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Drodzy Czytelnicy!

Prezentujemy Państwu drugi numer Biuletynu Obserwatorium Integracji Społecznej. 
Celem publikacji jest upowszechnianie informacji o problemach społecznych i aktualnych 
inicjatywach realizowanych w obszarze polityki społecznej. 

Bieżące wydanie zawiera cykl artykułów na temat wybranych działań podejmowanych 
przez instytucje zajmujące się zaspokajaniem potrzeb i  rozwiązywaniem problemów 
społecznych. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z  wynikami badań nt. współczesnych 
problemów dzieci i młodzieży opracowanych przez Obserwatorium Integracji Społecznej 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w  Białymstoku oraz wynikami badań przeprowadzonych przez 
Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Proponujemy Państwu również lekturę artykułu, którego przewodnim motywem są dobre praktyki 
realizowane przez Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej.

Mam nadzieję, że publikacja ta będzie dla Państwa źródłem informacji i inspiracji w zakresie podejmowanych 
działań oraz będzie stanowić ważne ogniwo w systemie wsparcia społecznego. 

Życzymy Państwu miłej lektury!

Dyrektor 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku 

Elżbieta Rajewska -Nikonowicz 

Dyrektor 
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Kolejny rok pracy dobiega końca. Jednym z efektów 

działań podejmowanych przez Obserwatorium Integracji 

Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Białymstoku jest drugi numer Biuletynu Obserwato-

rium Integracji Społecznej. Publikacja wydawana jest 

przez Zespół pracowników, który w  ramach zadania 

„Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej 

w zakresie utworzenia Obserwatoriów Integracji 

Społecznej”, Projekt „Koordynacja na rzecz aktywnej inte-

gracji” tworzy analityczno -badawczy pion Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej do monitoringu zjawisk 

społecznych w województwie podlaskim. 

W skład Zespołu wchodzi czterech pracowników:

 � Emilia Gołaszewska – kierownik Obserwatorium 

Integracji Społecznej 

 � Małgorzata Janczuk – podinspektor ds. badań 

i analiz

 � Magdalena Kindziuk - podinspektor ds. badań 

i analiz

 � Urszula Pławska – referent ds. badań i analiz

Trzech pracowników jest związanych z  projektem 

od początku jego istnienia. W  czerwcu 2011 roku do 

Zespołu dołączyła Pani Magdalena Kindziuk. 

W  roku 2011 Zespół opracował następujące 

raporty z badań: 

1. Raport z  realizacji programów w  zakresie polityki 

społecznej na terenie województwa podlaskiego 

w roku 2009

2. Analiza bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej 

w województwie podlaskim na 2011 rok

3. Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez 

jednostki pomocy społecznej w  województwie 

podlaskim na 2011 rok

4. Przemoc wobec dzieci i  młodzieży w  środowisku 

rówieśniczym i  rodzinnym – skala zjawiska w  woje-

wództwie podlaskim

5. Problematyka uzależnień wśród dzieci i  młodzieży – 

skala zjawiska w województwie podlaskim

6. Eurosieroctwo – skala zjawiska w  województwie 

podlaskim

7. Stres wśród dzieci i młodzieży – skala zjawiska w woje-

wództwie podlaskim

8. Sprawozdanie z  realizacji „Wojewódzkiej Strategii 

Polityki Społecznej za 2010 r. ”

9. „Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu czło-

wiekowi”. Diagnoza wolontariatu w  województwie 

podlaskim 

10. Diagnoza zjawiska przemocy w  rodzinie. Przemoc 

jako element dezintegracji społecznej 

Słowo wstępne
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Ponadto Obserwatorium Integracji Społecznej 

w 2011 roku zorganizowało 3 spotkania Zespołu powo-

łanego w  celu monitorowania „Wojewódzkiej Strategii 

Polityki Społecznej” oraz seminarium: „Dzieci i młodzież 

z  terenu woj. podlaskiego w  kontekście współczes-

nych problemów” i  konferencję „Wiemy o  przemocy. 

Co dalej? – przykłady dobrych praktyk na terenie gmin 

i  powiatów” prezentujące wyniki przeprowadzonych 

badań oraz dobrych praktyk w  zakresie omawianych 

tematów. 

