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Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer Biuletynu Obserwatorium Integracji 
Społecznej. Publikacja powstaje w  ramach funkcjonowania Obserwatorium przy 
Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku.

Biuletyn jest zbiorem informacji na temat sektora szeroko rozumianej polityki 
społecznej. Na łamach pisma znajdziecie Państwo wachlarz informacji dotyczących 
badań, ekspertyz i analiz przeprowadzanych przez Zespól pracowników OIS. Powstanie 
Obserwatorium i realizacja zadań ma na celu podniesienie jakości i efektywności działań 
podejmowanych przez instytucje w  obszarze pomocy, integracji i  spójności społecznej 

w  województwie podlaskim. Prowadzone badania dotyczą w  szczególności skali problemów społecznych 
występujących w regionie, a wnioski i rekomendacje z nich wynikające służą promowaniu nowych rozwiązań 
w zakresie polityki społecznej.

Mam nadzieję, że artykuły zawarte w Biuletynie zapewnią Państwu dostęp do zintegrowanych informacji 
wspomagających planowanie i  realizację lokalnych strategii rozwiązywania problemów występujących na 
terenie naszego województwa. 

Życzę Państwu, aby publikacja i  artykuły w  nim zawarte stanowiły inspiracje do pracy, możliwość 
poznania dobrych praktyk oraz wielu okazji do wymiany myśli i spostrzeżeń zawodowych. 

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Białymstoku 

Elżbieta Rajewska -Nikonowicz 
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Szanowni Państwo,

Niniejszy Biuletyn powstał w oparciu o wyniki badań empirycznych, prowadzonych 
w  ramach działań podejmowanych przez Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. W mojej opinii badania i analizy 
oraz monitoring problemów społecznych na terenie województwa podlaskiego to jedno 
z głównych założeń polityki społecznej naszego regionu. Strategia badawcza OIS dotyczy 
priorytetowych tematów problemowych tj. ubóstwa, problemów uzależnień, sytuacji osób 
niepełnosprawnych, polityki prorodzinnej, bezrobocia, przemocy w rodzinie itp. Realizacja 
takiej tematyki wynika z najpilniejszych potrzeb niwelowania skutków owych problemów. 

Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego wskazuje na niedostateczny stan 
diagnozy problemów marginalizacji oraz niezadowalający stan rozwiązań systemowych wobec kategorii grup 
społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Informacje pochodzące z  realizowanych przez Obserwatorium badań przyczynią się do zapełnienia luk 
informacyjnych, w obszarach, w których są one największe. Wnioski i rekomendacje opracowane na podstawie 
istniejących źródeł informacji, jak i badań własnych posłużą podmiotom współtworzącym politykę społeczną 
w regionie. Upublicznianie efektów pracy Obserwatorium Integracji Społecznej posłuży również kształtowaniu 
potrzeb strategicznych działań wśród instytucji pomocy i integracji społecznej na poziomie lokalnym. 

Wciąż mamy nadzieję, że tworzenie większej integracji i  spójności społecznej wpłynie na podniesie 
efektywności i skuteczności działań prowadzonych na rzecz szeroko rozumianej polityki społecznej. 

Liczę, że Biuletyn zagości w Państwa instytucjach na stałe i będzie jednym z niezbędnych źródeł informacji 
o regionalnych problemach społecznych. Tym samym zachęcam Państwa do lektury wszystkich tekstów. Każda 
refl eksja zbliżająca nas do wizji rozwoju kapitału społecznego jest cenna i  stanowi wartościową cegiełkę 
w dyskusji o nas samych, o naszych problemach i słabościach. 

Życzę miłej lektury i cennych, osobistych refl eksji na sygnalizowane tematy. 

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Mieczysław Kazimierz Baszko

marszałek Województwa Podla

Miececececececeecccccceeeecceceeccceceeececeeecceceeeeececeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee zyyyyysłłłław Kazimierz Baszk
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Sektor szeroko rozumianej polityki społecznej 

obejmuje działania na rzecz integracji i  spójności 

społecznej, dzięki którym ma szansę wzrosnąć odsetek 

ludzi zdolnych budować kapitał ludzki i społeczny naszego 

regionu. Odpowiednio zaprojektowana i  wdrożona 

polityka społeczna realizowana na poszczególnych 

szczeblach administracyjnych jest podstawą spójności 

społecznej. Polityka spójności zakłada między innymi 

współdziałanie różnych instytucji i podmiotów zajmują-

cych się rozwiązywaniem problemów społecznych.

Aby podnosić i  rozwijać jakość usług społecznych 

wykorzystujemy wsparcie, jakie proponuje Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki fi nansowany w ramach Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja większości zadań samorządu woje-

wództwa z  zakresu polityki społecznej, wynikających 

z Ustawy o pomocy społecznej, należy do Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS). ROPS który został 

powołany do kreowania polityki społecznej na poziomie 

regionalnym z różnych przyczyn nie pełni roli „obserwa-

tora” problemów społecznych, co może się przekładać 

na planowane przez niego działania w obszarze polityki 

społecznej. Prawidłowe wykonanie zadań wymaga 

analizy socjologicznej opartej na poprawnie dobranych 

narzędziach badawczych i  wskaźnikach oraz profesjo-

nalnie przeprowadzonej diagnozie wybranego zjawiska 

społecznego. Jednym z  priorytetów ROPS jest diagno-

zowanie problemów społecznych oraz inspirowanie 

i  promowanie nowych rozwiązań w  zakresie pomocy 

i  integracji społecznej. Kluczowe znaczenie ma znale-

zienie takiej metody badawczej, czyli zbioru wzajemnie 

spójnych dyrektyw, działań, czynności i  środków, które 

w praktyce urzędniczej zapewniałaby osiągnięcie zapla-

nowanych i ustalonych celów.

Odpowiedzią na te postulaty jest powstanie 

w strukturach ROPS, we wrześniu 2009 r. Obserwatorium 

Integracji Społecznej (OIS), który ma stanowić wsparcie 

kadrowo-merytoryczne w  zakresie tworzenia pionów 

analityczno-badawczych. Obserwatorium Integracji 

Społecznej zostało powołane w ramach projektu „Koor-

dynacja na Rzecz Aktywnej Integracji” realizowanego 

w ramach Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna”, 

Działania 1.2. „Wsparcie systemowe instytucji pomocy 

i  integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. Realizatorem projektu jest Centrum Rozwoju 

Obserwatorium Integracji Społecznej działające 
przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej
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Zasobów Ludzkich w Warszawie. Projekt powstał z inicja-

tywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Koncepcję 

funkcjonalno-organizacyjną opracował Instytut Rozwoju 

Służb Społecznych w  Warszawie. Realizacja projektu 

przewidziana jest na lata 2009-2013. 

Bezpośrednią przesłanką leżącą u  podstaw 

powołania Obserwatorium do życia był brak w  woje-

wództwie podlaskim instytucji generującej i  groma-

dzącej informacje o  sytuacji społecznej regionu. Dziś - 

dzięki środkom Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

- pojawiła się szansa na zapełniane tej luki.

Stworzenie Obserwatorium jest odpowiedzią na 

potrzebę identyfi kacji regionalnych problemów społecz-

nych oraz informacji o instytucjach zajmujących się ich 

rozwiązywaniem. Powodem powstania OIS jest także 

niedostateczna wymiana informacji pomiędzy instytu-

cjami zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym. Dzia-

łalność OIS ma służyć nie tylko instytucjom i odbiorcom 

z  poziomu regionalnego (wojewodzie i  podległym mu 

instytucjom, a także marszałkowi i urzędowi marszałkow-

skiemu) i krajowego (administracji rządowej w szczegól-

ności: ministerstwu: pracy i polityki społecznej, edukacji, 

zdrowia itp.), ale głównie instytucjom z poziomu powia-

towego i gminnego, czyli ośrodkom pomocy społecznej, 

powiatowym centrom pomocy rodzinie oraz innym 

jednostkom organizacyjnym gminy i powiatu.

Celem głównym OIS jest stworzenie szans na lepsze 

planowanie polityki i strategii rozwiązywania problemów 

społecznych na różnych szczeblach, poprzez prowa-

dzenie i  upowszechnianie badań, ekspertyz i  analiz 

oraz stałe monitorowanie sytuacji w obszarze integracji 

społecznej w regionie. Na podstawie tego formułowane 

są rekomendacje zmian w  prowadzonych działaniach 

lub propozycje nowych działań. Obserwatorium wspiera 

procesy decyzyjne na szczeblu regionalnym i ponadre-

gionalnym poprzez upowszechnianie wyników badań. 

Promowane będą również innowacyjne rozwiązania 

w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Zadania te znajdują odzwierciedlenie w funkcjach OIS:

Funkcja badawcza obejmuje cały proces badawczy 

począwszy od sformułowania problemu badawczego, 

poprzez ustalenie metodologii, prowadzenie badań, do 

opracowania raportu, m.in: 

 � Przeprowadzanie badań i analiz regionalnych doty-

czących polityki społecznej; 

 � Monitorowanie Wojewódzkiej Strategii Polityki 

Społecznej;

 � Opracowywanie Bilansu Potrzeb Pomocy 

Społecznej, czy Oceny Zasobów Pomocy Społecznej;

 � Identyfikacja potrzeb informacyjnych z  zakresu 

wiedzy o integracji społecznej w regionie;

 � Monitorowanie wybranych zjawisk i  problemów 

społecznych występujących w województwie.

Funkcja doradcza obejmuje opracowanie reko-

mendacji, planów oraz programów w danych obszarach 

polityki społecznej na podstawie wyników z przeprowa-

dzonych badań, m.in:

 � Tworzenie założeń programów fi nansowanych ze 

środków własnych ROPS lub założeń projektów syste-

mowych fi nansowanych z funduszy Unii Europejskiej;

 � Przekazywanie wniosków i rekomendacji z prowa-

dzonych badań Marszałkowi i  Wojewodzie oraz 

podległym im jednostkom;

 � Formułowanie rekomendacji, na podstawie których 

będą opracowywane programy szkoleń prowadzo-

nych przez ROPS;

 � Opracowywanie i  aktualizowanie Wojewódzkiej 

Strategii Polityki Społecznej;

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej
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 � Udzielanie konsultacji w opracowywaniu lokalnych 

(powiatowych i gminnych) strategii rozwiązywania 

problemów społecznych;

 � Prowadzenie konsultacji dla pracowników OPS 

i PCPR na podstawie badań OIS.

Funkcja informacyjna służy do prezentowania 

wyników prac OIS szerszej grupie odbiorców, niż adresaci 

rekomendacji. Ma ona przede wszystkim znaczenie 

upowszechniające i  promocyjne. Jednym z  kluczo-

wych produktów informacyjnych będzie baza danych 

o podmiotach pomocy i integracji społecznej, która ma 

służyć szerokiej grupie zainteresowanych osób, m.in.:

 � Wysyłanie bezpłatnego newslettera w  wersji elek-

tronicznej;

 � Popularyzacja wyników prowadzonych badań;

 � Aktualizacja bazy danych o  instytucjach pomocy 

i  integracji społecznej oraz upowszechnianie 

dobrych praktyk. 

Działania OIS obejmują również: 

 � gromadzenie danych nt. problemów społecz-

nych występujących w  środowiskach lokalnych, 

które będą mogły być wykorzystywane w  opra-

cowywaniu lokalnych strategii rozwiązywania 

problemów społecznych,

Schemat powiązań funkcji OIS z zadaniami Projektu „Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji”

OIS
Funkcja

badawcza

Funkcja
doradcza

Funkcja
informacyjna

Stosowanie narzędzia

Bilans potrzeb pomocy społecznej

Zintegrowane analizy regionalne w zakresie pomocy

i integracji społecznej na poziomie krajowym

Szkolenia dla pracowników zajmujących się 

specjalistycznym doradztwem dla ROPS

Szkolenia dla radnych wojewódzkich 

oraz administracji samorządowej

w zakresie polityki społecznej

Szkolenia dla pracowników pomocy 

i integracji społecznej

Baza danych o podmiotach pomocy

i integracji społecznej

Seminarium dotyczące Ekonomii Społecznej
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 � poszukiwanie rozwiązań systemowych na poziomie 

krajowym,

 � monitorowanie działalności instytucji sprzyjających 

aktywnej integracji,

 � analizę skuteczności realizowanych projektów 

i  stosowanych form pomocy przez instytucje 

aktywnej integracji,

 � zbieranie i udostępnienie istniejących opracowań, 

raportów, danych dotyczących aktywnej integracji,

 � upowszechnianie innowacyjnych i  skutecznych 

rozwiązań w zakresie pomocy społecznej,

 � upowszechnianie informacji nt. realizowanych 

w regionie projektach.

