w zakresie oferty kulturalnej, aktywnego spędzania czasu 

wolnego, a jednocześnie wzrostu społecznego zaanga-

żowania seniorów w sprawy lokalnych społeczności.

SYTUACJA MIESZKANIOWA

Osoby starsze zasiedlają z reguły starsze zasoby 

mieszkaniowe, bardzo zróżnicowane pod względem 

standardu i wielkości, z reguły gorzej wyposażone 

w sprzęt AGD. Powoduje to, iż w sytuacji upośledzonej 

sprawności często dużo wcześniej stają się osobami 

niesamodzielnymi i uzależnionymi od pomocy osób 

trzecich w zakresie czynności codziennego życia.

Tabela 5. Ocena wyposażenia mieszkań osób 

w wieku 75 lat i więcej, w udogodnienia na 

wsi (gmina Sokółka) i w mieście (Białystok) 

– próba losowa w roku 2008 [w %]2. 

Brak w mieszkaniu osoby 

starszej:

MIASTO

[N=256]

WIEŚ

[N=253]
p

wody bieżącej zimnej - 19,8 ***

wody bieżącej gorącej3 2,3 39,1 ***

wc 1,2 46,2 ***

gazu4 2,0 30,4 ***

centralnego ogrzewania 3,1 57,3 ***

pralki automatycznej 13,3 59,3 ***

telefonu5 5,9 21,3 ***

 Gdzie:*** – p<0,001 – test chi2 niezależności Pearsona. 

1  NSP 2002.
2  Wojszel Z.B.: Geriatryczne zespoły niesprawności i usługi opiekuńcze w późnej starości. Analiza wielowymiarowa na 

przykładzie wybranych środowisk województwa podlaskiego. Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2009.
3  Też bojler lub piecyk przepływowy.
4 Sieć gazowa, ale też „zbiornik przydomowy” lub „butla”.
5 Stacjonarny lub komórkowy.

Tabela 3. Stan cywilny osób starszych w województwie podlaskim w 2002 r.

Wiek

Liczeb-

ność 

ogółem

Stan cywilny [%]

kawalerowie/

panny

żonaci/ 

zamężne

wdowcy/ 

wdowy

rozwiedzeni/ 

rozwiedzione
inny

15 lat i więcej 975010 29,0 57,6 9,4 3,2 0,8

65-79+lat 138406 4,1 60,1 33,1 2,2 0,5

80 lat i więcej 30113 4,4 27,5 67,6 0,6 -

MĘŻCZYŹNI 471406 34,4 59,3 2,9 2,7 0,8

65-79+lat 57208 4,2 82,0 11,3 2,1 0,4

80 lat i więcej 9976 3,1 60,7 35,4 0,8 -

KOBIETY 503604 24,0 56,0 15,5 3,6 0,8

65-79+lat 81198 4,0 44,7 48,7 2,2 0,6

80 lat i więcej 20137 5,0 11,0 83,5 0,5 -
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BIEŻĄCE DOCHODY

Bieżące dochody osób starszych są zróżnico-

wane. W najgorszej sytuacji pozostają osoby utrzymu-

jące się z zasiłków pomocy społecznej, w najlepszej 

emeryci (zwłaszcza, jeśli mogą kontynuować pracę 

zarobkową- chociaż nie jest to sytuacja częsta w tej 

grupie wieku). 

Tabela 6. Główne źródło utrzymania osób 

w wieku 65 lat i więcej w województwie 

podlaskim w 2002 r. [w %]

N %

Utrzymujący się z pracy 3578 2,1

  poza rolnictwem 1746 1,0

  w rolnictwie 1832 1,1

Utrzymujący się z niezarobkowego 

źródła6 164190 97,4

Utrzymujący się z innych dochodów7 68 0,04

Nieustalone źródło utrzymania 683 0,4

Ogółem 168519 100%

Problem wykluczenia społecznego osób starszych

Osób starszych może dotyczyć wykluczenie:

ekonomiczne (ubóstwo, brak/ niski standard miesz-

kania, nieposiadanie konta bankowego itp.), 

społeczne (skutkujące słabą aktywnością jednostki 

w relacjach pozarodzinnych, ubogą siecią kontaktów 

i interakcji społecznych) oraz

polityczne (skutkujące brakiem możliwości sygna-

lizowania swoich potrzeb, niebronieniem swoich 

interesów, w konsekwencji czego sprawy danej 

grupy są w coraz mniejszym stopniu przedmiotem 

debaty politycznej)8. 

Bardzo ważny jest także „świadomościowy” wymiar 

wykluczenia, to jest nieobecność w kulturze masowej 

i społecznej komunikacji, pomijanie w środkach 

masowego przekazu oraz utrwalanie w nich stereoty-

powego obrazu starości (często negatywnego i uprosz-

czonego). W dobie e-technologii wskazuje się także na 

możliwość „cyfrowego” wykluczenia- brak umiejętności 

i możliwości korzystania z zasobów internetowych. 

Wykluczenie może być wynikiem:

biografi i osób starszych (marginalizowani są ci, 

którzy już wcześniej byli na marginesie życia społecz-

nego, np. bezdomni, bezrobotni), 

•

•

•

•

„ageismu” (praktyk dyskryminujących ze względu 

na wiek/ cechy związane z wiekiem) lub też 

automarginalizacji (osoby starsze same decydują 

o odsunięciu się na margines życia społecznego 

np. ze względu na stan zdrowia, wykształcenie, 

samotność itp.). 

Działania na rzecz osób starszych

Działania na rzecz osób starszych muszą być podej-

mowane w dwóch podstawowych kierunkach. 

A. Pierwszym są działania osłonowe (ukierun-

kowane na osoby z problemami zdrowotnymi, osoby 

niesprawne, zamieszkujące w mieszkaniach nieprzysto-

sowanych do potrzeb wynikających z choroby/ niepeł-

nosprawności oraz osoby zagrożone przemocą). Ten 

kierunek powinien być realizowany przez instytucje 

pomocy społecznej i instytucje ochrony zdrowia. 

Ważnym elementem jest tutaj m.in.:

wspieranie rozwoju specjalistycznej opieki geria-

trycznej (poradnie geriatryczne, oddziały geria-

tryczne, centra diagnostyki zaburzeń pamięci); 

dostęp do takiej opieki na terenie województwa 

podlaskiego jest znikomy, w zasadzie ograniczony 

do Białegostoku.

wspieranie rozwoju rehabilitacji osób starszych, 

a szczególnie zwiększenie dostępności rehabilitacji 

prowadzonej w warunkach domowych, 

wspieranie rozwoju form opieki długoterminowej 

fi nansowanej z NFZ (długoterminowa domowa 

opieka pielęgniarska, zakłady pielęgnacyjno-opie-

kuńcze, opiekuńczo-lecznicze)

 i z pomocy społecznej (dzienne domy opieki dla osób 

starszych, dla osób z chorobą Alzheimera/ innymi 

typami demencji/ domy pomocy społecznej). 

Szczególny nacisk powinien być położony na:

wspieranie rozwiązań umożliwiających pozosta-

wanie osoby starszej wymagającej opieki w swoim 

środowisku domowym, np. okresowe odciążanie 

opiekunów rodzinnych (np. dzienne domy pobytu 

dla osób z demencją, możliwość korzystania z okre-

sowego umieszczenia osoby wymagającej opieki 

w instytucji opiekuńczej), formy usług świadczo-

nych w domu osoby starszej

ustawiczną edukację w zakresie geriatrii i geronto-

logii osób zatrudnionych w instytucjach świadczą-

•

•

•

•

•

•

•

•

6  Emerytury, renty, zasiłki, inne niezarobkowe źródła.
7  Z własności, z najmu.
8  Giddens A. (2004). Socjologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 346-8.
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cych usługi osobom starszym, by kształtować w nich 

tzw. „podejście geriatryczne”.

Tabela 7. Zakłady opieki długoterminowej 

w województwie podlaskim w 2008 r.

Zakłady
Łóżka/ 

miejsca

Objęci opieką 

w ciągu roku

Zakłady opie-

kuńczo-lecznicze 

niepsychiatryczne

8 197 675

Zakłady pielęgna-

cyjno-opiekuńcze 

niepsychiatryczne

8 182 556

Zakłady opie-

kuńczo-lecznicze 

psychiatryczne

1 30 47

Zakłady pielęgna-

cyjno-opiekuńcze 

psychiatryczne

1 20 32

Hospicja 3 36 439

Zakłady stacjo-

narne pomocy 

społecznej

43 3146 3048

w tym prywatne 25 1217 1153

B. Drugi kierunek powinien obejmować działania 

aktywizujące (na polu aktywności zawodowej, wolon-

tariatu, działalności samopomocowej, uczestnictwa 

w życiu kulturalnym, społecznym, politycznym). 

Przypadku obu kierunków działań bardzo ważne 

jest:

1. dostarczenie seniorom odpowiedniej informacji 

np. o dostępnej ofercie i możliwościach instytucji 

kreujących politykę społeczną w środowisku 

Ważne byłoby zgromadzenie dokładnych infor-

macji na temat zasobów oferty skierowanej do 

seniorów na terenie województwa (w zakresie 

pomocy społecznej, różnorodnych inicjatyw 

społecznych, kulturalnych) oraz ich upublicz-

nienie.

Dostęp do informacji powinien być powszechny, 

a uzyskiwana informacja- aktualna; umożliwi to 

wykorzystanie różnych form upowszechniania 

informacji (Internet, publikacje prasowe, ale 

•

•

także np. centrum informacyjne z info-linią tele-

foniczną, z dyżurującą osobą, która mogłaby 

udzielić informacji dla konkretnego przypadku). 

Ważne jest także uwzględnienie ograniczeń 

osób starszych w odbiorze tych informacji (np. 

uwzględnienie niesprawności narządu wzroku- 

odpowiednia wielkość czcionek)

Ważne są działania niwelujące wykluczenie 

„cyfrowe” osób starszych – umożliwienie im 

dostępu do Internetu/ podnoszenie ich umie-

jętności w zakresie korzystania z jego zasobów 

(edukacja informatyczna) 

Odpowiednie przeszkolenie osób docierających 

do osób starszych z różnymi usługami/ zatrud-

nionych w instytucjach świadczących im pomoc/ 

wsparcie (pracownicy socjalni/ lekarze rodzinni/ 

pielęgniarki środowiskowe i inni) – w praktyce 

wiedza na temat oferty skierowanej do osób 

starszych jest niedostateczna 

2. stworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej, 

sprzyjającej aktywnemu korzystaniu z tej oferty:

adaptacja instytucji/ szlaków komunikacyjnych 

do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością

autobusy z informacjami podawanymi nie tylko 

w formie wyświetlane ale także odczytywanej

3. kształtowanie prawdziwego obrazu starości 

w kulturze masowej i społecznej komunikacji, 

w środkach masowego przekazu (niwelowanie 

„świadomościowego” wymiaru wykluczenia) 

Oferta skierowana do seniorów powinna dawać im 

możliwość wyboru spośród różnych opcji tych świadczeń, 

które odpowiadałyby w najlepszym stopniu ich oczeki-

waniom oraz posiadanym zasobom (zdrowotnym, fi nan-

sowym, innym). 