Drugi numer Biuletynu OIS zawiera przegląd badań 

przeprowadzonych wśród dzieci i  młodzieży z  tereny 

województwa podlaskiego na temat: uzależnień, euro-

sieroctwa, stresu i  przemocy.  W  bieżącym wydaniu 

Biuletynu znajdziecie Państwo również artykuły na temat 

spotkań warsztatowych Zespołu ds. monitoringu „Woje-

wódzkiej Strategii Polityki Społecznej” w  2011 r., infor-

macje na temat funkcjonowania Projektu informacyjno 

– badawczego „Małopolskie Obserwatorium Polityki 

Społecznej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w  Krakowie, wyniki badania prze-

prowadzonego przez Podlaskie Obserwatorium Polityki 

Społecznej (projekt systemowy Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w  Białymstoku) nt. „Długotrwałego bezrobocia 

w wojewódzkie podlaskim”.

KONTAKT

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Obserwatorium Integracji Społecznej 

ul. Kombatantów 7

15-110 Białystok

tel. 85 742 06 94

fax. 85 744 71 37

Emilia Gołaszewska emilia.golaszewska@rops.wrotapodlasia.pl

Małgorzata Janczuk malgorzata.janczuk@rops-bialystok.pl

Urszula Pławska urszula.plawska@rops-bialystok.pl

Magdalena Kindziuk magdalena.kindziuk@rops-bialystok.pl
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Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 

wykorzystując środki unijne Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki od roku 2008 prowadzi projekt informa-

cyjno – badawczy pod nazwą „Małopolskie Obserwa-

torium Polityki Społecznej”1. Obserwatorium Polityki 

Społecznej to jeden z  czterech projektów o  takim 

charakterze wdrażanych w Małopolsce. By zapewnić jak 

najszerszy wachlarz informacji istotnych dla rozwoju 

regionu małopolskie obserwatoria specjalizują się 

w  czterech różnych obszarach - gospodarka, rozwój 

regionalny, rynek pracy i polityka społeczna. Sieć regio-

nalnych projektów badawczych to inicjatywa nowa 

w skali kraju, budząca zainteresowanie i  inspirująca do 

podobnych działań.

Zadaniem Projektu jest podnoszenie skutecz-

ności polityki społecznej w  regionie poprzez genero-

wanie informacji nowych i  ułatwianie dostępu do już 

istniejących. Staramy się by proponowane rozwiązania 

były „skrojone na miarę potrzeb i oczekiwań nowoczes-

nych kadr polityki społecznej”, a  wraz z  zakończeniem 

realizacji Projektu wypracowane zostało kompleksowe 

zaplecze informacyjne. Służą temu działania prowa-

dzone na trzech płaszczyznach: 

I. integracja informacji, 

II. badania i analizy regionalne,

III. ułatwianie oceny skuteczności wdrażanych rozwiązań. 

Bazy danych

Reakcją na potrzebę scalania dostępnych infor-

macji wynikającą z obserwowanego „chaosu” są prowa-

dzone w  Projekcie trzy regionalne (a  zarazem ogólno-

dostępne, bo internetowe) bazy danych: Internetowa 

Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów, Internetowy 

1 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 

7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora eko-

nomii społecznej, Poddziałanie: 7.2.1. Aktywizacja zawodowa 

i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Obserwator Statystyk Społecznych i Małopolski Infor-

mator Społeczny. Bazy te – jak i wszelkie inne produkty 

Projektu – dedykowane są głównie kadrom regional-

nych i  lokalnych podmiotów kształtujących politykę 

społeczną w  województwie, w  tym w  szczególności 

instytucji pomocy i integracji społecznej. 

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwato-

riów powstała w  2009 r. w  wyniku współpracy dwóch 

projektów małopolskiej sieci – Obserwatorium Rynku 

Pracy i Edukacji oraz Obserwatorium Polityki Społecznej. 

Biblioteka zbiera w jednym miejscu i porządkuje infor-

macje o publikowanych w internecie raportach z badań, 

analizach, ekspertyzach, biuletynach, podręcznikach 

i  artykułach naukowych. Zbiory Biblioteki skatalogo-

wane są w ogólnych kategoriach tematycznych (podzie-

lonych następnie na szczegółowe obszary w  celu 

ułatwienia wyszukiwania), wśród których odnajdziemy: 

integrację społeczną i  równość szans, rynek pracy, 

edukację i przedsiębiorczość. 