Działania Obserwatorium Integracji Społecznej 

wynikają z postawionych celów projektu i są realizowane 

na trzech płaszczyznach: 

 � prowadzenie badań i analiz, będących pogłębioną 

diagnozą wybranych obszarów sytuacji społecznej 

w województwie, 

 � integrowanie dostępnych informacji z  obszaru 

polityki społecznej,

 � ułatwianie oceny skuteczności rozwiązań wdraża-

nych w obszarze polityki społecznej.

Podsumowując Obserwatorium Integracji Społecznej 

ma trzy główne zadania:

 � bada, monitoruje i  analizuje zjawiska i  problemy 

społeczne,

 � formułuje rekomendacje zmian w  prowadzonych 

działaniach lub proponowania nowych działań,

 � upowszechnia wyniki swojej działalności.

Projekt „Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji” 

jest odpowiedzią na oczekiwane zmiany w  problema-

tyce diagnoz i analiz w zakresie integracji społecznej. To 

trudne przedsięwzięcie, poza oczywistymi korzyściami, 

umożliwi wymianę informacji pomiędzy instytucjami 

zarówno na szczeblu lokalnym jak i  krajowym. Nawią-

zanie współpracy i podjęcie dyskusji na temat metodo-

logii badań społecznych odnajdzie odzwierciedlenie 

we wspólnym działaniu we wszystkich sferach polityki 

społecznej.

Podkreślić należy, że działalność Obserwatorium 

Integracji Społecznej ma przyczynić się nie tylko do 

oceny efektywności działań podejmowanych w ramach 

polityki społecznej, ale przede wszystkim do podno-

szenia efektywności i  jakości działań ze szczególnym 

uwzględnieniem pomocy społecznej.

Praca Zespołu ds. opracowania Wojewódzkiej Strategii Polityki 

Społecznej na lata 2010-2018
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Raport przedstawia analizę stanu zastanego Regio-

nalnego Ośrodka Polityki Społecznej w  Białymstoku. 

Obejmuje okres badawczy od momentu powstania 

ROPS w  Białymstoku, czyli od momentu wydzielenia 

ze struktur Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podlaskiego tj. czerwca 2007 r. do września 2009 r. 

czyli powstania Obserwatorium Integracji Społecznej 

w strukturach ROPS. Raport przedstawia diagnozę stanu 

zastanego działań podejmowanych przez komórki orga-

nizacyjne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 

Zintegrowanie informacji miało na celu ułatwić podej-

mowanie nowych inicjatyw oraz efektywnych i skutecz-

nych działań w obrębie polityki społecznej na terenie 

województwa podlaskiego. Opracowanie zawiera dane 

dotyczące: zadań wykonywanych przez Ośrodek, badań 

jakie wykonuje, z kim współpracuje i na jakich zasadach. 

Diagnoza stanu zastanego pozwoliła dostrzec a  także 

oszacować potencjał Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej, a  tym samym ułatwi planowanie organi-

zacji badań i działań podejmowanych przez nowy dział 

Obserwatorium Integracji Społecznej. Raport przy-

czynił się do lepszego rozpoznania problemów społecz-

nych występujących w  regionie. Ponadto posłużył do 

podejmowania efektywnych działań w zakresie polityki 

społecznej. 

Od momentu powstania Obserwatorium Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w  Białymstoku podjął 

i zrealizował następujące działania:

ROK 2009

I. Raport stanu zastanego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku
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Jednym z zadań OIS jest identyfi kacja potrzeb infor-

macyjnych z  zakresu wiedzy o  integracji społecznej 

w  regionie. W  2009 r. Obserwatorium zleciło przepro-

wadzenie badania „Identyfi kacja potrzeb informa-

cyjnych z  obszaru polityki społecznej w  wojewódz-

twie podlaskim” ekspertom z  Instytutu Badań i Analiz 

VIVADE.

Głównym celem badania było zgromadzenie infor-

macji będących punktem wyjścia dla dalszych prac 

badawczych i analitycznych prowadzonych przez Obser-

watorium. Badanie zostało przeprowadzone wśród 

przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej tj. wszystkich OPS (118 jednostek) oraz PCPR 

(14 jednostek) działających na Podlasiu, wybranych 

podmiotów z obszaru trzeciego sektora oraz podmiotów 

ekonomii społecznej z regionu (łącznie 68 instytucji).

Na podstawie analizy zgromadzonego materiału 

empirycznego stworzono listę rekomendowanych 

obszarów badawczych: 

I. Wielowymiarowa analiza warunków 

funkcjonowania rodziny

 � Diagnoza sytuacji materialnej (skala ubóstwa)

 � Przemoc w rodzinie

 � Problemy rodzin wielodzietnych

 � Diagnoza rodzin zastępczych

 � Rozpoznanie problemów samotnych rodziców

II. Problemy dzieci i młodzieży w kontekście 

wykluczenia społecznego

 � Sytuacja dzieci pozostawionych bez opieki rodziców 

w  wyniku migracji zagranicznych (sieroctwo 

migracyje)

 � Losy wychowanków placówek opiekuńczo-wycho-

wawczych

 � Dzieci i młodzież w procesie transmisji ubóstwa

 � Sytuacja dzieci w rodzinach zastępczych

 � Przemoc w środowisku rówieśniczym

 � Prostytucja nieletnich

 � Problem molestowania seksualnego dzieci 

i młodzieży

 � Formy i skala uzależnień wśród młodzieży

III. Kompleksowa diagnoza sytuacji osób 

niepełnosprawnych

 � Statystyka osób niepełnosprawnych na poziomie 

gminy i powiatu z podziałem na stopień i typ niepeł-

nosprawności

 � Charakterystyka społeczno-demograficzna osób 

niepełnosprawnych

 � Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy 

i edukacji – kwalifi kacje i bariery

 � Warunki życia osób niepełnosprawnych

IV. Wielowymiarowa analiza przemocy

 � Pogłębiona diagnoza przemocy w formie fi zycznej 

i psychiczna

 � Przemoc w rodzinie wobec dzieci i młodzieży, osób 

starszych oraz niepełnosprawnych

 � Przemoc w środowisku rówieśniczym

 � Skala zjawiska w środowisku lokalnym

V. Bezrobocie i wykluczenie z rynku pracy

 � Statystyka osób bezrobotnych na poziomie gminy

 � Aktywność zawodowa kobiet – kompetencje 

i bariery wejścia na rynek pracy

 � Bezrobocie na obszarach wiejskich (ukryte bezro-

bocie)

VI. Przyczyny i skutki uzależnień

 � Analiza nowych form uzależnień (uzależnienia cywi-

lizacyjne)

 � uzależnienie od Internetu i innych nowych techno-

logii;

- uzależnienie od leków;

- uzależnienie od narkotyków;

- uzależnienie od pracy;

- uzależnienie od hazardu;

- uzależnienie od pomocy społecznej;

 � Uzależnienia dzieci i młodzieży

II. Identyfi kacja potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej w województwie podlaskim
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W  okresie 2009/2010 Obserwatorium Integracji 

Społecznej przeprowadziło ocenę stopnia wdrażania 

i  realizacji poszczególnych zadań wynikających 

z programów w zakresie polityki społecznej realizowa-

nych w  latach 2006-2008 na terenie gmin i  powiatów 

województwa podlaskiego, tj.

1. Programu profi laktyki i  rozwiązywania problemów 

alkoholowych w  województwie podlaskim na lata 

2006-2008;

2. Programu przeciwdziałania narkomanii w  wojewódz-

twie podlaskim na lata 2006-2008;

3. Programu na rzecz poprawy warunków życia społecz-

nego i zawodowego osób niepełnosprawnych w woje-

wództwie podlaskim na lata 2006-2008;

4. Programu w zakresie pomocy społecznej w wojewódz-

twie podlaskim na lata 2006-2008.

Opracowanie, realizacja, ewaluacja i  aktualizacja 

programów dotyczących rozwiązywania problemów 

społecznych występujących na terenie województwa 

podlaskiego  jest jednym z priorytetowych zadań Regio-

nalnego Ośrodka Polityki Społecznej w  Białymstoku. 

Monitoring realizacji programów przeprowadzono na 

podstawie badań ankietowych skierowanych do wszyst-

kich gmin i  powiatów na terenie województwa podla-

skiego. Kwestionariusz ankiet skierowany był do celowo 

dobranych podmiotów tj. do starostw oraz gmin woje-

wództwa podlaskiego, realizujących zadania progra-

mowe na szczeblu lokalnym. Beneficjenci badania 

to przedstawiciele 115 gmin, 14 powiatów i  3 miast 

grodzkich województwa podlaskiego. Ankiety wypeł-

niane były przez podmioty odpowiedzialne za realizację 

zadań na terenie gmin i powiatów. 

W drodze badania ankietowego uzyskano informacje 

na temat realizacji przez samorządy gminne i powiatowe 

zadań wynikających z  czterech ww. programów woje-

wódzkich. Zdecydowana większość badanych jednostek 

zadeklarowała, że założenia programów są znane i były 

realizowane w latach 2006 - 2008. 

Najwięcej samorządów gminnych (w  tym miast 

grodzkich) realizowało na swoim terenie założenia 

„Programu profilaktyki i  rozwiązywania problemów 

alkoholowych w  województwie podlaskim na lata 

2006-2008”, 103 podmioty podejmowały działania w tym 

zakresie. Program narkomanii znały 84 jednostki. Na 

trzecim miejscu pod względem liczby jednostek korzy-

stających z  programu jest program dotyczący proble-

matyki pomocy społecznej, 70 podmiotów znało i korzy-

stało w latach 2006-2008 z jego założeń. Najmniej gmin 

realizowało wytyczne programu na rzecz poprawy 

warunków życia społecznego i  zawodowego osób 

niepełnosprawnych. Prawie połowa jednostek zadekla-

rowała znajomość tego programu. 

Natomiast w przypadku jednostek powiatowych 13 

z 14, istniejących na terenie województwa podlaskiego, 

znało wszystkie cztery programy.

Poniżej uzyskane wnioski z  programów wojewódz-

kich:

1. Program profi laktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w województwie podlaskim na lata 

2006-2008

Z  analizy odpowiedzi ankietowych wynika, że 

założenia programu w  zakresie zjawiska alkoholizmu 

realizowane na szczeblu lokalnym w znacznym stopniu 

zależą od skali problemu na danym terenie. Informacje 

pozyskane od badanych instytucji wskazują na fakt, że 

niespełna połowa samorządów gminnych realizowała na 

swoim terenie działania profi laktyczne i  terapeutyczne 

skierowane do osób z podwyższonego ryzyka, znaczny 

odsetek gmin prowadził na swoim terenie edukację 

publiczną i  uczestniczył w  kampaniach profi laktycz-

nych, zarówno ogólnopolskich jak i własnych lokalnych. 