Niezbędne jest także terytorialne zróżnicowanie 

kierunków polityki, jej celów, oraz instrumentów reali-

zacji. Istotne różnice w zakresie sytuacji i potrzeb osób 

starszych istnieją między środowiskiem miast (zwłaszcza 

dużych), a środowiskiem wiejskim9.

•

•

•

•

9  Wojszel Z.B.: Geriatryczne zespoły niesprawności i usługi opiekuńcze w późnej starości. Analiza wielowymiarowa na przykładzie 

wybranych środowisk województwa podlaskiego. Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2009.
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Tabela 8. Zgony według wieku zmarłych w województwie białostockim 

w 1959 r. i w województwie podlaskim w 2009 r.

Wiek 1959 2009

N % N %

0-9 lat 2857 27,7 72 0,6

10-19 lat 149 1,4 65 0,5

20-29 lat 236 2,3 136 1,1

30-39 lat 288 2,8 236 1,9

40-49 lat 426 4,1 546 4,5

50-59 lat 1029 10,0 1340 11,0

60-69 lat 1682 16,3 1571 12,9

70-79 lat 1995 19,3 3115 25,6

80 i więcej 1649 16,0 5084 41,8

RAZEM 10311 100% 12165 100%

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

0-9 20-29 40-49 60-69 80 i
więcej

1959
2009

Autorzy

Prof. dr hab. Wojciech Pędich

Dr hab. Zyta Beata Wojszel
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Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu 
człowiekowi. Diagnoza wolontariatu 
w województwie podlaskim

Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w 2011 roku 

przeprowadziło badanie nt. „Człowiek tyle jest wart, 

ile może dać drugiemu człowiekowi. Diagnoza wolon-

tariatu w województwie podlaskim”. Wolontariat 

postrzegany jest, jako jeden z kluczowych wymiarów 

aktywności obywatelskiej. Współpraca wolontariuszy 

z organizacjami pozarządowymi oraz organami admini-

stracji publicznej stanowi nieodzowny element rozwoju 

współczesnego społeczeństwa. Informacje o skali 

współpracy w/w podmiotów oraz o charakterze pracy 

wolontariuszy na terenie województwa podlaskiego, są 

jak dotąd zbadane w małym zakresie. Istota tematu oraz 

włączenie się Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Białymstoku w obchody roku 2011 jako Europejskiego 

Roku Wolontariatu i Aktywności Obywatelskiej stały się 

głównymi przesłankami do przeprowadzenia badania 

na temat wolontariatu w województwie podlaskim.

W przeprowadzonym badaniu zastosowano trian-

gulację metodologiczną, czyli połączenie kilku metod 

badawczych. Zastosowano ilościową oraz jakościową 

metodę do badania respondentów. 

Tematyka zaangażowania społecznego w wolonta-

riat została zaprezentowana w badaniu z trzech punktów 

widzenia:

Główne cele przedmiotowego badania to diagnoza 

skali współpracy organizacji pozarządowych działających 

w województwie podlaskim z wolontariuszami, współ-

pracy OPS i PCPR z wolontariuszami oraz przedstawienie 

dobrych praktyk w obszarze wolontariatu, wśród wolon-

tariuszy aktywnie działających na terenie województwa 

podlaskiego.

Współpraca organizacji pozarządowych 

z wolontariuszami na terenie województwa 

podlaskiego

Z wyników badania ilościowego przeprowadzo-

nego wśród organizacji pozarządowych  z terenu woje-

wództwa podlaskiego dowiadujemy się, że 66% orga-

nizacji biorących czynny udział w badaniu obecnie 

współpracuje z 3.248 wolontariuszami. 

Zakres, sposób oraz czas wykonywania świadczeń 

przez wolontariuszy w organizacjach pozarządowych 

powinny być określone we wzajemnym porozumieniu. 

Triangulacja metodologiczna

ankieta

kwestionariuszowa

współpraca organizacji 

pozarządowych 

wolontariuszami

CATI

współpraca gmin (OPS) 

i powiatów (PCPR) z terenu 

województwa podlaskiego 

z wolontariuszami

indywidualne 

wywiady pogłębione 

z wolontariuszami

„Pracodawców” – pracowników organi-

zacji pozarządowych, wykonujących zadania 

z obszaru polityki społecznej

Pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej 

i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie

Wolontariuszy

a.

b.

c.
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34% organizacji wskazało w ankiecie, że posiada 

wewnętrzny program lub regulamin współpracy z wolon-

tariuszami. 

Organizacje pozarządowe w województwie 

podlaskim współpracują z wolontariuszami najczęś-

ciej od ponad 5 lat (30% NGO korzysta z takiej współ-

pracy z wolontariuszami od ponad 5 lat), 24% instytucji 

nawiązuje współpracę z osobami dobrowolnie świadczą-

cymi bezpłatne usługi przeciętnie od 2 do 3 lat. 

Większość benefi cjentów badania wskazała, że 

współpraca z wolontariuszami w ich organizacji ma 

charakter stały jak również i akcyjny, 38% organizacji 

udzieliło takiej odpowiedzi, 20% wymieniło tylko formę 

akcyjną, a 18% stałą.

Organizacje pozarządowe wskazały w badaniu 

obszary, w których najczęściej podejmują pracę wolon-

tariusze w ich organizacjach, co przedstawia poniższy 

wykres.

Ponad połowa organizacji deklaruje, że wolonta-

riusze w ich organizacji zajmują się głównie pomocą 

dla osób niepełnosprawnych. Znaczna część wolonta-

riuszy podejmuje również zadania w obszarze integracji 

społecznej i wykluczenia społecznego oraz w obszarze 

pomocy dzieciom, osobom starszym, bezdomnym 

i bezrobotnym. 

Respondenci zostali zapytani w badaniu o to, jakie 

zadania najczęściej są powierzane wolontariuszom 

biorącym czynny udział w funkcjonowaniu i podejmo-

waniu działań w ich organizacji. Najczęściej pojawiały 

się następujące odpowiedzi: pomoc dzieciom, pomoc 

osobom niepełnosprawnym i chorym, organizacja imprez 

integracyjnych, kwesty, zbiórki żywności, pomoc biurowa, 

pomoc chorym w hospicjum, zadania organizacyjne, 

pomoc osobom wykluczonym społecznie.

Kolejna kwestia poruszona w badaniu to wiek 

wolontariuszy. Strukturę rozkładu wieku wolontariuszy 

w organizacjach pozarządowych na terenie woje-

wództwa podlaskiego przedstawia wykres 2.

Analizując wyniki badania dowiadujemy się, że 

wolontariuszami w województwie podlaskim najczęściej 

są osoby w przedziale wiekowym 18 - 25 oraz powyżej 

55 roku życia. 

Najwięcej ankietowanych – przedstawicieli orga-

nizacji pozarządowych uważa, że wolontariusze, którzy 

świadczą pomoc w ich instytucji robią to z zaangażowa-

niem, 38% ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi. 

Znaczna część badanych uważa, że wolontariusze 

*respondenci mieli możliwość wyboru kilku odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne

Wykres 1. Obszary podejmowania działań przez wolontariuszy świadczących 

usługi w NGO z terenu województwa podlaskiego
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są zdecydowanie zaangażowani, tj. prawie 53% respon-

dentów tak twierdzi. Ani jedna z osób badanych nie 

wskazała, że wolontariusze są zdecydowanie lub raczej 

niezaangażowani. 

Zdecydowana większość organizacji pozarządo-

wych jest „bardzo” lub „raczej” zadowolona z wspólnej 

pracy z osobami dobrowolnie wykonującymi zadania 

w organizacjach trzeciego sektora. 

Wyniki badania pokazują, że około 43% badanych 

organizacji funkcjonujących w strukturach trzeciego 

sektora prowadzi szkolenia dla wolontariuszy. Szkolenia 

dotyczą głównie następujących tematów: ogólnych 

zasad funkcjonowania wolontariatu, podnoszenia kwalifi -

kacji, pracy z dziećmi, pracy z osobami niepełnosprawnymi, 

pomocy społecznej. 

Kreśląc obraz wolontariatu warto przyjrzeć się 

korzyściom jakie przynosi współpraca NGO z osobami 

świadczącymi bezpłatne usługi. Faktem jest, że stopień 

zaangażowania w pracę wolontarystyczną w danej orga-

nizacji zależy od specyfi kii skali jej działania. Z wypo-

wiedzi przedstawicieli organizacji wynika, iż współpraca 

z wolontariuszami przyczynia się do objęcia pomocą 

większej grupy odbiorców. Inne korzyści płynące z owej 

współpracy to:  szerszy zakres podejmowanych działań 

tj. udzielanej pomocy, zmniejszenie kosztów pracy, 

promocja organizacji.
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Wykres 2. Struktura wieku wolontariuszy, którzy współpracują 

z organizacjami na terenie województwa podlaskiego

*respondenci mieli możliwość wyboru kilku odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne

Wykres 3. Opinia respondentów na temat korzyści płynących ze współpracy z wolontariuszami
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41% organizacji zadeklarowało w badaniu, że 

w kolejnych latach również będzie korzystać z pomocy 

wolontariuszy, 6% odpowiedziało, iż nie jest zaintereso-

wana, natomiast pozostali nie udzielili odpowiedzi. 

Współpraca OPS i PCPR z terenu województwa 

podlaskiego z wolontariuszami

Na podstawie wyników badania CATI (wywiadu 

telefonicznego) przeprowadzonego wśród  ośrodków 

pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy 

rodzinie z terenu województwa podlaskiego opraco-

wano następujące wnioski: 

Tylko 10 OPS w województwie podlaskim współpra-

cuje z wolontariuszami. Z OPS współpracuje łącznie 

około 117 wolontariuszy,

Żaden PCPR nie współpracuje z wolontariuszami,

Wynik uzyskanych informacji w przedmiotowym 

badaniu wskazał, iż Ośrodki Pomocy Społecznej nie 

posiadają wewnętrznego programu ani regulaminu 

współpracy z wolontariuszami,

Wolontariusze poświęcają pracy Ośrodkowi od 2 do 

4 godzin tygodniowo,

Wolontariusze podejmują głównie zadania: na rzecz 

dzieci, osób starszych, bezrobotnych i bezdomnych 

oraz niepełnosprawnych,

Zdecydowana większość wolontariuszy współpra-

cujących z OPS jest poniżej 25 roku życia,

Wolontariusze są bardzo zaangażowani w wykony-

wanie powierzanych im zadań, 

Pracownicy OPS są bardzo zadowoleni z pracy 

wolontariuszy,

Najczęściej wskazywaną korzyścią płynącą ze współ-

pracy z wolontariuszami jest „szerszy zakres udzie-

lanej pomocy”,

Połowa badanych OPS wskazało, że wolontariusze 

w ich jednostkach korzystają ze szkoleń,

Zdecydowana większość Ośrodków deklaruje chęć 

współpracy z wolontariuszami w przyszłym roku.