W  chwili obecnej Biblioteka opisuje i  umożliwia 

bezpośredni dostęp do ponad 1200 pozycji, w  tym do 

przeszło 500 opracowań wpisujących się w  tematykę 

szeroko rozumianej „Integracji społecznej i  równości 

szans”. Wzbogacanie zasobów bibliotecznych o  tej 

problematyce jest zadaniem Obserwatorium Polityki 

Społecznej. 

Dostęp do każdej publikacji jest możliwy bezpo-

średnio z  Internetu, a wszystkie odnośniki prowadzące 
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nich są aktywne (poprzez mechanizm sprawdzania aktu-

alności  linków). Ponadto każda publikacja jest opisana, 

a krótkie objaśnienie zamieszczone w tzw. kartach kata-

logowych pomaga w  szybkim zorientowaniu się czy 

opracowanie odpowiada naszym potrzebom. Dotarcie 

do interesujących nas opracowań ułatwiają też możliwe 

sposoby wyszukiwania – według wybranych kryteriów 

np. słowo kluczowe, temat, tytuł, roku wydania czy tery-

torium, którego dotyczy. Dodatkowo system „Powiado-

mień o nowościach w Bibliotece” (cykliczne informacje 

wysyłane na skrzynkę pocztową użytkownika przez 

zespół Biblioteki) pozwala na bieżące śledzenie najnow-

szych opracowań.

Celem Biblioteki jest usprawnienie przepływu infor-

macji o  dorobku badawczo – analitycznym admini-

stracji publicznej, instytutów badawczych, organizacji 

pozarządowych i  innych podmiotów, by tym samym 

podnieść jakość i zwiększyć użyteczność wiedzy o inte-

gracji społecznej, rynku pracy i edukacji. Wiedza ta może 

bowiem ułatwić planowanie lokalnych i  regionalnych 

strategii czy programów sektorowych, może też służyć 

przygotowywaniu wniosków o  dofi nansowanie z  UE 

oraz innych źródeł. Analiza zgromadzonych w Bibliotece 

publikacji umożliwia również rozpoznawanie luk tema-

tycznych (obszarów dotąd nierozpoznanych lub rozpo-

znanych niedostatecznie), co pozwala uniknąć wielokrot-

nego realizowania przez różne instytucje tych samych 

badań oraz identyfi kować związki tematyczne między 

opracowaniami – tworzyć kontynuacje, komplementarne 

opracowania itp. Wreszcie, Biblioteka może być po prostu 

źródłem wiedzy służącym podnoszeniu kwalifi kacji kadr.

Inną bazą Projektu jest „Internetowy Obserwator 

Statystyk Społecznych” – narzędzie „wizualizujące” 

wskaźniki społeczne, oddane użytkownikom w  roku 

2010. Obserwator to jednocześnie zbiór gotowych 

zestawień statystycznych (odniesionych do liczby miesz-

kańców, liczebności danej grupy, wartości bazowej itp.), 

jak i narzędzie, przy pomocy którego użytkownik samo-

dzielnie może dotrzeć do interesujących go danych 

surowych (każdy ze wskaźników wprowadzonych do 

bazy został dokładnie opisany, by pokazać sposób jego 

konstrukcji). Obserwator zawiera zestawienie wskaź-

ników i  statystyk, przyporządkowanych do tema-

tycznie określonych kategorii. Można w  nim znaleźć 

dane opisujące jakość życia Małopolan (wskaźniki 

ubóstwa, wskaźniki udziału klientów pomocy społecznej 

w  ludności regionu czy wydatków gmin na pomoc 

społeczną, oświatę i wychowanie), dane  demografi czne 

(np. małżeństwa, rozwody, obciążenie demografi czne), 

statystyki zdrowia, bezpieczeństwa publicznego (np. 

przestępczość nieletnich, wykrywalność przestępstw), 

kultury i wiele innych. Systematycznie rozbudowywana 

i  aktualizowana lista wskaźników i  statystyk (obecnie 

licząca ponad 170) pochodzących wyłącznie z wiarygod-

nych źródeł (głównie statystyka publiczna i sprawozdaw-

czość branżowa), skonstruowana została tak, by możliwie 

najdokładniej scharakteryzować powiaty i gminy woje-

wództwa małopolskiego, jak też cały region. 