Połowa jednostek powiatowych, w  których kompe-

tencji leży wykonywanie działań w  zakresie problema-

tyki przemocy w rodzinie realizowały na swoim obszarze 

programy korekcyjno -edukacyjne dla sprawców 

przemocy. Niewątpliwie ważnym odnotowania wydaje 

się być fakt, że tylko w nielicznych gminach i powiatach 

funkcjonowały i  świadczyły usługi ośrodki wsparcia 

dla ofi ar przemocy w rodzinie oraz ośrodki interwencji 

kryzysowej. Wyraźnie widać potrzebę zwiększenia 

liczby tego typu placówek podejmujących działania na 

rzecz osób i rodzin potrzebujących pomocy i będących 

w  stanie kryzysu. Dane pozyskane od pracowników 

instytucji pomocy społecznej wskazują, że większość 

gmin wspierała na swoim obszarze rozwój lokalnych 

systemów przeciwdziałania przemocy w  rodzinach 

alkoholowych we współpracy z  lokalnymi instytucjami 

III. Raport z realizacji programów w zakresie polityki społecznej na terenie gmin i powiatów województwa 

podlaskiego w latach 2006-2008
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publicznymi i  społecznymi działającymi w  zakresie 

problematyki alkoholowej. Najczęściej podejmowano 

wspólne inicjatywy i działania przy współpracy z policją. 

Partnerstwo podmiotów działających w  tym obszarze 

życia społecznego ma fundamentalne znaczenie dla 

tworzenia i  realizacji zadań wynikających z  założeń 

programu profi laktyki i rozwiązywania problemów alko-

holowych. Warto podkreślić, że w latach 2006-2008 tylko 

nieliczne gminy, prowadziły w  swoim rejonie monito-

ring stanu problemów alkoholowych. Ważną informacją 

pozyskaną w badaniu jest też fakt, że jedynie nieliczne 

gminy posiadają na swoim terenie bazy danych o instytu-

cjach i formach działania dotyczących różnych aspektów 

problemów alkoholowych. Bardzo istotnym czynnikiem 

jest też to, że niewielki odsetek gmin i powiatów reali-

zował na swoim terenie programy skierowane do ofi ar 

przemocy w  rodzinie. Słaby nacisk kładziono także na 

organizację szkoleń dla przedstawicieli instytucji reali-

zujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

W przeprowadzonym badaniu respondenci wskazy-

wali na potrzeby:

 � wymiany doświadczeń i  metod pracy pomiędzy 

organizacjami i  instytucjami pomocowymi dzia-

łającymi w  obszarze przeciwdziałania przemocy 

w  rodzinie przy użyciu specjalnie utworzonego 

w tym celu forum internetowego (78% samorządów 

gminnych i 92% powiatowych widzi taką potrzebę 

na swoim terenie),

 �  powoływania na terenie gmin interdyscyplinar-

nych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie (51 % gmin i miast grodzkich wskazało 

taką potrzebę),

 � prowadzenie szeregu działań profilaktyczno - 

edukacyjnych ze sprzedawcami jak i  z  osobami 

dorosłymi celem zmniejszania rozmiarów zjawiska 

sprzedaży alkoholu nieletnim,

 � aktywizowania samorządów gminnych do podej-

mowania działań w  zakresie edukacji publicznej 

dotyczące obszaru zdrowotnych i  społecznych 

konsekwencji spożywania alkoholu,

 � poszerzania grona odbiorców ogólnopolskich 

kampanii profi laktycznych (głównymi benefi cjen-

tami są dzieci i młodzież),

 � zwiększenia działań profi laktycznych adresowanych 

do dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka,

 � prowadzenia akcji informacyjnych dla przy-

szłych kierowców na temat skutków prowadzenia 

pojazdów pod wpływem alkoholu.

2. Program przeciwdziałania narkomanii w  woje-

wództwie podlaskim na lata 2006-2008

Gminy włączyły się również w  latach 2006-2008 

w  realizację założeń wojewódzkiego programu prze-

ciwdziałania narkomanii. Badanie pokazuje, że istnieją 

liczne braki w  tym zakresie działań. Świadczy o  tym 

między innymi niewielki odsetek gmin posiadających 

bazę danych o realizowanych programach profi laktycz-

nych kierowanych do społeczności lokalnych, o placów-

kach świadczących usługi w zakresie terapii i rehabilitacji 

osób uzależnionych od środków odurzających. Istnieją 

także wyraźne luki w informacjach na temat funkcjono-

wania (i tak nielicznych, bo ok. 7 %) placówek na terenie 

województwa podlaskiego zajmujących się niwelowa-

niem skutków uzależnień od narkotyków, leczeniem 

i  rehabilitacją pacjentów uzależnionych. Większość 

badanych jednostek tj. 82% deklaruje w badaniu, że na 

terenie szkół w ich gminie w latach 2006 - 2008 podej-

mowano działania profi laktyczne z zakresu narkomanii, 

szczególnie były to programy adresowane do młodych 

ludzi, organizowane w  różnych ciekawych formach, 

które skutecznie zachęcały do aktywnego udziału. Nale-

żałoby podkreślić, że na pochwałę zasługują działania 

służb mundurowych w zakresie działań prewencyjnych 

i kontrolnych w środowiskach zagrożonych, placówkach 

oświatowych oraz włączaniu się w realizację programów 

profilaktyczno -informacyjnych w  formie prelekcji 

i spotkań z młodzieżą i rodzicami. 

W  wyniku przeprowadzonej analizy ankiet da się 

zauważyć braki w zakresie:

 � uwzględniania problemu narkomanii w  swojej 

Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych (31% jednostek samorządu terytorial-

nego zgłosiło, brak tej problematyki w swoich stra-

tegiach), 

 � opracowywania własnego Programu Przeciwdzia-

łania Narkomanii na terenie gmin (jedynie 64% 

gmin posiada taki program), 

 � wspierania przez gminy na swoim terenie poza-

szkolnych programów profilaktycznych skiero-

wanych do dzieci i  młodzieży zagrożonej uzależ-

nieniem od narkotyków (jedynie 30% jednostek 

gminnych w województwie podlaskim prowadziło 

takie działania),

 � organizowania szkoleń uwzględniających inno-

wacyjne metody profi laktyki używania substancji 

psychoaktywnych oraz promujących ideę lokalnych 

strategii profi laktycznych (tylko 22 jednostki gminne 
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zadeklarowały, że w  latach 2006 - 2008 organizo-

wały takie szkolenia),

 � upowszechniania wiedzy na temat zagrożeń zwią-

zanych z  narkomanią t.j. organizowania systemu 

wymiany informacji pomiędzy lokalnymi mediami 

a  instytucjami odpowiedzialnymi za zapobieganie 

narkomanii (tylko 8 gmin) oraz rozpowszechniania 

materiałów informacyjno - edukacyjnych na temat 

problemu narkomanii w  formie: ulotek, książek, 

plakatów, fi lmów edukacyjno - profi laktycznych, 

informatorów, biuletynów o  tematyce antyuzależ-

nieniowej itp. (jedynie 32% jednostek gminnych),

 � wspierania zintegrowanego systemu działań obej-

mujących zróżnicowane formy organizacji czasu 

wolnego dla dzieci i  młodzieży (40% jednostek 

w  latach 2006 – 2008 nie podejmowało takich 

działań), 

 � pełnej ewidencji na poziomie województwa istnie-

jących placówek leczniczych i  rehabilitacyjnych, 

w tym prowadzących programy ograniczania szkód 

zdrowotnych (tylko nieliczne gminy ok. 9% prowa-

dziły taką bazę danych),

 � opracowywania i  wdrażania minimalnego planu 

zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 

uwzględniającego leczenie i  rehabilitację uzależ-

nienia od narkotyków oraz jego aktualizacja 

(jedynie 3 jednostki gminne korzystały ze szkoleń 

w dziedzinie problemów narkotykowych dla lekarzy 

podstawowej opieki zdrowotnej),

 � funkcjonowania placówek oraz programów leczenia 

substytucyjnego, programów dotyczących ogra-

niczenia szkód zdrowotnych jak również placówek 

readaptacji społecznej takich jak: hostele czy miesz-

kania chronione (w  żadnej z  gmin województwa 

podlaskiego nie funkcjonowały),

 � współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za 

kontrolę obrotu substancjami odurzającymi (prowa-

dzona była tylko na obszarze 18 gmin),

 � informacji na temat badań dotyczących zjawiska 

narkomanii w  środowiskach lokalnych. Te, które 

zostały przeprowadzone poruszały głównie kwestie 

świadomości społecznej w  zakresie narkomanii 

i kwestie używania środków psychoaktywnych.

3. Program w  zakresie pomocy społecznej w  woje-

wództwie podlaskim na lata 2006-2008

Z  danych liczbowych uzyskanych w  drodze 

badania wynika, że gminy i powiaty chętnie korzystały 

też z założeń programu w zakresie pomocy społecznej. 

Zdecydowana większość gmin deklaruje, że dokonywała 

na swoim terenie aktualizacji potrzeb w zakresie pomocy 

społecznej, w  formie analizy problemów społecznych 

występujących na terenie gminy czy powiatu. Ankie-

towani najczęściej dokonywali identyfikacji takich 

problemów jak: bezrobocie, uzależnienia, ubóstwo, 

długotrwałe choroby, niepełnosprawność, bezradność 

w sprawach opiekuńczo - wychowawczych itp. Znaczna 

liczba gmin i  powiatów stwierdziła, że w  latach 2006 - 

2008 podejmowała działania o charakterze poradniczym 

i doradczym, a także chętnie uczestniczyła w organizacji 

Podlaskich Dni Rodziny. Ponadto podejmowano szereg 

działań aktywizujących osoby starsze do udziału w życiu 

społecznym.

 Z  badania wynika, że nieliczne jednostki gminne 

i  powiatowe organizowały dla swoich pracowników 

szkolenia podnoszące poziom ich kwalifi kacji. W  ogra-

niczonym zakresie organizowano również szkolenia 

dla wolontariuszy działających w  sektorze socjalnym. 

Nasuwa to wnioski, że niewystarczająca liczba szkoleń 

dla kadr pomocy społecznej a  także niedostosowanie 

liczby zatrudnienia pracowników socjalnych do liczby 

mieszkańców wpływało negatywnie na charakter i jakość 

usług świadczonych w  latach 2006 - 2008 w  zakresie 

pomocy społecznej. 

Z  przeprowadzonej analizy wynika, że jednostki 

posiadają potrzeby w zakresie:

 � dokonywania aktualizacji potrzeb w  zakresie 

pomocy społecznej na terenie gmin i powiatów, 

 � przeprowadzania analiz głównych problemów 

społecznych,

 � zwiększania działań promujących zdrowy styl życia 

i  konstruktywne wzorce rodziny (w  latach 2006 - 

2008 jedynie 28 jednostek gminnych i  7 powiato-

wych podejmowało takie działania), 
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 � kontynuowania bezpłatnego poradnictwa 

w zakresie pomocy społecznej a także inicjowania 

tego typu działania na terenie gmin i  powiatów, 

gdzie nie jest ono prowadzone,

 � angażowania społeczności lokalnych w  realizację 

programów samopomocowych oraz do tworzenia 

organizacji pozarządowych (tylko 6 jednostek 

gminnych i  3 jednostki powiatowe zrealizowały 

łącznie 8 takich programów, a  w  22 gminach 

i  powiatach powstały nowe organizacje pozarzą-

dowe i grupy samopomocowe),

 � rozpoznania potrzeb osób i rodzin dysfunkcyjnych 

i  dostosowania liczby punktów interwencyjnych 

i  ośrodków interwencji kryzysowej do występują-

cych na danym terenie potrzeb,

 � tworzenia diagnozy potrzeb w  zakresie działań 

służących usamodzielnieniu się rodzin, 

 � inicjowania projektów i  programów służących 

usamodzielnieniu się rodzin (12% jednostek 

gminnych i  60% powiatowych realizowało takie 

programy i projekty),

 � aktywizacji społeczności lokalnej do uczestnictwa 

i organizacji Podlaskich Dni Rodziny na terenie gmin 

i powiatów (42% ośrodków gminnych i 71% powia-

towych w latach 2006 - 2008 uczestniczyło w reali-

zacji Podlaskich Dni Rodziny na poziomie lokalnym),

 � podejmowania działań i  usług na rzecz osób 

starszych (37% ankietowanych jednostek stwier-

dziło, że w latach objętych badaniem podejmowało 

tego typu działania),

 � rozwoju i  wykorzystania form wolontariatu do 

niesienia pomocy społecznej osobom starszym 

( jedynie 22% gmin podejmowało działania 

włączające wolontariuszy i  inne grupy społeczne 

w niesienie pomocy osobom starszym),

 � promowania działań w zakresie pomocy społecznej 

przy włączeniu lokalnych mediów,

 � wzmacniania - stosownie do zdiagnozowanych 

potrzeb – funkcjonowania lokalnych rad społecz-

nych i for dyskusyjnych,

 � inicjowania, w  zależności od potrzeb, organizo-

wania lokalnych konferencji, sympozjów i spotkań 

dotyczących roli organizacji pozarządowych w życiu 

społecznym,

 � angażowania samorządów gminnych i  powia-

towych do realizacji programów innowacyjnych 

z zakresu pomocy społecznej,

 � organizowania przez jednostki samorządu tery-

torialnego szkoleń dla kadr pomocy społecznej 

(jedynie 13% jednostek gminnych i 50% jednostek 

powiatowych w  latach 2006 – 2008 podejmowały 

takie działania),

 � podnoszenia kwalifikacji pracowników pomocy 

społecznej (tylko w 17 jednostkach gminnych dofi -

nansowywano specjalizacje zawodowe I  i II stopnia 

w  zawodzie pracownik socjalny oraz specjalizacje 

z zakresu organizacji pomocy społecznej). 