Dobre praktyki wśród wolontariuszy z terenu 

województwa podlaskiego oraz wolontariuszy 

zagranicznych udzielających się społecznie na 

Podlasiu

Analiza wywiadów z wolontariuszami aktywnie 

działającymi na terenie województwa podlaskiego 

wykazała, że główne motywy podejmowania pracy 

w roli wolontariusza na terenie województwa podla-

skiego to:

Chęć udzielania pomocy innym ludziom

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

„Chcę pomagać ludziom (…) Nie chce leżeć na kanapie 

i oglądać telewizora, tylko chce zrobić coś komuś 

dobrego. Mam trochę wolnego czasu, wnuki pilnuje 

okazjonalnie, w tej chwili już wszystkie chodzą do 

przedszkola albo do szkoły i dlatego zdecydowałam 

się właśnie pomagać (…).”

Kontynuacja tradycji rodzinnych

Z potrzeby serca

„(…) Robię to z potrzeby serca. Zawsze chciałam 

pomagać ludziom. Czuje to po prostu w sobie, taką 

chęć pomagania, pochylania się nad osobami chorymi, 

potrzebującymi pomocy, które nie mogą nic zrobić, są 

zdane na los człowieka, tylko na jego pomoc. Po prostu 

od młodych lat widziałam, jak moi rodzice pomagali 

ludziom, chyba to po nich wyniosłam z domu. No i do 

tej chwili robię to z wielką przyjemnością. Całym sercem 

jestem z tymi ludźmi i służę im. Nie pracuje tylko służę.”

Sposób na spędzenie wolnego czasu 

„Zdecydowałem się zostać wolontariuszem (…) żeby 

zając sobie jakoś „fajnie” i konstruktywnie czas wolny. 

Była to dla mnie alternatywa do tego, żeby nie popadać 

w środowiska destruktywne”.

Empatia i współczucie 

„Od dzieciństwa, od młodych lat miałam dużo współ-

czucia dla osób w jakiś sposób poszkodowanych (…) 

właściwie dopiero, kiedy przeszłam na emeryturę 

mogłam pozwolić sobie czasowo i organizacyjnie na 

poświecenie temu jakiejś tam części swego czasu.”

Sposób na samotność 

(…) przez dłuższy czas byłam taką osobą, która po 

prostu bała się kontaktów z innymi ludźmi, byłam taka 

bardziej odizolowana od społeczeństwa (…) I tak, 

(…) w takiej samotności sobie żyłam. Ale jak byłam 

w liceum, to dowiedziałam się, że można chodzić do 

Domu Dziecka, jako wolontariusz i tam pomagać tym 

dzieciom w lekcjach. No i namówiłam jedną koleżankę 

i tak we dwie zaczęłyśmy chodzić.”

Inspiracja po przeżyciu trudnej sytuacji życiowej

Alternatywa na zdobycie doświadczenia zawodo-

wego

„Skończyłam szkołę i chciałam wyjechać do innego 

kraju. Uważałam, że to bardzo dobra szansa na zdobycie 

doświadczenia zawodowego, to szansa aby pracować 

i uczyć się innego języka”.

Główne korzyści wynikające z bycia wolontariu-

szem to:

Satysfakcja i zadowolenie wynikające z pomagania 

ludziom potrzebującym, uwrażliwienie na potrzeby 

drugiego człowieka

•

•

•

•

•

•

•

•
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Sposób na zagospodarowanie wolnego czasu

Rozwój poprzez nabywanie nowych umiejętności 

i doświadczenia 

Nawiązanie kontaktów oraz poznanie nowych ludzi

Poczucie bycia lepszym i przydatnym człowiekiem

Szansa na rozwój własnej osobowości

Szkoła życia – wolontariat zagraniczny 

Analizując pakiet potrzeb społecznych zauważa się, 

iż stale on wzrasta. Wolontariat stanowi jedną z alter-

natyw ich zaspokojenia. Dlatego też warto jest promować 

i wspierać wszelkie inicjatywy, które dążą do poprawy 

jakości życia. Niewątpliwie wielkim wyzwaniem dla orga-

nizacji pozarządowych i instytucji publicznych, nie tylko 

w okresie trwania Europejskiego Roku Wolontariatu, 

ale również po jego zakończeniu ważne jest podnie-

sienie poziomu wiedzy na temat aktywności inicjatyw 

pozarządowych, uwrażliwienie mieszkańców Podlasia 

na potrzeby innych oraz wyzwolenie chęci do działania 

ochotniczego oraz promocja profesjonalnej działalności 

wolontarystycznej. 

Reasumując, należy stwierdzić, że wolontariat 

rozumiany, jako dobrowolna i nieodpłatna praca na rzecz 

innych jest korzystny dla wszystkich uczestników życia 

społecznego:

•

•

•

•

•

•

Istotne jest zatem szerzenie wiedzy o wartościach 

i znaczeniu wolontariatu w celu poprawienia ogólnego 

stanu wiedzy mieszkańców województwa podlaskiego, 

podnoszenie znaczenia wolontariatu, jako środka 

wyrazu aktywności obywatelskiej, a także zachęcanie do 

aktywnego uczestniczenia w owych działaniach.

Małgorzata Janczuk

Obserwatorium Integracji Społecznej

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

w Białymstoku

RZETELNY,
ODPOWIEDZIALNY

SYSTEMATYCZNY

WRAŻLIWY,
CIERPLIWY

WYTRWAŁY W
DZIAŁANIU,

KONSEKWENTNY

WOLONTARIUSZ
POWINIEN BYĆ:

OTWARTY NA
INNYCH

Wolontariusz w opinii badanych powinien być:

Korzyści dla całego społeczeństwa: dobrze 

rozwijający się wolontariat umożliwia integrację 

społeczną, buduje świadomość dobra wspólnego 

oraz wzajemnego zaufania. Umożliwia w ten spo-

sób efektywną komunikację i dzielenie się zasobami. 

Wolontariat jest, więc ważnym narzędziem budowa-

nia kapitału ludzkiego i społecznego kraju

Korzyści dla społeczności lokalnych: wolonta-

riat przyczynia się do budowania lokalnej tożsamo-

ści opartej na pozytywnych wartościach, pozwala 

na integrację społeczną i wykorzystanie potencjału 

osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem 

społecznym.

Korzyści dla organizacji: dobrze zarządzany 

wolontariat umożliwia organizacjom korzystanie 

z kompetencji i energii wolontariuszy, buduje więzi 

między organizacjami a społecznościami lokalnymi, 

pomoc udzielana jest większej grupie odbiorców, 

zmniejsza koszty pracy, poszerza zakres udzielanej 

pomocy oraz jest ważnym narzędziem promocji

Korzyści dla wolontariuszy: wolontariat 

pozwala na zdobycie doświadczenia zawodowego, 

kompetencji społecznych i zawodowych, jest spo-

sobem na zagospodarowanie czasu, realizuje pasje, 

daje poczucie sensu i przynależności, rozwija osobo-

wość itp.  
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Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie 
w województwie podlaskim. Przemoc jako 
przyczyna dysfunkcji rodzin

Przeprowadzona w 2009 roku diagnoza potrzeb 

informacyjnych obszaru z polityki społecznej wykazała, 

iż ważnym zagadnieniem wymagającym zdiagnozo-

wania był problem przemocy w rodzinie. W 2011 roku 

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej w Białym-

stoku podjął zatem inicjatywę przeprowadzenia badania 

pt. „Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie. Przemoc 

jako przyczyna dysfunkcji rodzin w województwie 

podlaskim”. Problematyka poddana analizie stanowiła 

nie lada wyzwanie Zespołowi Obserwatorium, gdyż 

przemoc w rodzinie stanowi problem wstydliwy i często 

skrywany. Próba zbadania tego zjawiska jest nad wyraz 

trudna, bowiem do przemocy dochodzi zazwyczaj za 

szczelnie zamkniętymi drzwiami domów. Dodatkowym 

elementem utrudniającym pomiar tego procederu 

jest fakt, iż wiele ofi ar przemocy latami skrywa rozmiar 

doznawanej krzywdy. Niewątpliwym jest, iż bierność 

społeczeństwa na problem przemocy w rodzinie, jak 

i bezsilność służb publicznych sprzyja warunkom do 

namnażania się skali tego zjawiska. Pomimo tego, iż 

w Polsce coraz więcej mówi się o przemocy w rodzinie, 

wciąż dość powszechne jest przekonanie, że liczba osób 

dotkniętych przemocą jest niewielka i obejmuje głównie 

osoby z niższych warstw społecznych.

Głównym celem badania była pilna potrzeba rozpo-

znania skali i przyczyn zjawiska przemocy w rodzinie 

w województwie podlaskim oraz określenie postaw 

wobec problemu przemocy. W badaniu wykorzystano 

różne metody badawcze, takie jak: 

analiza desk research (analiza danych zastanych); 

indywidualne wywiady pogłębione (IDI);

zogniskowane wywiady grupowe (FGI);

badania ankietowe techniką CATI.

Badanie przemocy w rodzinie wśród mieszkańców 

województwa podlaskiego miało charakter ilościowy. 

Zrealizowano je techniką wywiadów telefonicznych 

wspomaganych komputerowo na reprezentatywnej 

próbie 850 dorosłych mieszkańców województwa. Dobór 

podmiotów do badania (IDI, FGI) był celowy i obejmował 

przedstawicieli służb, instytucji i organizacji zajmujących 

•

•

•

•

się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie 

województwa podlaskiego. Badanie zostało przeprowa-

dzone przy zastosowaniu dwóch narzędzi badawczych: 

scenariusza wywiadów IDI i FGI, oraz kwestionariusza 

ankiety do wywiadów CATI.

W opinii większości badanych najbardziej istotny 

wpływ na pojawienie się zjawiska przemocy w rodzinie ma 

socjalizacja. Respondenci wskazali na poważną tendencję 

do transmisji wzorców. Ludzie często wynoszą z domu 

rodzinnego negatywne przykłady, które świadomie 

i nieświadomie powielają we własnej rodzinie, małżeń-

stwie czy życiu. W sytuacji, kiedy ojciec bił matkę, wracał 

z pracy pijany i agresywny, istnieją nikłe szanse, by stał się 

czułym i kochającym mężem, ojcem. Niełatwo w takiej 

sytuacji będzie zbudować szczęśliwą rodzinę. Jako 

dowód może posłużyć wypowiedź jednej z respondentki: 

Cyt.: Słyszałam, że często dziewczyny z rodzin, w których 

ojciec znęcał się nad matką - same też wchodzą w takie 

związki, (…) bo znają te mechanizmy i są w stanie prze-

widzieć działanie partnera. (…) Wybierają takich samych 

partnerów, wchodzą w związki przemocowe, to jest smutne. 

Respondenci w trakcie swoich wypowiedzi opisywali 

świat osób doznających przemocy w rodzinie i pewne 

ogólne cechy, które ich zdaniem zazwyczaj charaktery-

zują ofi ary przemocy. Najczęściej wskazywano na bezrad-

ność, strach, zatracenie poczucia godności, bezpie-

czeństwa i własnej wartości, a także niezdecydowanie, 

brak siły, mocy i wiary we własne działanie oraz bardzo 

niską samoocenę. W kontekście pytania o potrzeby ofi ar 

przemocy w rodzinie badani zgodni byli co do tego, że 

ofi ary potrzebują przede wszystkim odizolowania od 

sprawcy, poczucia bezpieczeństwa i zabezpieczenia 

podstawowych potrzeb bytowych. W następnej kolej-

ności podawane było: wsparcie, spokój, pomoc psycholo-

giczna, zrozumienie i zapewnienie wiary w to, co mówią 

ofi ary. Istotnym wsparciem dla ofi ar przemocy są grupy 

wsparcia, w których ofi ary czują się akceptowane i tolero-

wane oraz zmotywowane do działania. Bardzo ważne dla 

ofi ar przemocy są informacje i porady prawne a niejedno-

krotnie również przydaje się pomoc ekonomiczna.
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Jednym z obszarów poddanym badaniu było okre-

ślenie podmiotu będącego ofi arą przemocy w rodzinie. 

W toku dokonanej analizy odnotowano, iż grupą najczęś-

ciej doświadczającą przemocy, według respondentów, 

są kobiety – 80,4% wskazań, a następnie dzieci – 76%. 

Kolejno jako doświadczający przemocy wskazywane są 

osoby starsze i mężczyźni (po 10,2%) oraz osoby niepeł-

nosprawne 4% wskazań (Wykres Nr 1).

Korelując pytanie ,,Kto najczęściej Pana/Pani 

zdaniem jest osobą stosującą przemoc w rodzinie?” 

okazało się, iż najwięcej respondentów (83,2% wskazań) 

wskazało mężów jako osoby stosujące przemoc 

w rodzinie. W następnej kolejności, jako sprawców 

przemocy w rodzinie, respondenci wskazali ojców – 

67,3% i konkubentów – 34,7%. Najmniej osób (2,4%) 

wymieniło osoby starsze jako te, które najczęściej stosują 

przemoc w rodzinie. Procentowe wskazania obrazuje 

poniżej Wykres Nr 2.

Materiał empiryczny uzyskany w toku prowadzo-

nego badania wskazał alkohol jako główną przyczyną 

występowania przemocy w rodzinie. Wskazań takich 

dokonało aż 86,9% ankietowanych. W następnej kolej-

ności uplasowała się zła sytuacja materialna (62,9% 

wskazań). Najmniej osób wyraża opinie, że czynnikami 

popychającymi do stosowania przemocy jest: potrzeba 

zaznaczenia dominującej pozycji w rodzinie (3,3%) oraz 

stereotypy (2,5%). Procentowe wskazania uczestników 

badania ilustruje Wykres Nr 3. 

Jedną spośród problematycznych kwestii opisanych 

w raporcie jest opinia mieszkańców województwa podla-

skiego na temat rodzajów przemocy najczęściej wystę-

pujących w rodzinach. Badani głównie wskazywali na 

przemoc fi zyczną, aż 61,2%. Ponad jedna trzecia respon-

dentów uznała, że najczęściej w rodzinach dochodzi do 

przemocy psychicznej. Najmniejszy odsetek badanych 

stanowili ci, którzy wskazali przemoc ekonomiczną - 

1,6%, zaniedbanie – 1,2% i przemoc seksualną – 0,4% 

(Wykres Nr 4). 

Diagnoza miała także określić z jakiego rodzaju 

przemocą i częstotliwością spotykają się miesz-

kańcy województwa podlaskiego. W pierwszej kolej-

ności zapytano badanych, czy kiedykolwiek zdarzyło 

Wykres Nr 1. Kto najczęściej Pana/Pani zdaniem jest osobą doznającą przemocy 

w rodzinie? (można było zaznaczyć max 3 odpowiedzi) (N=850)

Wykres Nr 2. Kto najczęściej Pana/Pani zdaniem jest osobą stosującą przemoc 

w rodzinie? (można było zaznaczyć max 3 odpowiedzi) (N=850)

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne
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Wykres Nr 3. Jakie wg Pana/Pani są główne przyczyny przemocy w rodzinie? 

(można było zaznaczyć max 5 odpowiedzi) (N=850)

Źródło: opracowanie własne

im się doświadczyć którejkolwiek z form przemocy 

w rodzinie (psychicznej, ekonomicznej, fi zycznej, seksu-

alnej), a jeśli tak, to jak często. Następnie pytano, czy 

zdarzyło się respondentom kiedykolwiek stosować jakąś 

formę przemocy w rodzinie (psychiczną, ekonomiczną, 

fi zyczną, seksualną). Uzyskane deklaracje wymagały od 

respondentów przyznania się do bycia sprawcą lub ofi arą 

przemocy w rodzinie. Zestawienie wyników odpowiedzi 

zaprezentowano w poniżej Tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1. Czy kiedykolwiek Pan/Pani doświadczył/

a którejkolwiek formy przemocy w rodzinie? (N=850)

Wykres Nr 4. Jaki rodzaj przemocy Pana/Pani 

zdaniem zdarza się w rodzinach najczęściej? (N=850)

Źródło: opracowanie własne

Rodzaj przemocy
Nie zda-

rzyło się

Zdarzyło 

się ogółem:

W tym:

Zdarza się 

to kilka razy 

w tygodniu

Zdarza się 

to kilka razy 

w miesiącu

Zdarza się 

to kilka razy 

w roku

Zdarzyło się 

to kilka razy

Zdarzyło się 

to tylko raz

Przemoc seksualna 99,6% 0,4% 0,3% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%

Przemoc ekonomiczna 97,8% 2,2% 0,8% 0,2% 0,5% 0,6% 0,1%

Przemoc fi zyczna 90,8% 9,2% 1,8% 0,7% 1,3% 4,0% 1,4%

Przemoc psychiczna 87,4% 12,6% 1,6% 1,6% 2,5% 5,6% 1,3%

Źródło: opracowanie własne
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Ogółem do bycia ofi arą przemocy w rodzinie 

przyznaje się 16,1% badanych mieszkańców woje-

wództwa podlaskiego (ofi ara przemocy miała możliwość 

wskazania od jednej do czterech form przemocy spośród 

wskazanych w tabeli Nr 1). Wyniki badania pokazują, 

że respondenci, najczęściej doświadczają przemocy 

psychicznej, a najmniej przemocy seksualnej.

Największa grupa osób wskazała, że zdarzyło jej 

się doświadczać przemocy w rodzinie kilka razy w życiu 

tj. w przypadku przemocy psychicznej 5,6% wskazań, 

przemocy fi zycznej - 4,0% wskazań, a ekonomicznej 

- 0,6% wskazań. Przy przemocy seksualnej najwięcej 

respondentów wskazało, że zdarza się to kilka razy 

w tygodniu w przypadku 0,3% odpowiedzi. 

Informacje uzyskane w drodze badania wskazały, 

że przemoc w rodzinie w województwie podlaskim jest 

zjawiskiem często spotykanym - taką opinie wyrażał co 

szósty badany mieszkaniec województwa. Pogląd taki 

podziela również większość badanych ekspertów, przy 

czym podkreślają oni, że jest to problem powszechny 

jednak w wielu przypadkach nieuświadomiony. 

Skalę zjawiska przemocy domowej w województwie 

podlaskim starano się również odzwierciedlić, pytając 

respondentów o znajomość rodzin, w których występuje 

ten problem. Z punktu widzenia prowadzonych analiz 

interesujące są wyniki potwierdzające znajomość przez 

ankietowanych rodzin doświadczających przemocy. Aż 

25% badanych zna w swoim otoczeniu osoby będące 

ofi arami przemocy w rodzinie. Do głównych przyczyn 

występowania problemu przemocy w rodzinie można 

zaliczyć: wyniesione z domu wzorce, wszelkie uzależ-

nienia (głównie alkohol), trudną sytuację fi nansową, 

choroby czy niepełnosprawność. 

Jednocześnie uwadze nie mogą umknąć niżej 

wymienione kwestie: 

Przemoc dotyka wszystkie rodziny, nie tylko dysfunk-

cyjne.

Przemoc wobec członków rodziny częściej stosują 

osoby same będące ofi arami przemocy.

Niezbędne jest kompleksowe podejście do sytuacji 

przemocy w rodzinie, aby podejmowane działania 

pomocowe były skuteczne i efektywne. 

Najczęściej występuje przemoc psychiczna i fi zyczna, 

potem ekonomiczna a następnie seksualna. Przy 

•

•

•

•

czym każdemu rodzajowi przemocy towarzyszy 

przemoc psychiczna.

Trzy czwarte badanych deklaruje konieczność 

i gotowość podejmowania interwencji na rzecz osób 

krzywdzonych, niezależnie od przyczyn zaistniałej 

sytuacji. Taką postawę należy uznać za korzystną 

i pożądaną. Stanowi ona duży potencjał społecz-

ności województwa podlaskiego, który może być 

użyteczny we wprowadzaniu zmian w organizacji 

i zwiększaniu skuteczności systemu pomocy ofi arom 

przemocy w rodzinie w regionie.

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej 

miał także na względzie ukazanie kategorii społecz-

nych, zarówno szczególnie dystansujących się, jak 

i potencjalnie zaangażowanych w przeciwdziałanie 

przemocy. W przedmiotowym badaniu zobrazowano 

zjawisko przemocy domowej widzianej z różnych 

perspektyw - obserwatora i świadka. 

Walorem prowadzonych badań była niewątpliwie 

komplementarność badań jakościowych i ilościowych, 

ponieważ każda z wykorzystanych metod posiada swoje 

zalety. Wykorzystanie zróżnicowanych metod badaw-

czych pozwoliło na szersze zobrazowanie perspek-

tywy problemu przemocy w rodzinie w województwie 

podlaskim. 