4. Program na rzecz poprawy warunków życia 

społecznego i  zawodowego osób niepełno-

sprawnych w  województwie podlaskim na lata 

2006-2008

W  najmniejszym stopniu jednostki gminne 

i powiatowe włączyły się w realizację założeń „Programu 

na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawo-

dowego osób niepełnosprawnych w  województwie 

podlaskim na lata 2006-2008”. Problematyka dotycząca 

osób niepełnosprawnych to temat wciąż zaniedby-

wany, bagatelizowany w  skutkach, co wynikać może 

z braku dostępności informacji na w/w temat. Świadczy 

o  tym między innymi fakt, że 101 jednostek gminnych 

i 13 powiatowych nie prowadziło bazy danych na temat 

liczby i  kryteriów grup dysfunkcyjnych osób niepełno-

sprawnych.

Informacje pozyskane w trakcie badania wskazują, 

że tylko nieliczne samorządy (6% biorących udział 

w  badaniu) podejmowały przedsięwzięcia  w  zakresie 

rozwoju dostępności infrastruktury rehabilitacyjno – 

medycznej. Z  analizy wyników badań wynika również, 

iż kolejną trudnością z jaką spotykają się osoby niepeł-

nosprawne jest ograniczony dostęp do edukacji. Na 

terenie większości gmin województwa podlaskiego 

(79 jednostek) brak jest placówek przystosowanych 

do kształcenia osób niepełnosprawnych. Z danych licz-

bowych uzyskanych w  drodze badania wynika też, że 

tylko 23% gmin i powiatów podejmowało działania na 

rzecz poprawy dostępu do informacji oraz warunków 

do pełnego udziału w życiu społecznym osób niepełno-

sprawnych. W  celu zwiększenia dostępności obiektów 

użyteczności publicznej oraz ułatwienia osobom niepeł-

nosprawnym udziału w  życiu społecznym, większość 

samorządów na swoim terenie w latach 2006-2008 likwi-

dowała bariery architektoniczne w  różnego rodzaju 

placówkach i lokalach.

W  wyniku badania ustalono, że na terenie woje-

wództwa podlaskiego w  latach 2006-2008 rodziny 

z  osobą niepełnosprawną korzystały z  różnych form 
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pomocy. Najczęstszą formą była pomoc finansowa, 

porady, informacje prawne i  psychologiczne, pomoc 

w  formie rzeczowej, praca socjalna, usługi opiekuńcze, 

turnusy rehabilitacyjne, zaopatrzenie w sprzęt rehabilita-

cyjny. Z przeprowadzonego badania wynika, iż w woje-

wództwie podlaskim funkcjonował 1 zakład aktyw-

ności zawodowej oraz na terenie niewielu gmin działały 

placówki terapeutyczne i  ośrodki wspierające osoby 

niepełnosprawne i  ich rodziny oraz ośrodki dziennego 

pobytu dla dzieci niepełnosprawnych. Nieliczne 

samorządy (8 jednostek gminnych i 3 powiatowe) podej-

mowały działania podnoszące kwalifi kacje pracowników 

socjalnych w  zakresie kompleksowej rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin. Wyniki badań pokazują, 

że jednostki pomocy społecznej województwa podla-

skiego w  latach 2006-2008 dla zwiększenia działań na 

rzecz aktywizacji zawodowej i ekonomicznego usamo-

dzielnienia się osób niepełnosprawnych współpraco-

wały m.in. z Powiatowymi Urzędami Pracy, Poradniami 

Psychologiczno -Pedagogicznymi, Centrum Informacji 

i  Planowania Kariery Zawodowej, PFRON, ZUS, WTZ, 

NFZ oraz organizacjami pozarządowymi. Współ-

praca z  ww.  jednostkami dotyczyła głównie podno-

szenia kwalifi kacji zawodowych, planowania kariery, 

aktywnego poszukiwania pracy, organizacji imprez inte-

gracyjnych, zajęć rekreacyjno -sportowych, wycieczek, 

obozów, turnusów rehabilitacyjnych, wspierania działań 

w zakresie profi laktyki zdrowotnej i promocji zdrowego 

stylu życia, działań edukacyjnych mających na celu 

integrację osób niepełnosprawnych ze społecznością 

lokalną. Zdecydowanie niewiele jednostek wspierało na 

swoim terenie rozwój wolontariatu i  inicjatywy obywa-

telskiej.

Biorąc pod uwagę powyższe w  celu poprawy 

warunków życia społecznego i  zawodowego osób 

niepełnosprawnych w województwie podlaskim istnieje 

potrzeba: 

 � zwiększenia działań wspierających dostępność do 

usług medycznych, rehabilitacyjnych i  pomoco-

wych oraz ich jakości w  celu poprawy warunków 

życia osób niepełnosprawnych,

 � poprawy dostępności edukacji dla osób niepełno-

sprawnych poprzez wspieranie tworzenia placówek 

i  oddziałów integracyjnych na wszystkich szczeb-

lach kształcenia, organizowanie szkoleń i  kursów 

umożliwiających zdobycie odpowiednich kwali-

fikacji, wdrażanie rozwiązań informatycznych 

służących poprawie dostępu do kształcenia (e-lear-

ning),

 � zwiększenia działań z  zakresu aktywizacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym rozwi-

janie bazy Zakładów Aktywności Zawodowej,

 � stworzenia jednolitej bazy danych obejmujących 

statystykę dotyczącą osób niepełnosprawnych,

 � rozwijania współpracy z organizacjami pozarządo-

wymi, grupami samopomocowymi oraz wykorzy-

stanie ich potencjału w  realizacji zadań na rzecz 

osób niepełnosprawnych,

 � rozwijania działań na rzecz poprawy dostępu do 

informacji oraz warunków do pełnego udziału 

w życiu społecznym osób niepełnosprawnych,

 � organizowania szkoleń podnoszących kwalifi kacje 

pracowników socjalnych w zakresie kompleksowej 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Wnioski z  badania wskazują na fakt, że wdrażanie 

założeń programowych napotyka różne trudności. 

Konieczność zaspokajania podstawowych potrzeb 

i usług w wielu gminach i powiatach odsuwa na dalszy 

plan podejmowanie ambitniejszych zadań i form pracy. 

Reasumując można stwierdzić, że w  latach 2006 - 

2008 na terenie województwa podlaskiego samorządy 

gminne i powiatowe realizowały szereg działań wynikają-

cych z założeń czterech omawianych programów. Da się 

jednak zauważyć, że w działalności niektórych jednostek 

samorządowych odpowiedzialnych za realizację zadań 

z obszaru pomocy społecznej, uzależnień  i osób niepeł-

nosprawnych widoczne są braki, które mogą być konse-

kwencją wielu trudności np. fi nansowych, kadrowych 

czy też organizacyjnych. 

Analiza uzyskanych informacji  ukierunkowana 

jest na modyfi kację realizacji w/w  programów na lata 

2009-2013 – zgodnie ze społecznymi potrzebami. Jedno-

cześnie wojewódzkie programy dotyczące rozwiązy-

wania problemów społecznych stanowią rozwinięcie 

„Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej”  w zakresie 

realizacji celów strategicznych.
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ROK 2010

Opracowanie jest kontynuacją corocznego bilanso-

wania potrzeb pomocy społecznej przeprowadzanego 

przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białym-

stoku. Badanie miało na celu określenie rozmiaru zgła-

szanych przez samorządy gmin i powiatów potrzeb na 

różne formy świadczeń i  konieczności zaangażowania 

określonych środków fi nansowych na realizację zadań 

pomocy społecznej oraz kreowanie efektywnej polityki 

na terenie województwa podlaskiego w  2010 roku. 

Łącznie bilansem objęto 132 jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej w regionie.

Kwestionariusz ankiety zawierał wiele kwestii poru-

szanych w ramach „Bilansu potrzeb w zakresie pomocy 

społecznej na 2009”, tj. poprzedniego badania, co umoż-

liwiło dokonanie porównań pomiędzy latami w poszcze-

gólnych obszarach tematycznych. Działy kwestiona-

riusza kolejno identyfi kowały:

- liczebność kadry obsługującej realizowane 

zadania oraz aspiracje i  potrzeby edukacyjne 

pracowników;

- poziom zabezpieczenia środków fi nansowych 

na realizację świadczeń oraz prowadzenie 

i  rozwój infrastruktury społecznej tj.: potrzeby 

w  zakresie realizacji zadań własnych gmin 

i powiatów, potrzeby w zakresie realizacji zadań 

zleconych gmin i powiatów, powody ubiegania 

się o  pomoc społeczną (co ilustruje wykres 

poniżej), prowadzenie i  utrzymanie ośrodków 

pomocy społecznej oraz powiatowych centrów 

pomocy rodzinie.

- wdrażanie programów naprawczych i systemów 

profi laktycznych;

- priorytetowe grupy benefi cjentów ostatecz-

nych, preferowane narzędzia aktywnej inte-

gracji (programy aktywności lokalnej oraz 

programy integracji społecznej i  zawodowej 

osób niepełnosprawnych – w  przypadków 

powiatów); stosowane w  ich ramach instru-

menty aktywnej integracji w ramach realizowa-

nych projektów systemowych POKL;

- posiadanie lokalnych strategii rozwiązywania 

problemów społecznych, okresy programo-

wania tych dokumentów, sposób ich przygoto-

wania oraz związane z tym problemy i bariery;

- zasięg i  jakość współdziałania z  trzecim 

sektorem przy realizacji ustawowych zadań.

Wnioski wynikające z  bilansu na 2010 r. wskazują 

na niewystarczający poziom zatrudnienia, zwłaszcza 

w  małych ośrodkach pomocy społecznej na terenach 

gmin. Fakt ten stanowi barierę dla pracowników w reali-

zacji zadań pomocy społecznej. Przekłada się to także na 

jakość realizowanych zadań i wykonywaną pracę. Innymi 

problemami z  jakimi muszą radzić sobie pracownicy 

instytucji pomocy społecznej to:

 � biurokratyzacja działań;

 � częste zmiany przepisów;

 � zbyt małe środki na świadczenia;

 � brak współdziałania pomiędzy instytucjami uczest-

niczącymi w procesie pomocowym;

 � małe zainteresowanie lokalnych władz problemami 

i inicjatywami jednostek.

Aby usprawnić ww. działania niezbędne jest:

 � przygotowywanie pracowników ośrodków pomocy 

społecznej oraz powiatowych centrów pomocy 

rodzinie do wykorzystania i realizacji nowych instru-

mentów aktywizacji społecznej, które są planowane 

do wprowadzenia do systemu pomocy społecznej;

 � rozwijanie przez powiaty specjalistycznego porad-

nictwa;

 � doradztwa metodycznego dla ośrodków pomocy 

społecznej i pracowników socjalnych;

 � organizowanie szkoleń dla kadr pomocy społecznej.

Pracownicy sami widzą potrzebę wszechstronnego 

i ustawicznego doskonalenia swojego warsztatu pracy, 

w efekcie podnosząc jakość oferowanych usług społecz-

nych. Funkcjonująca na terenie województwa podla-

skiego infrastruktura socjalna nadal nie zabezpiecza 

występujących w tym zakresie potrzeb. Braki występują 

głównie w zakresie środowiskowych form pomocy.

I. Analiza bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w województwie podlaskim na 2010 rok
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Szczególnie należy rozwijać takie formy jak:

 � opieki nad dzieckiem i  rodziną m.in. poprzez 

tworzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych 

wsparcia dziennego, ze szczególnym uwzględnie-

niem obszarów wiejskich oraz opieka nad osobami 

starszymi i niepełnosprawnymi;

 � działania zmierzające do osiągnięcia obowiązują-

cych standardów usług;

 � zwiększenie środków fi nansowych na rozwój form 

pomocy skierowanych do wychowanków opusz-

czających placówki opiekuńczo-wychowawcze 

i  rodziny zastępcze, umożliwiające im prawidłowe 

funkcjonowanie w samodzielnym życiu;

 � udzielenie pomocy na ekonomiczne usamodziel-

nienie, które są nieaktywną formą wsparcia;

Wykres 1. Powody korzystania z pomocy społecznej i szacunkowa liczba rodzin ubiegających się o pomoc 

społeczną na 2010 rok
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Źródło: opracowanie własne
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 � rozwijanie współpracy gmin i  powiatów z  orga-

nizacjami pozarządowymi oraz promowania ich 

powstania szczególnie na obszarach wiejskich, 

uznając je za partnera w realizacji zadań z zakresu 

polityki społecznej.

Pomoc społeczna powinna pomagać w tworzeniu 

właściwych warunków życia, stwarzać poczucie bezpie-

czeństwa socjalnego i zaspokajania potrzeb społeczności 

lokalnych, jak również wspomagać rodzinę w pełnieniu 

jej funkcji. Formułowanie celów wytyczonych zamierzeń 

musi opierać się na dobrze funkcjonującej bazie mate-

rialnej, instytucjonalnej oraz wykwalifi kowanej kadrze 

służb społecznych. Praca socjalna powinna obejmować, 

poza działaniem typu naprawczego i  kompensacyj-

nego, zapobieganie i  pomoc w  prawidłowym rozwoju 

jednostki i społeczności.
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Polityka społeczna jest działaniem państwa, samo-

rządów i  organizacji pozarządowych, mającym na 

celu kształtowanie warunków życia ludności, poprzez 

wyrównywanie szans życiowych grup społeczeństwa 

ekonomicznie i  socjalnie najsłabszych. Jej istotą jest 

postęp społeczny, rozumiany jako system zmian jakoś-

ciowych w  obrazie społeczeństwa i  sferze stosunków 

międzyludzkich.

Dobrem nadrzędnym Strategii Polityki Społecznej 

jest człowiek – jego potrzeby w  kontekście indywidu-

alnym i społecznym. Strategia jest zatem dokumentem 

opisującym, analizującym i  wartościującym zjawiska 

w tym obszarze rzeczywistości, od którego zależy stwo-

rzenie wizji godnego życia zarówno jednostki, jak też 

grupy społecznej jako całości. 

Wojewódzka Strategia Polityki Społecznej jest więc 

kluczowym dokumentem programowym, wyznacza-

jącym kierunki działań mających na celu zapewnienie 

jak najwyższej jakości życia mieszkańcom województwa. 

Stanowi ona istotne narzędzie w  realizacji lokalnej 

polityki społecznej, diagnozuje sytuację oraz formułuje 

misję i  cele, których realizacji podejmuje się samorząd 

i  instytucje pomocy i  integracji społecznej. Wskazuje 

dziedziny koncentracji wysiłku rozwojowego i pożądane 

tendencje zmian, które należy wspierać i promować, aby 

uzyskać określony efekt.

Zgodnie z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 

roku o  pomocy społecznej samorząd województwa 

zobligowany jest do opracowania, aktualizowania 

i  realizacji strategii wojewódzkiej w  zakresie polityki 

społecznej, będącej integralną częścią strategii rozwoju 

województwa. 

Prace nad aktualizacją poprzedziła szczegółowa 

analiza Strategii Polityki Społecznej przyjęta przez 

Sejmik Województwa Podlaskiego w 2006 r. Zmieniająca 

się rzeczywistość społeczna, nowe potrzeby, problemy 

a  także wzmocnienie zasobów instytucji i  specjali-

stów wpływają na potrzebę doskonalenia i  weryfi kacji 

polityki społecznej. Ponadto doświadczenia zdobywane 

w trakcie realizacji celów i zadań określonych w Strategii 

uzasadniają potrzebę jej aktualizacji. Wymaga to moni-

torowania realizacji założeń dokumentu poprzez bieżący 

nadzór, przegląd i dokonywanie zmian.

Celem Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej 

jest wprowadzenie skutecznych metod przeciwdzia-

łania problemom społecznym, podniesienie jakości życia 

i bezpieczeństwa socjalnego, wyrównanie szans rozwoju 

mieszkańców oraz integracja społeczności lokalnej na 

terenie województwa podlaskiego. Podstawą realizacji 

dokumentu jest partnerstwo wszystkich środowisk regio-

nalnych, będących głównymi benefi cjentami wdrożenia.

W  dniu 15 lutego 2010 r. Sejmik Województwa 

Podlaskiego podjął Uchwałę w  sprawie przyjęcia 

harmonogramu prac nad aktualizacją „Wojewódzkiej 

Strategii Polityki Społecznej na lata 2006-2013”. Zgodnie 

z  przyjętym dokumentem, instytucją odpowiedzialną 

za koordynację i organizację procesu realizacji Strategii 

został Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białym-

stoku, jako jednostka wojewódzka powołana przez 

Sejmik Województwa Podlaskiego do wykonywania 

zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. 

W celu zapewnienia optymalnej formuły współpracy 

oraz wymiany informacji, a  także koordynacji działań 

służących realizacji zadań przy aktualizacji Strategii 

w dniu 22 marca 2010 r. Uchwałą Sejmiku Województwa 

Podlaskiego powołano Zespół ds. aktualizacji Strategii. 

W skład Zespołu weszły osoby reprezentujące kluczowe 

środowiska z punktu widzenia sfery polityki społecznej 

regionu, a mianowicie przedstawiciele: instytucji pomocy 

i  integracji społecznej, edukacji, bezpieczeństwa, rynku 

pracy, profi laktyki i ochrony zdrowia, samorządów i orga-

nizacji pozarządowych, reprezentanci instytucji zajmu-

jących się obszarem osób starszych, młodzieży i  osób 

niepełnosprawnych. Prace Zespołu oparte zostały o przy-

Pierwsze spotkanie Zespołu ds. Aktualizacji Strategii

II. Wojewódzka Strategia Polityki Społecznej na lata 2010-2018
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gotowany przez Obserwatorium Integracji Społecznej 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w  Białym-

stoku aktualny materiał diagnostyczny, charakteryzu-

jący obszary polityki społecznej w  regionie. Analiza 

zebranych danych pozwoliła na dokonanie diagnozy 

stanu zastanego, sformułowanie wniosków, jak również 

pewnych tendencji obserwowanych na przestrzeni 

dłuższego okresu czasu. Ułatwiło to Zespołowi dokonanie 

oceny zjawisk społecznych, charakterystycznych dla 

województwa podlaskiego. Prace odbywały się w trybie 

warsztatowym, by jak najszerzej i  najlepiej poznać 

problemy różnych grup społecznych, potrzeby rodzin, 

instytucji oraz tryb i sposób ich zaspakajania.

Członkowie Zespołu ds. aktualizacji Strategii 

pracowali w sześciu roboczych, tematycznych grupach 

dotyczących następujących obszarów, które uznano za 

priorytetowe:

1) Zaspokajanie potrzeb rodzin podlaskich; 

2) Wypełnianie funkcji rodziny (rodziny z  osobami 

zależnymi, bezpieczeństwo); 

3) Profilaktyka oraz oferta leczenia w  systemie 

ochrony zdrowia; 

4) Wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej; 

5) Efektywna pomoc społeczna; 

6) Kapitał społeczny. 

W  ramach prac Zespołu odbyły się trzy spotkania 

warsztatowe: 

1. 18 lutego 2010 roku - w  trakcie którego przyjęto 

metody i tryb pracy nad przygotowaniem Strategii. 

W  podzespołach roboczych uczestnicy spotkania 

dokonali przeglądu diagnozy obszarów polityki 

społecznej i  wskazali dziedziny w  jakich należy 

zmodyfi kować i uzupełnić zebrany materiał,

2. 18 marca 2010 roku - omówiono roboczą wersję 

diagnozy dotyczącej sytuacji społeczno-gospo-

darczej województwa podlaskiego. W  trakcie 

prac w  zespołach roboczych określono problemy 

i  potrzeby ze zdiagnozowanych obszarów strate-

gicznych (pomocy społecznej, rodziny, osób niepeł-

nosprawnych oraz starszych, bezrobocia, systemu 

opieki zdrowotnej, w  tym profi laktyki i  rozwią-

zywania problemów uzależnień) oraz przepro-

wadzono analizy SWOT problemów społecznych 

występujących w województwie podlaskim,

3. 17 maja 2010 roku – spotkanie poświęcone było 

pracom w  grupach roboczych nad określeniem 

celów strategicznych i operacyjnych, zadań i wskaź-

ników wynikających ze zdiagnozowanych obszarów, 

które uznano za priorytetowe dla sfery polityki 

społecznej. Posiedzenie Zespołu zakończono 

omówieniem harmonogramu wdrażania i  propo-

zycji monitoringu „Wojewódzkiej Strategii Polityki 

Społecznej na lata 2010-2018”. 

Prezentacja zasad i standardów pracy nad aktualizacją Strategii

Praca Zespołu nad określeniem problemów i potrzeb dotyczących 

zdiagnozowanych obszarów strategicznych
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Określono, iż celem Strategii powinno być zapew-

nienie, w  warunkach ciągłych przemian, komplekso-

wego wsparcia osobom i grupom społecznym oraz stałe 

i  efektywne dostarczanie profesjonalnych rozwiązań 

umożliwiających zapobieganie i  rozwiązywanie 

problemów społecznych, w oparciu o posiadaną wiedzę 

i zdobyte doświadczenie kadr oraz wysoki poziom inte-

gracji społecznej. Pozwoliło to sformułować misję „Woje-

wódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018” 

o treści: 

„Zintegrowane i aktywne społeczeństwo Podlasia, 

wykorzystujące swój potencjał w kształtowaniu 

wysokiej jakości życia, z zapewnieniem 

mieszkańcom regionu możliwości wypełniania 

ról społecznych i równego dostępu do wszelkich 

zasobów, praw, dóbr i usług”.

Misja realizowana będzie w szczególności poprzez:

 � współpracę i partnerstwo międzysektorowe,

 � wykorzystanie i  łączenie specjalistycznej wiedzy 

oraz doświadczenia i predyspozycji kadr,

 � pobudzenie aktywności środowisk zagrożo-

nych marginalizacją i  dotkniętych wykluczeniem 

społecznym, 

 � budowanie długofalowych relacji partnerskich, 

które przyczyniają się do skutecznego przeciwdzia-

łania negatywnym zjawiskom społecznym,

 � oferowanie oraz zapewnienie swobodnego dostępu 

do kompleksowych usług i  specjalistycznego 

doradztwa w zakresie pomocy społecznej,

 � efektywne wykorzystanie zewnętrznych funduszy 

pomocowych,

 � wykorzystanie dobrych praktyk, 

 � realizację sektorowych i regionalnych programów,

 � budowanie partnerstwa oraz zespołów interdyscy-

plinarnych, organizowanie klubów pracy, włączanie 

klientów w  działania grupowe, tworzenie Klubów 

i Centrów Integracji Społecznej,

 � systematyczne i  stabilne rozwijanie sektora poza-

rządowego.