Podsumowując należy stwierdzić, iż we wszyst-

kich społeczeństwach i kręgach kulturowych występuje 

problem przemocy w rodzinie. Zaryzykować można 

stwierdzenie, iż do niedawna uważano ją za nieod-

łączny element życia małżeńskiego i rodzinnego niewy-

magający interwencji i pomocy z zewnątrz. Okazuję się, 

że przemoc w rodzinie może być zarówno skutkiem jak 

i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Bez żadnych wątpli-

wości należy ją utożsamiać z postępowaniem nega-

tywnym, o dużej szkodliwości społecznej.

Raport opracowany przez Zespół Obserwatorium 

Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Białymstoku ukazał w szerokim spectrum 

problem zjawiska przemocy określanego mianem 

dysfunkcji w rodzinie na terenie województwa podla-

skiego. 

Zapraszamy zatem do zapoznania się z kompletną 

treścią raportu na stronie www.rops-bialystok.pl, bowiem 

niniejszy artykuł ukazuje zaledwie namiastkę uzyskanych 

wyników w tym przedmiocie.

•

Magdalena Kindziuk

Obserwatorium Integracji Społecznej

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

w Białymstoku
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Organizacje pozarządowe jako partner 
w umacnianiu lokalnych działań jednostek 
samorządowych w gminach i powiatach 
województwa podlaskiego w latach 2008 – 2010

Funkcjonowanie na terenie gminy lub powiatu 

dwóch sektorów tj. administracji samorządowej 

i lokalnych organizacji pozarządowych stanowi 

o konieczności współpracy tych obu sektorów. Rozwój 

organizacji pozarządowych jest znakomitą bazą dla 

rozwoju lokalnych społeczności. Dlatego też zasadne 

staje się włączanie tych podmiotów w system funkcjo-

nowania gminy, powiatu, województwa na zasadzie 

równoprawnego partnerstwa. Idea partnerstwa zakłada 

podejmowanie wzajemnych działań w przestrzeni 

publicznej. Współpraca podmiotów państwowych 

i społecznych ma na celu wypracowanie rozwiązań 

korzystnych dla sprawniejszego funkcjonowania działań 

międzysektorowych.

Obserwatorium Integracji Społecznej Regio-

nalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku 

ma5jąc na celu zdiagnozowanie skali współpracy 

jednostek samorządu terytorialnego i organizacji poza-

rządowych oraz zobrazowanie form tej współpracy na 

terenie województwa podlaskiego przeprowadziło 

analizę, w formie pomiaru ilościowego. Celem badania 

było przybliżenie idei i praktyk podejmowanych przez 

lokalnych partnerów społecznych. 

Narzędziem zastosowanym w badaniu był kwestio-

nariusz ankiety. Pytania w nim zawarte dotyczyły 

dwóch wymiarów współpracy tj.: współpracy pozafi-

nansowej (merytorycznej) i współpracy finansowej. 

Analizą objęto lata 2008 -2010. Respondentami 

badania byli przedstawiciele jednostek samorządo-

wych szczebla gminnego i powiatowego na terenie 

województwa podlaskiego. 

W oparciu o informacje uzyskane w drodze badania 

opracowano następujące wnioski:

1. Na terenie województwa podlaskiego z roku na rok 

wzrasta liczba organizacji pozarządowych. 

Wykres 1. Liczba organizacji pozarządowych 

odnotowanych w bazach informacyjnych 

gmin z terenu województwa 

podlaskiego w latach 2008-2010

Źródło: opracowanie własne

2. Współpraca większości jednostek gminnych z terenu 

województwa podlaskiego (około 90%) regulowana 

była w latach 2008 – 2010 opracowanym wcześniej 

programem współpracy. Wszystkie samorządy 

powiatowe (które wzięły udział w badaniu) podej-

mowały współpracę z NGO również na podstawie 

programu, który wyznaczał kierunki i zasady 

wspólnie podejmowanych inicjatyw.

3. Wszystkie jednostki powiatowe (PCPR), biorące 

udział w badaniu w analizowanym okresie współ-

pracowały z organizacjami pozarządowymi. Liczba 

gmin nawiązujących relacje z organizacjami 

wzrastała z roku na rok i przedstawia się następu-

jąco: w 2008 – 95%, 2009 – 96%, 2010 – 98%. 

4. Jednostki samorządu gminnego z terenu woje-

wództwa podlaskiego stosowały następujące formy 

współpracy z organizacjami pozarządowymi:

Wzajemne informowanie się o planowanych kierun-

kach działalności przez organy administracji publicznej 

i organizacje 

•
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Udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł fi nan-

sowania, zwłaszcza pochodzących z: innych źródeł 

publicznych, sektora prywatnego, funduszy celowych 

i prywatnych fundacji

Wspieranie akcji promującej przekazywanie 1% 

podatku dochodowego od osób fi zycznych organi-

zacjom pożytku publicznego

Wspólne rozpoznawanie potrzeb i wspólne plano-

wanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb

5. Samorząd powiatowy z terenu województwa podla-

skiego stosował następujące formy współpracy 

z organizacjami pozarządowymi:

Udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł 

fi nansowania, zwłaszcza pochodzących z: innych 

źródeł publicznych, sektora prywatnego, funduszy 

celowych i prywatnych fundacji

Wzajemne informowanie się o planowanych 

kierunkach działalności przez organy administracji 

publicznej i organizacje 

Wspieranie akcji promującej przekazywanie 1% 

podatku dochodowego od osób fi zycznych organi-

zacjom pożytku publicznego

Prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarzą-

dowych realizujących zadania publiczne

6. Wszystkie PCPR oraz blisko połowa OPS z terenu 

województwa podlaskiego w latach 2008 – 2010 

nawiązywały współpracę z NGO dokonując wymiany 

informacji. Najczęstszą formą kontaktu, zarówno 

w gminach jak i powiatach był Internet. Wymiana 

informacji dotyczyła głównie: pozyskiwania środków 

fi nansowych, ogłaszanych konkursów, naborów do 

komisji konkursowych, szkoleń, kursów, udziału we 

wspólnych przedsięwzięciach, programu współ-

pracy, poradnictwa, przepisów prawnych, planowa-

nych kierunków działań itp.

7. We wszystkich samorządach powiatowych, (które 

wzięły udział w badaniu) i tylko w 1 gminie w latach 

2008-2010 działała Rada Pożytku Publicznego. 

•

•

•

•

•

•

•

8. Z roku na rok wzrasta liczba gmin i powiatów na 

terenie, których samorządy w partnerstwie z orga-

nizacjami pozarządowymi tworzą zespoły o charak-

terze doradczym, inicjatywnym, konkursowym. 

Pomimo odnotowanego wzrostu dotyczącego 

omawianego wskaźnika, ewidentnym jest, iż odsetek 

gmin i powiatów w latach 2008 – 2010 utrzymuje 

się na niskim poziomie, bowiem w przypadku gmin 

oscyluje w granicy 25%, zaś w przypadku powiatów 

kształtuje się od 25% do 42%.

9. Potrzeby szkoleniowe organizacji pozarządowych 

badało 4% gmin i 17% powiatów. Tylko nieliczne 

samorządy organizowały szkolenia skierowane 

do przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

Dotyczyły one min. pisania projektów, pozyskiwania 

środków, pracy w zespole, ekonomii społecznej, 

komunikacji społecznej itp. 

10. Tylko nieliczne jednostki samorządu terytorialnego 

organizowały w latach 2008 – 2010 spotkania, konfe-

rencje i seminaria dla członków organizacji pozarzą-

dowych. 

11. Z roku na rok wzrasta liczba gmin, które udzielały 

poradnictwa dla organizacji pozarządowych (2008 

– 23%, 2009 – 25%, 2010 – 26%). Zakres doradztwa 

dotyczył: partnerstwa i współpracy, źródła fi nanso-

wania działalności statutowej, zagadnień prawnych 

itp. W przypadku jednostek powiatowych 59% 

udzielało poradnictwa. 

12. Zlecanie zadań:

W 2010 roku 68% jednostek gminnych, które wzięły 

udział w badaniu zleciło zadania publiczne organiza-

cjom pozarządowym oraz stowarzyszeniom. W latach 

poprzednich skala ta była niższa o dwa punkty procen-

towe. W latach  2008-2010 prawie co czwarta gmina 

biorąca udział w badaniu zlecała zadania publiczne 

również podmiotom kościelnym i wyznaniowym.

84% jednostek powiatowych z terenu województwa 

podlaskiego w każdym z analizowanych lat zlecało 

•

•

Tabela1. Dane liczbowe nt. procedury otwartych konkursów w gminach 

i powiatach z terenu województwa podlaskiego:

 

Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty kościelne 

i wyznaniowe

2008 2009 2010 2008 2009 2010

liczba konkursów 176 188 203 53 65 65

liczba ofert 1434 1575 1751 90 63 118

liczba zawartych umów 1198 1313 1376 78 92 103

w tym liczba umów wieloletnich 5 3 9 2 1 2

wysokość środków fi nansowych (w tys. zł.) 16 038 18 063 21 036 1 899 2 078 2 356

Źródło: opracowanie własne
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zadania organizacjom pozarządowym. Połowa 

jednostek powiatowych, w roku 2010 zlecała 

zadania podmiotom kościelnym i wyznaniowym, 

w 2009 – 34% zaś w 2008 roku – 42% powiatów 

powierzało do realizacji zadania jednostkom działa-

jącym w obszarze trzeciego sektora.

13. Procedurę otwartych konkursów stosowało w 2008 

roku 52% samorządów gminnych. W roku 2009 

odsetek gmin wzrósł do 53%, zaś w 2010 roku 

do 55%. Na terenie powiatów, w każdym z anali-

zowanych lat – 84% samorządów powiatowych 

(z 12 PCPR, które wzięły udział w badaniu) również 

stosowano procedurę otwartego konkursu. 

14. Tryb bezkonkursowy:

Gminy: w 2010 roku gminy zleciły zadania 16 orga-

nizacjom pozarządowym w trybie innym niż otwarty 

konkurs ofert, oraz 5 podmiotom kościelnym i wyzna-

niowym. Spośród 50 ofert sfi nalizowano 42 w formie 

umowy. Podmioty kościelne w 2010 roku przedłożyły 12 

ofert, konsekwencją czego było zawarcie 6 umów. 

Powiaty: W 2010 roku 42% PCPR zlecało zadania 

w formie pozakonkursowej organizacjom, zaś 34% 

podmiotom kościelnym i wyznaniowym. W trybie poza-

konkursowym na terenie powiatów przedstawiono 28 

ofert, spośród których  doszło do zawarcia 27 umów. 

15. 80% samorządów gminnych i ponad 90% powiato-

wych traktuje sektor pozarządowy jako partnera do 

podejmowania wspólnych działań. Stopień zaan-

gażowania NGO we współpracę z samorządem 

gminnym wzrasta z roku na rok, natomiast na terenie 

powiatów utrzymuje się na tym samym poziomie. 

16. Ponad 60% przedstawicieli OPS i 75% przedstawi-

cieli jednostek powiatowych (PCPR) twierdzi, że na 

ich terenie współpraca z organizacjami jest szansą 

na rozwój.

Na podstawie wyników przeprowadzonego badania 

opracowano następujące rekomendacje:

1. Tworzenie na terenie gmin i powiatów warunków 

odpowiednich do nawiązywania współpracy i budo-

wania partnerstw pomiędzy administracją publiczną 

a organizacjami pozarządowymi.

2. Zwiększenie nacisku na tworzenie i wcielanie w życie 

programu współpracy podmiotów polityki lokalnej tj. 

samorządów i NGO.

3. Wzmożenie aktywności organizacji pozarządowych we 

współpracę z sektorem samorządowym.

4. Promowanie dobrych rozwiązań/praktyk realizacji 

zadań publicznych we współpracy samorządu z organi-

zacjami pozarządowymi poprzez konferencje, debaty, 

szkolenia, wizyty studyjne.

5. Lobbowanie o powoływanie gminnych i powiatowych 

Rad Działalności Pożytku Publicznego.

6. Umocnienie lokalnych działań poprzez zintensyfi kowa-

nie wymiany informacji pomiędzy sektorami.

7. Wskazane jest dostosowanie liczby zespołów (np. 

doradczych, konsultacyjnych itp.) składających się 

z przedstawicieli sektora publicznego i pozarządowego 

do zgłaszanych potrzeb. 

8. Organizowanie odpowiedniej liczby szkoleń, konferen-

cji, seminariów członkom organizacji pozarządowych.

9. Udzielanie poradnictwa organizacjom pozarządowym, 

w zależności od zaistniałych potrzeb.

10. Rozwój partnerstwa publiczno – prywatnego z ukie-

runkowaniem na zlecanie zadań publicznych organiza-

cjom pozarządowym.

 (Dostosowanie skali zlecania zadań publicznych organi-

zacjom pozarządowym i podmiotom kościelnym i wyzna-

niowym oraz udzielanych dotacji na fi nansowanie reali-

zacji tych zadań w zależności od zapotrzebowania).

11. Wspieranie inicjatyw, nowatorskich rozwiązań wycho-

dzących naprzeciw oczekiwaniom i dążeniom społecz-

nym oraz umożliwiających rozwiązywanie problemów 

społecznych.

W badania przeprowadzonym przez Obserwatorium 

Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Białymstoku zdecydowana większość 

jednostek samorządu terytorialnego deklaruje współ-

pracę z organizacjami pozarządowymi. Jednak stopień 

realizacji tego wskaźnika nie świadczy o stopniu zaan-

gażowania przedmiotowych instytucji (tj. jednostek 

samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych) 

we współpracę i wspólną realizację celów. Świadczy 

o tym chociażby niski wskaźnik organizowanych szkoleń, 

konferencji, udzielanego poradnictwa czy doradztwa. 

Współpraca samorządów gminnych i powiatowych 

z organizacjami pozarządowymi odgrywa znaczącą rolę 

w rozwoju społeczności lokalnej. Dlatego należy krzewić 

wśród przedstawicieli obu sektorów chęć wspólnej 

realizacji celów oraz podejmowania wspólnych przed-

sięwzięć i inicjatyw, ponieważ działania na rzecz dobra 

wspólnego, pobudzając również pozostałą społeczność 

a to przyczynia się do rozwoju gminy/powiatu/woje-

wództwa. 

Małgorzata Janczuk

Obserwatorium Integracji Społecznej

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

w Białymstoku
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Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa 
w województwie podlaskim w latach 2009 – 2010

Sfera biedy jest jednym z najistotniejszych 

problemów społecznych. Ubóstwo jest zjawiskiem 

o charakterze wieloaspektowym, o tyle trudnym do 

zdiagnozowania, że dane na jego temat są względne 

więc nie można do nich zastosować obiektywnych 

metod pomiaru. Zespół Obserwatorium Integracji 

Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Białymstoku w 2010 roku przeprowadził badanie 

poziomu ubóstwa w powiatach i gminach woje-

wództwa podlaskiego za lata 2007 – 2009. Niniejszy 

raport jest swego rodzaju uzupełnieniem i kontynuacją 

raportu z roku 2010, bowiem obejmuje w swym zakresie 

analizę poziomu ubóstwa w latach 2009-2010. Ponadto 

dokonano analizy poziomu ubóstwa na trzech szczeb-

lach terytorialnych. Najpierw przeprowadzono badanie 

poziomu ubóstwa we wszystkich województwach, 

następnie analizą objęto tylko województwo podlaskie. 

Analiza ta dotyczyła początkowo poszczególnych 

powiatów województwa, zaś w kolejnym kroku przepro-

wadzono szczegółowa analizę na poziomie gmin woje-

wództwa podlaskiego. Warto też zaznaczyć, że w prezen-

towanym raporcie został przeprowadzony ranking dla 

gmin województwa podlaskiego za rok 2009 uzupeł-

niany o więcej zmiennych, w porównaniu do rankingu 

gmin za rok 2009 z poprzedniego raportu. 

Ubóstwo, jako zjawisko złożone generowane jest 

przez liczne zmienne, które zależne są od metodo-

logii prowadzonych badań. W niniejszym opracowaniu 

wykorzystano wskaźniki związane z dwoma czynni-

kami: społeczno-ekonomicznym i społeczno-demogra-

fi cznym. Pierwszy z nich określa człowieka w kontek-

ście posiadania przez niego pracy i funkcjonowania 

w środowisku rodzinnym. W województwie podlaskim 

pomoc z tytułu bezrobocia jest jednym z głównych 

powodów wsparcia osób korzystających z pomocy 

społecznej. Natomiast czynnik społeczno-demogra-

fi czny uwidacznia wewnętrzną strukturę ludności, 

zwracając uwagę na zagrożenie ubóstwem w kontek-

ście stanu i struktury rodziny.

Z uwagi na wielokryterialny charakter badań, do 

analizy wykorzystane zostały metody wielowymiarowej 

analizy porównawczej, w tym wybrane metody porząd-

kowania liniowego oraz nieliniowego. To wszechstronne 

podejście pozwoliło na ustalenie hierarchii woje-

wództw, powiatów oraz gmin ze względu na poziom 

ubóstwa oraz na wskazanie województw, powiatów 

i gmin podobnych ze względu na poziom analizowa-

nego zjawiska społecznego.

Ocena tego zjawiska z użyciem różnych sposobów 

analizy pozwala na spojrzenie na ten problem 

w szerszym spectrum. Kolejne zmienne diagnostyczne 

dotyczą zakresu pomocy społecznej świadczonej 

mieszkańcom województw, a ich wartości zostały 

obliczone na podstawie danych publikowanych przez 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Najmniejsza 

liczba osób w rodzinach objętych pomocą społeczną 

z powodu ubóstwa na 1000 mieszkańców występuje 

w województwach: śląskim, opolskim i dolnośląskim. 

Najwięcej osób objętych pomocą z powodu ubóstwa 

występuje w województwach: kujawsko-pomorskim, 

warmińsko-mazurskim oraz lubuskim. Województwo 

podlaskie zajmuje czwarte miejsce pod względem 

analizowanej zmiennej, co oznacza, że w naszym woje-

wództwie występuje dość duże zapotrzebowanie na 

pomoc z powodu ubóstwa (por. wyk. 1). 

Liczba osób w rodzinach niepełnych objętych 

pomocą społeczną w 2010 r. w najmniejszym zakresie 

występuje w województwach: dolnośląskim, śląskim 

i mazowieckim, a w największym w wojewódz-

twach: podkarpackim, warmińsko-mazurskim oraz 

podlaskim (por. wyk. 2). 

Badania wykazały, iż najmniejszą liczbą osób 

w rodzinach wielodzietnych objętych pomocą społeczną 

charakteryzują się województwa: małopolskie, opolskie 

i podkarpackie. Najwięcej pomocy z tego tytułu udziela się 

w województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-

pomorskim oraz lubuskim. Województwo podlaskie 

jest jednym z nielicznych województw, gdzie liczba osób 
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w rodzinach objętych pomocą z tytułu rodzin wielodziet-

nych wzrosła w roku 2010 w porównaniu do roku 2009. 

Niezmiernie istotnym czynnikiem wpływającym na 

poziom ubóstwa jest bezrobocie. Pod względem udziału 

liczby bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produk-

cyjnym ranking województw kształtuje się w ten sposób, 

że jego pierwsze miejsca zajmują powiaty o najmniejszej 

liczbie bezrobotnych czyli śląskie, wielkopolskie i mało-

polskie, zaś miejsca ostatnie należą do województw 

o największym bezrobociu, czyli: warmińsko-mazurskie, 

podkarpackie i kujawsko-pomorskie (por. wyk. 3). 

Na poziom ubóstwa wpływa również wyna-

grodzenie mieszkańców. Najwyższe średnie zarobki 

miesięczne brutto występują w województwach: 

mazowieckim, śląskim i dolnośląskim. Najniższe 

wynagrodzenia występują natomiast w wojewódz-

twach: podkarpackim, warmińsko-mazurskim oraz 

kujawsko-pomorskim. We wszystkich województwach 

nastąpił wzrost średniego wynagrodzenia w roku 2010 

w porównaniu do roku poprzedniego.

Najmniejszym stopniem zagrożenia ubóstwem 

zarówno w roku 2009 i w 2010 charakteryzuje się woje-

WZKRES 1. Liczba osób w rodzinach objetych pomocą społeczną z powodu 

ubóstwa na 1000 mieszkańców w województwach w latach 2009-2010

Źródło: Opracowanie własne

WZKRES 2. Liczba osób w rodzinach niepełnych objetych pomocą społęczną 

na 1000 mieszkańców w wojowództwach w latach 2009-2010 

Źródło: Opracowanie własne
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wództwo mazowieckie. Niskim stopniem zagrożenia 

ubóstwem cechują się również województwa: dolno-

śląskie i opolskie. Na drugim krańcu rankingu znalazły 

się natomiast województwa: warmińsko-mazurskie, 

kujawsko-pomorskie i podkarpackie, gdzie stopnień 

zagrożenia ubóstwem zarówno w roku 2009 jak i 2010 był 

bardzo wysoki. Województwo podlaskie w obydwu anali-

zowanych latach charakteryzuje się wysokim stopniem 

zagrożenia ubóstwem. Należy zauważyć, że w badanym 

okresie w niektórych województwach sytuacja związana 

ze zjawiskiem ubóstwa zmieniała się, przykładem tego 

są województwa śląskie i lubuskie, które zmieniły swoją 

pozycję o trzy miejsca do góry. W pozostałych wojewódz-

twach stopnień zagrożenia ubóstwem w 2010 r. był albo 

taki sam, albo podobny do roku poprzedniego. 