Podstawą skutecznego wdrażania założeń Strategii 

jest jej monitorowanie i ocena realizacji. System monito-

rowania, jako istotny element planowania strategicznego 

i operacyjnego decyduje o dynamice procesu realizacji 

Strategii. Monitoring służy badaniu i  ocenie efektyw-

ności realizacji wyznaczonych celów i  zadań, a  także 

poziomu ich osiągania, poprzez regularne zbieranie 

informacji zwrotnych na temat skuteczności i efektyw-

ności wdrażania Strategii oraz analizę i ocenę postępów 

Praca w grupach roboczych nad opracowywaniem systemu 

wskaźników dla Strategii

Praca Zespołu nad analizą SWOT problemów społecznych 

występujących w województwie podlaskim

Zespół ekspercki podczas opracowywania harmonogramu 

i monitoringu Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej 

na lata 2010-2018
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jej realizacji. Realizacja Strategii będzie monitorowana 

poprzez stałą i  ciągłą obserwację ilościowych i  jakoś-

ciowych zmian założonych wskaźników. Monitorin-

giem Strategii zajmować się będzie Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w  Białymstoku. W  celu zweryfi ko-

wania kierunków i  skuteczności przyjętych działań we 

wszystkich wyznaczonych obszarach zaplanowane 

zostaną działania oceniające ich realizację. Wojewódzka 

Strategia Polityki Społecznej jest dokumentem towa-

rzyszącym Strategii Rozwoju Województwa, wskazuje 

kierunki i cele polityki społecznej, które są spójne z reali-

zacją Priorytetu II Infrastruktura Społeczna.

Konsultacje społeczne – jako kolejny, a  jedno-

cześnie etap kończący prace nad aktualizacją Strategii, 

odbyły się w miesiącach lipiec-sierpień 2010 roku.

Strategia będzie na bieżąco poddawana przeglą-

dowi oraz aktualizacji. System ten jest odmienny dla 

części dokumentu określającej diagnozę obszarów 

polityki społecznej oraz dla części programowej 

(programy realizacyjne oraz zadania):

 � część diagnostyczna, rozdział II i  III – będzie 

poddawany przeglądowi oraz aktualizacji raz na 

4 lata,

 � część programowa, rozdział IV (działania/zadania 

i harmonogram) - będzie poddawana przeglądowi 

i aktualizacji minimum raz na dwa lata.

Analizą zebranego materiału badawczego i  reko-

mendacjami dla zmian w  Strategii zajmie się grupa 

ewaluacyjna (przekształcony Zespół ds. aktualizacji 

Strategii), która będzie dokonywała oceny zadań reali-

zowanych w  latach poprzednich bądź realizowanych 

obecnie, będzie identyfi kowała problemy, które ogra-

niczyły bądź uniemożliwiły realizację zadań wyznaczo-

nych oraz proponowała niezbędne korekty i  zmiany 

w  zakresie tych zadań. W  oparciu o  zebrane materiały 

opracowany zostanie raport z monitoringu oraz harmo-

nogram na kolejne lata.

„Wojewódzka Strategia Polityki Społecznej na lata 2010-

2018” przyjęta Uchwałą Nr XLVI/521/10 przez Sejmik Woje-

wództwa Podlaskiego w dniu 5 listopada 2010 r. stanowi 

podstawę do realizacji względnie trwałych wzorów inter-

wencji społecznych podejmowanych w  celu poprawy 

tych zjawisk występujących w obrębie danej społeczności, 

które zdiagnozowane zostały jako problemowe. W  myśl 

zaktualizowanej Strategii zinstytucjonalizowana pomoc 

społeczna oferuje wsparcie materialne jako instrument 

początkujący proces, umożliwiający osobom i  rodzinom 

przezwyciężenie ich trudnych sytuacji życiowych, których 

nie są one w stanie pokonać we własnym zakresie. Powo-

dzenie w  realizacji Strategii uwarunkowane jest w dużej 

mierze szeroką merytoryczną współpracą wszystkich insty-

tucji pomocy i polityki społecznej, samorządowych i poza-

rządowych, działających na rzecz osób potrzebujących, jak 

również zainteresowanych pomaganiem, organizacji poza-

rządowych, wspólnot lokalnych i grup wolontariuszy.

Autorzy dokumentu pragną w tym miejscu podzię-

kować całemu Zespołowi ds. aktualizacji Strategii za 

pracę warsztatową, za zaangażowanie i  troskę o  losy 

społeczności, jak również wszystkim instytucjom, orga-

nizacjom, grupom za dostarczane informacje niezbędne 

do kształtu Strategii. Mamy nadzieję, że cały proces party-

cypacji – zapoczątkowany Strategią da nowe podwaliny 

pod aktywność i  tożsamość społeczną naszego woje-

wództwa. 

Na lata 2010/2011 jako priorytetowe 

w Harmonogramie realizacji Wojewódzkiej Strategii 

Polityki Społecznej zostały ujęte następujące zadania 

w poszczególnych obszarach:

Uczestnicy spotkania w pracy nad określeniem celów 

strategicznych i zadań
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Wsparcie lokalnych 

i regionalnych rozwiązań 

w zakresie mieszkalnictwa

1. Podniesienie atrakcyjności inwestycji na terenie województwa

2. Opracowywanie, wdrożenie i kontynuacja programów ograniczających 

bezrobocie wśród ludzi młodych

Wdrażanie efektywnych 

programów budownictwa 

socjalnego oraz 

przeciwdziałających 

wykluczeniu społecznemu.

1. Wspieranie instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych w zakresie 

pozyskiwania środków fi nansowych i realizacji programów pomocowych

2. Wdrażanie/rekomendowanie programów ograniczających skutki wykluczenia 

społecznego

Zwiększenie dostępności 

mieszkańców województwa 

do oferty kulturalnej

1. Umożliwienie uczestnictwa w życiu kulturalnym osób dorosłych, dzieci 

i młodzieży zamieszkujących tereny wiejskie

2. Włączenie instytucji kulturowych w nurt edukacyjny (wprowadzanie do szkół 

programów z zakresu edukacji regionalnej z wykorzystaniem miejscowych 

działaczy, pasjonatów, twórców)

Wyrównywanie szans 

edukacyjnych mieszkańców 

wsi

1. Zaangażowanie lokalnych podmiotów w organizację edukacji przedszkolnej

2. Rozwijanie form wsparcia i kształcenia uczniów szkół wiejskich
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Profi laktyka rodzinna 1. Opracowanie i realizacja programów/projektów profi laktycznych przez 

podmioty działające na rzecz rodziny

2. Zwiększenie oferty usług edukacyjnych skierowanych do animatorów 

oraz kadry pracującej w instytucjach na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 

w świetlicach wiejskich

3. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych rodzin najuboższych i niewydolnych 

wychowawczo

Wzmocnienie aktywności 

i integracji osób 

niepełnosprawnych

1. Współpraca w zakresie opracowania i realizacji programów edukacyjnych

2. Wspieranie działań zmierzających do usuwania barier architektonicznych 

i w komunikowaniu

3. Wspieranie realizacji programów zatrudnienia osób niepełnosprawnych na 

otwartym rynku pracy

Rozwój usług na rzecz rodzin 1. Organizacja szkoleń i warsztatów dla kadry pracującej w różnego rodzaju 

placówkach, w tym na obszarach wiejskich

2. Kompensowanie defi cytów zdrowotnych, edukacyjnych, wychowawczych, 

społecznych i materialnych rodzin i dzieci

Rozwój usług socjalnych 

i edukacyjnych dla osób 

starszych

1. Wspieranie inicjatyw promujących kształcenie i edukację, mających na celu 

poprawę sprawności intelektualnej oraz życiowej ludzi starszych

2. Rozbudowanie zinstytucjonalizowanych systemów wsparcia, umożliwiających 

rodzinom kontynuowanie opieki nad zależnymi od nich osobami starszymi

Wzmocnienie 

konstruktywnych postaw 

dzieci i młodzieży

1. Inspirowanie i wdrażanie programów dotyczących prawidłowych postaw 

wychowawczych

2. Analiza stanu zatrudnienia i zapotrzebowania na zatrudnienie pedagogów 

i specjalistów na terenie szkół

Podnoszenie poziomu 

świadomości i wrażliwości 

społecznej oraz 

rozwój współpracy 

międzyinstytucjonalnej 

w zakresie bezpieczeństwa

1. Podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie

2. Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie konsekwencji stosowania 

przemocy

3. Tworzenie Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych
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OBSZAR CEL OPERACYJNY ZADANIE
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Wspieranie działań 

służących promocji zdrowia 

i kształtujących zdrowy styl 

życia

1. Efektywna realizacja promocji zdrowia i profi laktyki chorób (zaangażowanie 

lokalnych środowisk w redukcję szkód zdrowotnych)

2. Pozyskiwanie środków na programy i projekty prozdrowotne, w tym 

z zewnętrznych funduszy pomocowych

3. Wspieranie i rozwijanie metod profi laktyki i rozwiązywania problemów 

uzależnień.

4. Rekomendowanie i standaryzacja programów profi laktycznych

Optymalizacja usług 

medycznych

1. Powoływanie nowych placówek medycznych

2. Promowanie dobrych praktyk, w tym tworzenia wieloprofi lowych poradni 

ambulatoryjnych

Zwiększenie dostępności 

świadczeń w zakresie 

leczenia i rehabilitacji 

osób uzależnionych, 

współuzależnionych i ich 

rodzin

1. Diagnoza i monitorowanie rozmiarów uzależnień

2. Kształcenie i doskonalenie kadr pracujących na rzecz osób uzależnionych

3. Tworzenie i propagowanie interdyscyplinarnych lokalnych zespołów 

doradczych

4. Upowszechnianie w zakładach penitencjarnych programów edukacyjno - 

terapeutycznych skierowanych do osadzonych/ uzależnionych

5. Edukacja i reedukacja kierowców

Usprawnienie systemu 

wykrywania, diagnozowania 

i redukowania uzależnień 

wśród dzieci i młodzieży

1. Podniesienie kompetencji kadr realizujących działania profi laktyczne 

skierowane do dzieci i młodzieży

2. Wspieranie programów profi laktycznych realizowanych w środowisku 

szkolnym i rodzinnym

3. Przeprowadzenie badań związanych z używaniem środków psychoaktywnych 

przez dzieci i młodzież
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J Promocja i aktywizacja 

regionalnego rynku pracy – 

rozwój inicjatyw służących 

tworzeniu miejsc pracy

1. Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród bezrobotnych 

i poszukujących pracy

2. Wspieranie fi nansowe pracodawców tworzących nowe miejsca pracy

3. Pozyskiwanie i optymalne wykorzystanie środków fi nansowych 

z zewnętrznych funduszy pomocowych, celem poprawy infrastruktury 

województwa

Dostosowanie kształcenia 

i edukacji do potrzeb rynku 

pracy

1. Przeprowadzanie cyklicznych badań potrzeb rynku pracy

2. Wypracowanie metod i narzędzi służących długofalowemu prognozowaniu 

zapotrzebowania na określone zawody i kwalifi kacje w regionie

3. Zwiększenie współpracy placówek systemu kształcenia z instytucjami rynku 

pracy oraz pracodawcami

4. Organizowanie szkoleń i przekwalifi kowań

Ograniczenie skali zjawiska 

wykluczenia społecznego 

i ubóstwa

1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, poprzez aktywne programy rynku pracy

2. Rozwijanie współpracy między służbami zatrudnienia a instytucjami 

pomocy społecznej w zakresie wspierania osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym

3. Promocja i rozwój ekonomii społecznej
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OBSZAR CEL OPERACYJNY ZADANIE
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Zapewnienie możliwości 

kompetentnej pomocy 

i wzrost rodzin 

usamodzielnianych

1. Identyfi kowanie przyczyn wykluczenia i badanie natężenia ubóstwa, 

niezaradności, uzależnienia od pomocy lokalnie i regionalnie

2. Szkolenie i prowadzenie lokalnych zespołów interdyscyplinarnych

3. Wspierania programów i inicjatyw z zakresu poprawy warunków bytowych 

osób i rodzin ubogich

4. Wdrażanie roli asystenta rodzinnego, osób starszych, niepełnosprawnych

Rozwój aktywnych form 

pomocy społecznej, integracji 

i ekonomii społecznej

1. Monitorowanie rozwiązań i realizacji programów aktywnej integracji 

w gminach i powiatach

2. Szkolenia liderów i służb społecznych w zakresie aktywnej integracji i ekonomii 

społecznej

3. Rozwój ekonomii społecznej

4. Wdrażanie nowych, lokalnych inicjatyw społecznych

Wyrównywanie szans 

w dostępie do usług 

społecznych i integracji 

mieszkańców (wsi)

1. Opracowanie i prowadzenie aktualnej bazy danych dostawców usług pomocy, 

aktywizacji i integracji społecznej w regionie (informatory)

2. Ułatwienie dostępu do pomocy osobom i rodzinom potrzebującym wsparcia, 

poprzez rozwój usług lokalnych oraz zabezpieczenie transportu

3. Rozwój specjalistycznych placówek pomocy społecznej, ośrodków wsparcia 

dziennego, poradnictwa, świadczących różnorodne usługi socjalne wynikające 

z potrzeb społeczności lokalnej

4. Wsparcie lokalnych samorządów, instytucji i liderów w pozyskiwaniu środków 

na rozwój usług socjalnych oraz aktywną integrację

Wspieranie rozwoju 

infrastruktury pomocy 

społecznej

1. Podnoszenie kompetencji służb społecznych, liderów i pracowników 

organizacji sektora pomocowego

2. Stworzenie stałych, gminnych, powiatowych i regionalnych form współpracy 

i wymiany doświadczeń w zakresie identyfi kacji i rozwiązywania problemów 

społecznych

3. Superwizowanie pracy socjalnej oraz pomocy specjalistycznej

4. Budowanie partnerstw międzysektorowych do realizacji celów wytyczanych 

przez strategie i programy w oparciu o kompetencje i potencjał partnerów

5. Badanie efektywności i jakości usług pomocy publicznej i pozarządowej

6. Kreowanie i promowanie konstruktywnych postaw samorządowców 

zaangażowanych w sprawy społeczne
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Zwiększenie skuteczności 

działań osób i instytucji 

na rzecz rozwiązywania 

problemów społecznych

1. Wspieranie działań związanych z tworzeniem i działaniem lokalnych 

organizacji na rzecz osób korzystających z pomocy społecznej

2. Wzmacnianie działań edukacyjno-informacyjnych dla środowisk lokalnych 

w zakresie potrzeb i możliwości zrzeszania się

3. Podnoszenie wiedzy w zakresie tworzenia partnerstw i animowania pracy 

środowiskowej

4. Promocja dobrych praktyk i rozwiązań środowiskowych na rzecz grup 

wykluczonych

Stymulowanie i wspomaganie 

lokalnych inicjatyw

1. Stwarzanie warunków do powstawania i funkcjonowania koalicji i partnerstw 

na rzecz rozwiązywania problemów społecznych

2. Propagowanie inicjatyw społecznych w zakresie pomocy społecznej 

w otwartym środowisku

3. Propagowanie idei wolontariatu oraz inicjowanie i wspieranie projektów 

wolontariackich i społecznej inicjatywności

4. Inicjowanie tworzenia grup samopomocowych w rozwiązywaniu problemów 

społecznych

Podnoszenie jakości działania 

organizacji pozarządowych

1. Budowanie zaplecza konsultacyjnego, szkoleniowego i pomocy technicznej 

dla tworzących się organizacji (zwłaszcza poza dużymi aglomeracjami)

2. Integrowanie organizacji społecznych w celu realizacji wybranych kierunków 

polityki społecznej

3. Zlecanie zadań z zakresu polityki społecznej do realizacji przez organizacje 

pozarządowe
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III. Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim 

Rok 2010 proklamowany został przez Komisję Euro-

pejską jako Rok Walki z  Ubóstwem i  Wykluczeniem 

Społecznym. Przypada on na czas poważnego kryzysu 

gospodarczego, fi nansowego i  socjalnego. W  związku 

z powyższym podejmowane są liczne działania i  inicja-

tywy związane tematycznie z przedmiotową problema-

tyką, również na terenie województwa podlaskiego.

Mając na uwadze istotę problemu Zespół Obser-

watorium Integracji Społecznej przeprowadził prace 

badawcze dotyczące problemu ubóstwa w  wojewódz-

twie podlaskim. Potrzebę taką zgłosiły podlaskie insty-

tucje pomocy społecznej, w ramach przeprowadzonego 

w  2009 r. badania potrzeb informacyjnych z  obszaru 

polityki społecznej. Jednocześnie respondenci zakwa-

lifi kowali ubóstwo, jako jeden z  problemów społecz-

nych województwa podlaskiego wymagających najpil-

niejszego rozpoznania. Celem prowadzonego badania 

była diagnoza problemu ubóstwa, poprzez pomiar 

jego poziomu oraz identyfi kację przyczyn w powiatach 

i gminach województwa podlaskiego.

Badanie ubóstwa, jako zjawiska złożonego, genero-

wanego przez liczne zmienne, zależne jest od przyjętej 

metodologii. W prowadzonym na terenie województwa 

podlaskiego badaniu wykorzystano wskaźniki związane 

z  dwoma czynnikami: społeczno-ekonomicznym 

i  społeczno-demografi cznym. Pierwszy z  nich dotyczy 

warunków materialnych i społecznych, w tym możliwości 

zarobkowych, natomiast czynnik społeczno-demo-

grafi czny uwidacznia wewnętrzną strukturę ludności, 

zwracając uwagę na zagrożenie ubóstwem w kontekście 

stanu i struktury rodziny.

W  związku z  przeprowadzonym badaniem doty-

czącym wielowymiarowej analizy poziomu ubóstwa na 

terenie gmin i powiatów usytuowanych na terenie woje-

wództwa podlaskiego odnotowano następujące wnioski:

WNIOSKI DLA POWIATÓW:

Tabela 1. Stopień zagrożenia ubóstwem na terenie powiatów w latach 2007-2009

Stopień zagrożenia ubóstwem 

na terenie powiatów
2007 2008 2009

Bardzo niski 1 1 5

Niski 5 3 5

Umiarkowany 5 5 2

Wysoki 3 6 2

Bardzo wysoki 3 2 3

Źródło: opracowanie własne

Z  badania dotyczącego ubóstwa na terenie powiatów 

(w  tym 3 miast grodzkich) województwa podlaskiego 

wynika:

 � Stopień zagrożenia ubóstwem w powiatach woje-

wództwa podlaskiego na przestrzeni lat 2007-2009 

jest zróżnicowany terytorialnie i zmienia się w czasie. 

 � Najwięcej powiatów zagrożonych ubóstwem było 

w roku 2008, wówczas to 47% powiatów w wysokim 

lub bardzo wysokim stopniu było zagrożonych 

zjawiskiem ubóstwa (dla porównania w roku 2007- 

35% a w 2009 – 29%).

 � Liczba powiatów zagrożonych ubóstwem w bardzo 

wysokim stopniu utrzymuje się na stałym poziomie. 

Prezentacja wyników badań podczas Konferencji „Wspólne 

działania szansą w przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu 

społecznemu”
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 � Na przestrzeni trzech analizowanych lat w bardzo 

wysokim stopniu zagrożenia ubóstwem przez 

cały czas pozostaje powiat kolneński, powiat 

sokólskim (po dwóch latach bardzo wysokiego 

zagrożenia nadal pozostaje w  wysokim stopniu 

zagrożenia).

 � W 2009 roku do bardzo wysokiego poziomu zagro-

żenia przesunęły się 2 nowe powiaty: grajewski 

i sejneński.

 � O ile powiat sejneński utrzymywał się na wysokim 

poziomie zagrożenia to w  powiecie grajewskim 

widoczne są istotne zmiany, przejście z  poziomu 

umiarkowanego w 2007 roku do bardzo wysokiego 

w  2009 (w  2007 roku -umiarkowany, w  2008 – 

wysoki, w 2009 – bardzo wysoki).

 � W  roku 2009 w  porównaniu do lat poprzednich 

znacznie wzrosła liczba powiatów o  najniższym 

stopniu zagrożenia ubóstwem. W latach 2007 i 2009 

jedynym powiatem o  najniższym stopniu zagro-

żenia było miasto Białystok. W roku 2009 do grupy 

powiatów o  bardzo niskim stopniu zagrożenia 

dołączyły następujące powiaty: moniecki, siemia-

tycki, wysokomazowiecki i miasto Łomża. 

 � Powiat moniecki – w  latach 2007-2008 poziom 

zagrożenia ubóstwem na terenie tego powiatu 

utrzymywał się na stałym - wysokim poziomie zagro-

żenia, po czym w  roku 2009 nastąpiła radykalna 

zmiana – na poziom bardzo niskiego. 

 � Powiat siemiatycki – w 2007 roku powiat zagrożony 

był ubóstwem w  umiarkowanym stopniu, w  2008 

roku stopień zagrożenia był wysoki, po czym w 2009 

roku nastąpiło polepszenie sytuacji i powiat znalazł 

się w grupie o najniższym poziomie zagrożenia. 

 � Powiat wysokomazowiecki – w 2007 roku powiat 

utrzymując się na poziomie niskiego stopnia zagro-

żenia w  2008 roku spadł do poziomu umiarkowa-

nego zagrożenia, po czym w 2009 nastąpiło polep-

szenie sytuacji i powiat zaliczany jest do powiatów 

najmniej zagrożonych zjawiskiem ubóstwa. 

 � Miasto Łomża – na przestrzeni lat 2007-2008 

poziom zagrożenia ubóstwem był niski, po czym 

w 2009 roku zmienił się na bardzo niski. 

Konferencja „Wspólne działania szansą w przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu”

WNIOSKI DLA GMIN: 

Tabela 2. Liczba gmin w przedziałach ubóstwa w latach 2007-2009

Stopień zagrożenia ubóstwem 2007 2008 2009

Bardzo niski 7 9 8

Niski 24 34 34

Umiarkowany 44 37 37

Wysoki 28 29 24

Bardzo wysoki 15 9 15

Źródło: opracowanie własne
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Sytuacja na terenie gmin kształtuję się w następujący 

sposób: 

 � W odniesieniu do gmin sytuacja dotycząca zagro-

żenia ubóstwem jest bardziej dynamiczna niż 

w powiatach.

 � W latach 2008 i 2009 w porównaniu do roku 2007 

wzrosła liczba gmin o niskim stopniu zagrożenia 

ubóstwem.

 � Spadła liczba gmin o  umiarkowanym stopniu 

zagrożenia ubóstwem, w 2008 i 2009 roku odnoto-

wano spadek o 4% w stosunku do roku 2007. 

 � Liczba gmin o bardzo niskim stopniu zagrożenia 

utrzymuje się niemal na tym samym poziomie, 

przy czym tylko 2 gminy – Czyże i  Narewka 

utrzymują się stale w latach 2007-2009 w tym prze-

dziale zagrożenia ubóstwem. 