Ilustrację grafi czną dokonanego podziału woje-

wództw pod względem poziomu ubóstwa w 2010 r. 

przedstawiono na poniższej mapce Polski.

W oparciu o zmienne diagnostyczne zbudowano 

syntetyczny miernik stopnia zagrożenia ubóstwem 

w powiatach województwa podlaskiego. Pozwoliło to na 

utworzenie rankingów powiatów ze względu na stopień 

zagrożenia ubóstwem w latach 2009-2010.

W kolejnym kroku przeprowadzonej analizy, wyko-

rzystując wielowymiarową metodę grupowania w postaci 

analizy skupień, dokonano podziału powiatów woje-

wództwa podlaskiego na grupy powiatów podobnych 

pod względem stopnia zagrożenia ubóstwem. W reali-

zacji tej części analizy wykorzystano dziesięć zmiennych 

diagnostycznych, których szczegółowe kształtowanie 

się w powiatach województwa podlaskiego w latach 

2009-2010 przedstawiono w poniższej części opraco-

wania. Najwyższe dochody budżetów gmin na 1 miesz-

kańca występują w miastach na prawach powiatu, czyli 

w Białymstoku, Suwałkach i Łomży (por.wyk.4). Ostatnie 

miejsca pod względem dochodów budżetów gmin 

odnotowujemy w powiatach: bielskim, białostockim 

i grajewskim. 

Kolejne zmienne diagnostyczne dotyczą zakresu 

pomocy społecznej świadczonej mieszkańcom powiatów, 

a ich wartości zostały obliczone na podstawie danych 

publikowanych przez MPiPS-03 (Sprawozdanie półroczne 

i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej 

- pieniężnych, w naturze i usługach). Najmniejsza 

liczba osób w rodzinach objętych pomocą społeczną 

z powodu ubóstwa na 1000 mieszkańców występuje 

powiecie wysokomazowieckim, w Białymstoku oraz 

w Łomży. Najwięcej pomocy w tym zakresie występuje 

w powiatach: suwalskim, sejneńskim i grajewskim 

(por. wyk. 5). 

Istotnym czynnikiem wpływającym na poziom 

ubóstwa jest bezrobocie. Pod względem liczby bezrobot-

nych przeliczonych na 1000 mieszkańców w wieku produk-

cyjnym ranking powiatów kształtuje się w ten sposób, 

że jego pierwsze miejsca zajmują powiaty o najmniej-

szej liczbie bezrobotnych czyli siemiatycki, wysoko-

mazowiecki i suwalski, zaś miejsca ostatnie należą do 

powiatów o największym bezrobociu, czyli: grajew-

skiego sejneńskiego i kolneńskiego (por. wyk. 6). 

W

ZACHODN

ŚW

KUJAWSK

P

WARMIŃS

ŚLĄSKI

WIELKOPOLSK

MAŁOPOLSK

MAZOWIECK

OPOLSK

POMORSK

DOLNOŚLĄSK

ŁÓDZK

PODLASK

LUBELSK

LUBUSK

NIOPOMORSK

WIĘTOKRZYSK

KO-POMORSK

PODKARPACK

KO-MAZURSK

000

IE

KIE

IE

KIE

KIE

KIE

KIE

KIE

KIE

KIE

KIE

KIE

KIE

KIE

IE

KIE

005 010 015

2010

2009

WYKRES 3. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym w województwach w latach 2009-2010

Źródło: Opracowanie własne
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Źródło: Opracowanie własne

WYKRES 4. Dochody budżetów gmin (w zł na 1 mieszkańca) w powiatach 

województwa podlaskiego w latach 2009-2010

Źródło: Opracowanie własne
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Na poziom ubóstwa wpływa również wyna-

grodzenie mieszkańców. Najwyższe średnie zarobki 

miesięczne brutto występują w powiatach: bielskim, 

grajewskim oraz mieście Białystok. Najmniejsze wyna-

grodzenia występują z kolei w powiatach: siemiatyckim, 

suwalskim i białostockim (por. wyk. 7). We wszystkich 

powiatach nastąpił wzrost średniego wynagrodzenia 

w roku 2010 w porównaniu do roku poprzedniego.

Najmniejszym stopniem zagrożenia ubóstwem 

zarówno w roku 2009 i w 2010 charakteryzuje się 

Białystok, Łomża oraz powiat bielski i wysokomazo-

wiecki. Tam w obydwu analizowanych latach stopnień 

zagrożenia ubóstwem był niski albo bardzo niski. Na 

drugim krańcu rankingu znalazły się natomiast powiaty: 

kolneński, sejneński, suwalski, grajewski, sokólski 

i moniecki, gdzie stopnień zagrożenia ubóstwem 

zarówno w roku 2009 jak i 2010 był wysoki albo bardzo 

wysoki. Należy zauważyć, że w badanym okresie 

w niektórych powiatach sytuacja związana ze zjawi-

skiem ubóstwa zmieniała się dość diametralnie. I tak 

powiat białostocki w roku 2009 zajmował piętnaste 

miejsce w rankingu, zaś w 2010 r. miejsce ósme, 

WYKRES 5. Liczba osób w rodzinach objetych pomocą społeczną z powodu ubóstwa na 

1000 mieszkańców w powiatach województwa podlaksiego w latach 2009-2010

Źródło: Opracowanie własne
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WYKRES 6. Liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

w powiatach województwa podlaskiego w latach 2009-2010

Źródło: Opracowanie własne
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Źródło: Opracowanie własne

WYKRES 7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w zł w powiatach 

województwa podlaskiego w latach 2009-2010

co oznacza, że stopnień zagrożenia ubóstwem zmienił 

się w tym powiecie z wysokiego na umiarkowany. 

W powiecie sejneńskim natomiast stopnień zagro-

żenia ubóstwem zmienił z umiarkowanego na niski, 

bowiem miejsce w rankingu tego powiatu zmieniło się 

z ósmego na czwarte. Powiat hajnowski natomiast 

spadł o trzy pozycje w rankingu i stopnień zagrożenia 

ubóstwem z niskiego zmienił się na umiarkowany.

W oparciu o zmienne diagnostyczne zbudowano 

syntetyczny miernik stopnia zagrożenia ubóstwem 

w gminach województwa podlaskiego. Pozwoliło 

to na utworzenie rankingów gmin ze względu na 

stopień zagrożenia ubóstwem w latach 2009-2010. 

Sytuację ekonomiczną gmin ilustrują dochody ich 

budżetów. Średni poziom tej zmiennej dla roku 2010 

wynosi 2 884,76 zł na 1 mieszkańca i w porównaniu 

do roku poprzedniego wzrósł on o 6,08%. Zróżnico-

wanie gmin ze względu na dochody jest dość duże 

o czym informuje współczynnik zmienności poniżej 

25%. Jednakże dyspersja dochodów gmin zwiększa 

się w badanych latach. Świadczą o tym również 

minimalne i maksymalne poziomy dochodów gmin. 

W 2010 r. różnica między minimalnymi a maksymal-

nymi odchodami wynosiła ponad 3 000 zł. Dokonując 

rankingu samorządów gminnych na terenie woje-

wództwa podlaskiego pod względem ilości środków 

w budżetach na pierwszym miejscu w 2010 r. znalazła 

się gmina Nowinka, zaś w roku 2009 pierwsze miejsce 

pod względem dochodów zajęła gmina Mielnik. Na 

ostatnim miejscu, zarówno w 2009 r. jak i 2010 r. gminy 

plasuje się gmina wiejska Zambrów. Dziesięć pierw-

szych i ostatnich miejsc pod względem wielkości 

dochodów budżetowych gmin prezentuje tabela 1.

Grupę gmin najbardziej zagrożonych ubóstwem 

stanowią gminy, w których największy odsetek miesz-

kańców korzysta z różnych powodów z pomocy 

społecznej. W przypadku pomocy społecznej z powodu 

ubóstwa, średnio na 1000 mieszkańców gminy korzy-

stają z niej 92 osoby. Liczba korzystających z tego 

rodzaju pomocy wzrosła średnio w 2010 r. w porów-

naniu do roku poprzedniego o blisko 1%. Na uwagę 

zasługuje fakt, że gminy są dość silnie zróżnicowane ze 

względu na liczbę korzystających z pomocy społecznej 

z powodu ubóstwa, o czym świadczy poziom współ-

czynnika zmienności bliski 60% oraz różnica pomiędzy 

najmniejszą a największą liczbą osób korzystających 

z pomocy (por. tab. 2).

Najwięcej osób korzystających z pomocy społecznej 

z powodu ubóstwa odnotowano w gminach Zbójna 

i Płaska, najmniej natomiast w gminie: Czyże, Wysokie 

Mazowieckie oraz Dobrzyniewo Duże. W gminie 

Kulesze Kościelne nie odnotowano tej formy pomocy 

(por. tab. 2).

Konkludując, ubóstwo to problem dotyczący 

całego społeczeństwa. Na przestrzeni wieków, przybierał 

on różny wizerunek i rozmiary. Trudno jednoznacznie 

określić defi nicję tego zjawiska. Ubóstwo związane jest 

przede wszystkim z brakiem środków na zaspokojenie 

podstawowych potrzeb życiowych, takich jak: poży-

wienie, mieszkanie, odzież, transport. Szersze znaczenie 

ubóstwa, określa je jako złożone zjawisko społeczne, 

spowodowane takimi czynnikami jak bezrobocie, liczbą 
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Tabela 1. Ranking gmin ze względu na dochody budżetów gmin 

ogółem na 1 mieszkańca w złotych w latach 2009-2010

Miejsce w rankingu
Gmina

dochody budżetów 

gmin ogółem na 1 

mieszkańca w złotych

Gmina

dochody budżetów 

gmin ogółem na 1 

mieszkańca w złotych

2009 2010

1 Mielnik 4979,99 Nowinka 7985,09

2 Korycin 4425,84 Mielnik 5849,43

3 Nowinka 4304,68 Suwałki m. 4274,31

4 Rutka-Tartak 4221,70 Białystok 4263

5 Turośl 3886,58 Suraż 4144,50

6 Białystok 3789 Łomża m. 3932,74

7 Suwałki m. 3645,26 Jeleniewo 3835,79

8 Łomża m. 3531,06 Narewka 3787,83

9 Zambrów m. 3404 Suwałki 3683,73

10 Giby 3171,56 Turośl 3592,73

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

109 Wasilków 2202,16 Łapy 2303,53

110 Czarna Białostocka 2201,22 Wasilków 2300,50

111 Kuźnica 2194,31 Czarna Białostocka 2276,25

112 Choroszcz 2172,92 Bielsk Podlaski m. 2248,71

113 Nowy Dwór 2171,49 Supraśl 2238,30

114 Mońki 2107,14 Wysokie Mazowieckie 2225,83

115 Grajewo m. 2070,77 Kuźnica 2180,46

116 Bielsk Podlaski 2042,46 Szepietowo 2173,17

117 Łapy 2035,36 Nowy Dwór 2146,11

118 Zambrów 1577,00 Zambrów 1571,00

Źródło: Opracowanie własne

rodzin wielodzietnych i niepełnych czy objętych pomocą 

społeczną. 