 � Sytuacja gmin przekłada się na stopień zagro-

żenia ubóstwem powiatów. Analiza rankingu gmin 

w  roku 2009 ze względu na stopień zagrożenia 

ubóstwem wskazuje na fakt, iż większość gmin 

o niskim zagrożeniu zjawiskiem wykluczenia usytu-

owana jest na terenie powiatów również o bardzo 

niskim, niskim ewentualnie umiarkowanym zagro-

żeniu. Żadna z  tych pierwszych 10 gmin nie leży 

w powiecie o wysokim lub bardzo wysokim zagro-

żeniu. Podobnie gminy o bardzo wysokim stopniu 

zagrożenia znajdują się w  powiatach tak samo 

zagrożonych ubóstwem. Wyjątek stanowi powiat 

Suwałki, na terenie którego stopień zagrożenia gmin 

jest bardzo zróżnicowany – Rutka Tartak - 4 miejsce 

w  rankingu (bardzo niski stopień zagrożenia) 

a Filipów i Jeleniewo 118 i 116 miejsce w rankingu 

(bardzo wysoki stopień zagrożenia). 

 � Na bardzo wysokim poziomie zagrożenia przez 

lata 2007-2009 utrzymują się gminy – Grajewo, 

Dąbrowa Białostocka, Kolno, Szczuczyn, 

Turośl, Nurzec Stacja; gminy te usytuowane są 

w powiatach o bardzo wysokim stopniu zagrożenia.

Konferencja „Wspólne działania szansą w przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu”
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Tabela 3. Ranking gmin województwa podlaskiego ze względu na stopień zagrożenia ubóstwem w latach 

2007-2009

Gmina Rodzaj gminy Ranga 2007 Ranga 2008 Ranga 2009

Augustów wiejska 71 95 65

Augustów miejska 94 98 63

Bakałarzewo wiejska 65 64 29

Bargłów Kościelny wiejska 118 117 96

Białowieża wiejska 2 17 9

Białystok miejska 12 14 30

Bielsk Podlaski wiejska 17 10 28

Bielsk Podlaski miejska 41 38 26

Boćki wiejska 74 67 69

Brańsk miejska 6 18 22

Brańsk wiejska 75 66 25

Choroszcz miejsko-wiejska 29 24 50

Ciechanowiec miejsko-wiejska 37 44 52

Czarna Białostocka miejsko-wiejska 91 93 81

Czeremcha wiejska 76 31 53

Czyże wiejska 1 1 3

Czyżew-Osada wiejska 36 12 8

Dąbrowa Białostocka miejsko-wiejska 113 115 112

Dobrzyniewo Duże wiejska 56 57 11

Drohiczyn miejsko-wiejska 51 39 46

Dubicze Cerkiewne wiejska 23 50 6

Dziadkowice wiejska 92 83 74

Filipów wiejska 83 105 117

Giby wiejska 79 89 105

Goniądz miejsko-wiejska 46 58 67

Grabowo wiejska 89 90 72

Grajewo miejska 90 100 97

Grajewo wiejska 115 112 89

Grodzisk wiejska 54 47 44

Gródek wiejska 62 74 104

Hajnówka wiejska 4 3 47

Hajnówka miejska 70 91 80

Janów wiejska 88 86 100

Jasionówka wiejska 57 81 79

Jaświły wiejska 67 56 16

Jedwabne miejsko-wiejska 100 79 75

Jeleniewo wiejska 101 101 115

Juchnowiec Kościelny wiejska 31 26 40

Kleszczele miejsko-wiejska 20 34 45

Klukowo wiejska 32 21 17
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Gmina Rodzaj gminy Ranga 2007 Ranga 2008 Ranga 2009

Knyszyn miejsko-wiejska 60 61 49

Kołaki Kościelne wiejska 30 33 58

Kobylin-Borzymy wiejska 43 4 1

Kolno wiejska 107 84 109

Kolno miejska 108 114 54

Korycin wiejska 85 92 86

Krasnopol wiejska 47 72 101

Krynki miejsko-wiejska 98 102 108

Krypno wiejska 21 42 21

Kulesze Kościelne wiejska 52 48 27

Kuźnica wiejska 77 80 68

Lipsk miejsko-wiejska 80 71 114

Łapy miejsko-wiejska 73 85 88

Łomża wiejska 93 78 83

Łomża miejska 35 27 24

Mały Płock wiejska 102 113 102

Miastkowo wiejska 38 63 39

Michałowo miejsko-wiejska 8 7 33

Mielnik wiejska 3 37 91

Milejczyce wiejska 61 75 93

Mońki miejsko-wiejska 99 96 35

Narew wiejska 9 5 41

Narewka wiejska 10 2 7

Śniadowo wiejska 15 8 2

Nowe Piekuty wiejska 13 20 36

Nowinka wiejska 53 43 59

Nowogród miejsko-wiejska 48 23 19

Nowy Dwór wiejska 112 108 106

Nurzec-Stacja wiejska 111 104 111

Orla wiejska 68 68 95

Płaska wiejska 19 25 107

Perlejewo wiejska 11 6 15

Piątnica wiejska 59 62 37

Poświętne wiejska 66 65 20

Przerośl wiejska 87 88 73

Przytuły wiejska 42 36 38

Puńsk wiejska 27 49 64

Raczki wiejska 72 76 42

Radziłów wiejska 81 69 51

Rajgród miejsko-wiejska 103 106 99

Rudka wiejska 34 19 10

Rutka-Tartak wiejska 78 35 4

Rutki wiejska 109 103 60
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Gmina Rodzaj gminy Ranga 2007 Ranga 2008 Ranga 2009

Sejny miejska 84 82 118

Sejny wiejska 106 110 77

Sidra wiejska 55 55 48

Siemiatycze miejska 25 41 43

Siemiatycze wiejska 44 46 55

Sokoły wiejska 50 54 34

Sokółka miejsko-wiejska 97 99 116

Stawiski miejsko-wiejska 95 97 70

Suchowola miejsko-wiejska 45 45 92

Supraśl miejsko-wiejska 14 11 18

Suraż miejsko-wiejska 33 9 31

Suwałki wiejska 22 32 84

Suwałki miejska 28 53 82

Szczuczyn miejsko-wiejska 114 116 113

Szepietowo wiejska 63 87 71

Sztabin wiejska 104 109 94

Szudziałowo wiejska 69 60 103

Szumowo wiejska 39 28 12

Szypliszki wiejska 96 77 90

Trzcianne wiejska 24 59 62

Turośl wiejska 116 111 110

Turośń Kościelna wiejska 40 52 78

Tykocin miejsko-wiejska 49 70 66

Wąsosz wiejska 117 107 85

Wasilków miejsko-wiejska 18 13 56

Wiżajny wiejska 64 30 32

Wizna wiejska 58 51 61

Wysokie Mazowieckie miejska 7 22 14

Wysokie Mazowieckie wiejska 82 29 5

Wyszki wiejska 16 15 23

Zabłudów miejsko-wiejska 5 16 57

Zambrów wiejska 86 73 87

Zambrów miejska 105 118 76

Zawady wiejska 26 40 13

Zbójna wiejska 110 94 98

Źródło: opracowanie własne

Wyniki badań prezentowane były podczas Woje-

wódzkiej Konferencji „Rok 2010 – Europejskim Rokiem 

Walki z  Ubóstwem i  Wykluczeniem Społecznym”, 

która odbyła się w  Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim 

w Białymstoku (maj 2010) oraz na konferencji ”Wspólne 

działania szansą w  przeciwdziałaniu ubóstwu i  wyklu-

czeniu społecznemu” zorganizowaną przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku (październik 

2010).



BIULETYN OBSERWATORIUM 
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PR
O

JE
KT

 „K
O

O
R

D
YN

AC
JA

 N
A 

R
ZE

CZ
 

AK
TY

W
N

EJ
 IN

TE
G

R
AC

JI
”

30

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej 

w 2009 roku przeprowadził badanie potrzeb informacyj-

nych z obszaru polityki społecznej. Jednym z głównych 

obszarów społecznych wymagających zdiagnozowania 

okazał się problem dzieci i  młodzieży. Uwzględniając 

powyższe w 2010 i na początku 2011 roku przeprowa-

dzono badanie na temat „Problemy dzieci i młodzieży 

w kontekście wykluczenie społecznego w wojewódz-

twie podlaskim”. 

Głównym celem badania przeprowadzonego przez 

ROPS w  Białymstoku była diagnoza skali i  przyczyn 

problemów dzieci i  młodzieży z  terenu województwa 

podlaskiego w  kontekście wykluczenia społecznego. 

Zapotrzebowanie informacyjne odnosiło się do zjawisk 

wieloaspektowych, w  tym zachowań ryzykownych 

(używki, uzależnienie od komputera i  Internetu), euro-

sieroctwa, przemocy i  stresu, zarówno w  środowisku 

rówieśniczym jak i rodzinnym.  

Badanie skierowane było do uczniów VI klas szkół 

podstawowych, II klas gimnazjum, I klas szkół ponadgim-

nazjalnych z  terenu województwa podlaskiego. Próba 

badawcza została wybrana w  sposób losowy. Zasto-

sowano metodę doboru dwustopniowego. Najpierw 

wylosowano do badania szkoły, a następnie klasy, które 

dobierano w  losowaniu prostym, po jednej z  każdej 

z wylosowanych szkół. Badaniu poddani zostali wszyscy 

obecni w tym czasie uczniowie wytypowanych klas. 

Badanie odbyło się w  80 losowo wytypowanych 

szkołach województwa podlaskiego, w tym 40 szkołach 

podstawowych, 20 gimnazjach i  20 szkołach średnich. 

W badaniu udział wzięło łącznie 1 648 uczniów. 

Badanie było w  pełni anonimowe zarówno na 

poziomie pojedynczych uczniów jak i  całej szkoły. 

W  procedurze badania uwzględniono zapewnienie 

respondentom maksimum poczucia bezpieczeństwa 

oraz reguł postępowania ankietera.

Badanie przeprowadzone wśród uczniów zostało 

pogłębione zasobem wiedzy oraz opinią pedagogów 

szkolnych zatrudnionych w szkołach z  terenu Podlasia. 

Ogółem w  badaniu wzięło udział 77 pedagogów: 38 

zatrudnionych w szkołach podstawowych (49% badanej 

próby), 27 w  gimnazjum (35% badanej próby), i  12 

w szkołach ponadpodstawowych (16% badanej próby). 

Dane pozyskane w  drodze badania od pedagogów są 

w trakcie opracowywania.

Pełne wyniki uzyskane w  drodze badania, wraz 

z wnioskami i rekomendacjami, zostaną Państwu przed-

stawione w kolejnym numerze Biuletynu.

IV. Badanie „Problemy dzieci i młodzieży w kontekście wykluczenia społecznego”
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Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej na rok 

2011 zaplanował m.in. następujące zadania:

Zadania zrealizowane:

 � Raport: Analiza bilansu potrzeb w  zakresie pomocy 

społecznej w woj. podlaskim na 2011 r.;

 � Raport z  realizacji programów w  zakresie polityki 

społecznej na terenie województwa podlaskiego 

w roku 2009;

 � Raport: Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych 

przez jednostki pomocy społecznej w woj. podlaskim 

na 2011 r.

Zadania zaplanowane:

 � Raport: Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu 

człowiekowi. Diagnoza wolontariatu w województwie 

podlaskim;

 � Raport: Diagnoza zjawiska przemocy w  rodzinie 

w województwie podlaskim. Przemoc jako przyczyna 

dysfunkcji rodzin;

 � Raport: Problemy dzieci i  młodzieży w  kontekście 

wykluczenia społecznego w województwie podlaskim: 

uzależnienia, przemoc, stres, eurosieroctwo;

 � Raport: Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa 

w województwie podlaskim w 2010 r.;

 � Raport: Współpraca urzędów gminnych i  powiato-

wych z organizacjami pozarządowymi na przestrzeni 

lat 2008-2010;

 � Opracowanie harmonogramu realizacji działań 

„Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 

2010-2018” w latach 2012-2013.

Plan zadań Zespołu Obserwatorium Integracji Społecznej na rok 2011
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Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej:

http://www.rops-bialystok.pl/1,1659,obserwatorium-integracji-spolecznej.html

gdzie można zapoznać się z pełna wersją prowadzonych badań, jak i innych zadań realizowanych 

przez Obserwatorium Integracji Społecznej

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Białymstoku