W związku z przeprowadzonym badaniem doty-

czącym wielowymiarowej analizy poziomu ubóstwa na 

terenie województw oraz powiatów i gmin województwa 

podlaskiego przedstawiamy niektóre wnioski:

Gminy najbardziej zagrożone ubóstwem to w roku 

2010: Nowy Dwór, Bargłów Kościelny, Kolno m., 

Rajgród, Filipów, Jeleniewo, Zambrów, Wąsosz, 

Szczuczyn i Grajewo. Najmniejsze zagrożenie 

wystąpiło w 2010 r. w gminach: Nowinka, Mielnik, 

Suraż, Białystok, Narewka, Łomża, Białowieża, 

Suwałki, Michałowo. 

Można zaobserwować gminy, których zagro-

żenie ubóstwem jest względne stałe w czasie. 

Do takich gmin można zaliczyć gminy: Białystok, 

Nowinka, Mielnik, Narewka, Łomża, Białowieża, 

Suwałki, Michałowo. Zajmują one niezmiennie 

miejsca w pierwszej dziesiątce rankingu jako gminy 

najmniej zagrożone ubóstwem. Natomiast gminy 

takie jak Jeleniewo czy Bargłów Kościelny zajmują 

•

•

końcowe miejsca w rankingu zarówno w roku 2009, 

jak i 2010.

Najmniejszym stopniem zagrożenia ubóstwem 

zarówno w roku 2009 i w 2010 charakteryzuje się 

województwo mazowieckie. Niskim stopniem zagro-

żenia ubóstwem cechują się również województwa: 

dolnośląskie i opolskie. Na drugim krańcu rankingu 

znalazły się natomiast województwa: warmińsko-

mazurskie, kujawsko-pomorskie i podkarpackie, 

gdzie stopnień zagrożenia ubóstwem zarówno 

w roku 2009 jak i 2010 był bardzo wysoki. Woje-

wództwo podlaskie w obydwu analizowanych 

latach charakteryzuje się wysokim stopniem zagro-

żenia ubóstwem.

W badanym okresie w niektórych województwach 

sytuacja związana ze zjawiskiem ubóstwa zmieniała 

się. Przykładem tego są województwa śląskie 

i lubuskie, które zmieniły swoją pozycję o trzy 

miejsca do góry. W pozostałych województwach 

stopnień zagrożenia ubóstwem w 2010 r. był albo 

taki sam, albo podobny do roku poprzedniego. 

•

•
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Stopień zagrożenia ubóstwem w powiatach woje-

wództwa podlaskiego w latach 2009-2010 był zróż-

nicowany terytorialnie.

Więcej powiatów zagrożonych ubóstwem było 

w roku 2009, wówczas to 47% powiatów w wysokim 

lub bardzo wysokim stopniu było zagrożonych zjawi-

skiem ubóstwa, roku 2010 takich 35% powiatów 

było 35%.

Bardzo wysokim stopniem zagrożenia ubóstwem 

w latach 2009-2010 cechował się powiat kolneński.

•

•

•

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej wyraża 

nadzieję, że przeprowadzone badanie przyczyni się do 

głębszej analizy zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecz-

nego przez podmioty i instytucje działające w obszarze 

polityki społecznej. Niniejszy artykuł zawiera zaledwie 

skrót informacji związanych z poziomem ubóstwa 

w województwie podlaskim w latach 2009-2010. 

Raport dostępny jest na stronie www.rops-bialystok.pl, 

w związku z czym serdecznie zapraszamy do zapoznania 

się z jego treścią. 

Tabela 2. Ranking gmin ze względu na liczbę osób w rodzinach objętych 

pomocą społeczną z powodu ubóstwa na 1000 mieszkańców

Miejsce w rankingu
Gmina

Liczba osób w rodzi-

nach objętych pomocą 

społeczną z powodu 

ubóstwa na 1000 

mieszkańców

Gmina

Liczba osób w rodzi-

nach objętych pomocą 

społeczną z powodu 

ubóstwa na 1000 

mieszkańców

2009 2010

1 Kulesze Kościelne 0 Kulesze Kościelne 0

2 Czyże 11 Czyże 8

3 Dobrzyniewo Duże 13 Wysokie Mazowieckie 8

4 Nowogród 13 Dobrzyniewo Duże 13

5 Supraśl 22 Wysokie Mazowieckie 13

6 Wysokie Mazowieckie 23 Czyżew 15

7 Wysokie Mazowieckie 23 Nowogród 20

8 Szumowo 28 Stawiski 21

9 Mońki 30 Wizna 22

10 Knyszyn 30 Supraśl 22

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

109 Wąsosz 175 Giby 184

110 Grajewo 176 Czeremcha 188

111 Turośl 177 Przerośl 190

112 Czeremcha 180 Wąsosz 192

113 Giby 189 Wiżajny 195

114 Jeleniewo 211 Jeleniewo 199

115 Wiżajny 217 Turośl 207

116 Przerośl 221 Rajgród 214

117 Zbójna 270 Zbójna 244

118 Płaska 283 Płaska 282

Źródło: Opracowanie własne

Magdalena Kindziuk

Obserwatorium Integracji Społecznej

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

w Białymstoku
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Kretyn, matoł, debil, przygłup, oferma, bachor, 

gnojek, darmozjad, idiota… – co piąty ojciec lub matka 

przyznaje, że zdarzyło mu się użyć obraźliwych słów 

wobec dziecka. 50% dzieci i nastolatków słyszy krzyk co 

najmniej raz w tygodniu. Niemal dwa razy częściej krzyk 

stosują matki niż ojcowie, bo to one zwykle spędzają 

więcej czasu z dziećmi. 

Dlaczego zachowujemy się tak wobec swoich 

dzieci? Czy to stałe elementy w komunikowaniu się 

z nimi, sposób na ukaranie, czy demonstracja autory-

tetu? Niemalże wszyscy jesteśmy 

w stanie przypomnieć sobie 

sytuacje, w której straciliśmy nad 

sobą kontrolę. Prawdopodo-

bieństwo podjęcia negatywnych 

działań wobec dziecka zwiększa 

się w momencie, gdy pozwolimy 

ponieść się emocjom. Wpływają 

one negatywnie na relacje 

z najbliższymi, osłabiają je, a nawet 

niszczą. Bezsilność rodziców jest 

podłożem złości, która niesie 

za sobą lawinę wulgaryzmów 

zwłaszcza, gdy jesteśmy zmęczeni, 

a brakuje kogoś obok, kto pomoże 

i wesprze. Ta utrata kontroli jest 

również sygnałem, iż brakuje 

argumentów, umiejętności do 

właściwego zachowania. Takiej 

drogi postępowania uczą często 

rodzice, pozostawiając nie dziedzictwo, ale bagaż nega-

tywnych doświadczeń, które możemy przekazać swoim 

dzieciom – poniżając i wyzywając. Jak „my” się wówczas 

czuliśmy? Osamotnieni, zagubieni, rozdarci między tym 

kim chcielibyśmy być, a tym co słyszymy. Jak wielki musi 

być ból dziecka, któremu rodzic mówi „kocham Cię” ale 

potrafi  również nazwać go „matołem”.

Rodzice często nie zdają sobie sprawy z tego, jak 

wielkie znaczenie dla samooceny dziecka i jego relacji 

z najbliższymi ma doświadczenie poniżenia. „Ty debilu, 

idioto, przygłupie, ofermo…”- słowa, które ranią, pozo-

stawiają niezaleczone rany na całe życie, budują nieade-

kwatny obraz dziecka. Dzieci narażone na przemoc 

werbalną postrzegają otaczający je świat jako nieprze-

widywalny, a relacje interpersonalne – nacechowane 

agresją. Mają problemy w nauce, a poprzez zaniżoną 

samoocenę wykazują mniejszą wiarę w formułowane 

przez siebie opinie. Częściej również sięgają po alkohol 

czy środki odurzające.

Konsekwencje przemocy werbalnej dotykają nie 

tylko wówczas, kiedy dziecko jest na nią narażone. Sięgają 

dalej i zaznaczają swój ślad w późniejszych latach życia, 

kiedy przemoc już ustaje. 

Następstwami długotrwa-

łego i wysokiego poziomu agresji 

słownej są m.in.:

depresja 

niska samoocena

stosowanie przemocy 

w relacjach rówieśniczych

zachowania przestępcze.

Raniące zachowania to jednak 

nie tylko krzyk. Ignorowanie 

dziecka, kpina, szantaż emocjo-

nalny także wywołują traumę. 

Przykładów takich zachowań może 

być wiele. Jednak najważniejsza 

w uzdrawianiu takich sytuacji 

będzie świadomość, skąd się one 

biorą, na co zwracać uwagę, aby 

ich unikać.

Fundacja Dzieci Niczyje rozpo-

częła kampanię  „Słowa ranią na całe 

życie” zwracając uwagę na problem przemocy werbalnej 

wobec dzieci. Jej celem jest pokazanie rodzicom, w jaki 

sposób mogą unikać takich form komunikacji ze swoimi 

pociechami i tym samym ocalić je przed przykrymi konse-

kwencjami przemocy słownej. Inicjatorem kampanii „Słowa 

ranią na całe życie” jest Fundacja Dzieci Niczyje. Akcja jest 

współorganizowana przez partnerów biznesowych oraz 

organizacje zrzeszone w „Krajowym Partnerstwie na rzecz 

Ochrony Dzieci przed Przemocą”. 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białym-

stoku włączył się w powyższą kampanię oraz planuje 

zorganizować konferencję pod jej hasłem – „Słowa ranią 

na całe życie”.

•

•

•

•

„Słowa ranią na całe życie” – ogólnopolska kampania 
przeciwko przemocy werbalnej wobec dzieci 

Organizator kampanii - Fundacja Dzieci Niczyje
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GALA WOLONTARIATU 
podsumowująca działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Białymstoku w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 
i Aktywności Obywatelskiej 2011

2 grudnia 2011 r.





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

Projekt „Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Coated\051, 15%, UCR, 360%)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 125
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33600
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 125
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33600
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 125
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33600
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /POL ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