W celu czytelności zgromadzonych informacji oraz 

stworzenia przyjaznego i łatwo dostępnego środowiska, 

wybraną statystkę można przeanalizować na poziomie 

mapy, tabeli i wykresu. Serwis umożliwia także analizę 

danych na przestrzeni lat (analiza trendów).

Tak skonstruowana baza ułatwia orientację 

w sytuacji społecznej bowiem: 

 � pozwala na dostęp do informacji w krótszym czasie 

– gromadząc dane z  rożnych źródeł w  jednym 

miejscu, 

 � upraszcza interpretację informacji – prezentując 

dane w opracowaniu grafi cznym,

 � daje możliwość obserwacji zmian – przedstawiając 

zestawienia statystyk z kolejnych lat.
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Najnowsza baza danych „Obserwatorium” to „Mało-

polski Informator Społeczny”. Inicjatywa ta jest reakcją 

na problemy związane z  rozproszeniem informacji 

o  instytucjach pomocy i  integracji społecznej, wynika-

jące z wielości rejestrów i baz danych tworzonych przez 

różnorodne podmioty czy brakiem rejestrów niektó-

rych kategorii instytucji w  ogóle. Informator zawiera 

obecnie „namiary” na ponad 900 małopolskich instytucji 

zebranych w  7 kategoriach. Przystępując do budowy 

bazy zastanawialiśmy się nad pojęciem ww.  insty-

tucji. Ostatecznie ich wybór dokonany został w oparciu 

o defi nicję, jaką podaje „Szczegółowy Opis Priorytetów 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013”. 

Zgodnie z  zapisami „Słownika terminologicznego” 

instytucjami tymi są: „jednostki organizacyjne pomocy 

społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r. 

z  późn. zm.) oraz jednostki zatrudnienia socjalnego, 

organizacje pozarządowe działające w  sferze pomocy 

i  integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, 

warsztaty terapii zajęciowej i inne podmioty prowadzące 

działalność w  sferze pomocy i  integracji społecznej 

(których głównym celem nie jest prowadzenie działal-

ności gospodarczej)”. Obok instytucji wskazywanych 

wprost w  defi nicji, w  Informatorze zebrano instytucje 

rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, OHP) i insty-

tucje oświatowe (np. małopolskie uniwersytety trzeciego 

wieku – jest ich już w Małopolsce prawie 30, poradnie 

psychologiczno -pedagogiczne), a  także linki do ziden-

tyfi kowanych baz danych powiązanych ze sferą pomocy 

i  integracji społecznej np. placówki terapii uzależnień 

(„Polecane bazy danych”). 

Informacji w bazie można szukać na trzy sposoby: 

 � „Szukaj wg podziału terytorialnego” – wyszukiwanie 

na mapie według siedziby podmiotu; 

 � „Szukaj wg sektorów” – wyszukiwanie według 

podziału branżowego (np. pomoc społeczna, 

zatrudnienie socjalne); 

 � „Wyszukiwanie proste” – przeszukiwanie katalogu 

według nazwy jednostki.
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Informator jest aktualizowany w oparciu o ofi cjalne 

rejestry, na zaproszenie administratora serwisu lub 

z inicjatywy instytucji, a także poprzez znajdujący się na 

witrynie formularz „Dodaj do bazy”. 

Małopolski Informator Społeczny to przede 

wszystkim wsparcie informacyjne dla współpracy 

w  regionie. Ułatwia bowiem  identyfi kację jednostek, 

wzajemny kontakt i  współdziałanie w  różnorodnych 

obszarach.

Badania regionalne

Kolejną płaszczyzną aktywności Małopolskiego 

Obserwatorium Polityki Społecznej jest prowadzenie 

badań i analiz dotyczących województwa małopolskiego. 

Są one zawsze oparte o zapotrzebowanie na informacje 

identyfi kowane w  oparciu o  specjalne badania służące 

temu celowi, jak i  bieżące potrzeby wynikające w  toku 

realizacji Projektu, w tym kontakty z podmiotami zaan-

gażowanymi w jego wdrażanie. Obecnie dorobek „Obser-

watorium” stanowią badania: „Potencjał małopolskich 

organizacji pozarządowych”, „Praca i integracja społeczna 

osób niepełnosprawnych w województwie małopolskim”, 

„Badanie opinii na temat skuteczności realizowanych 

interwencji służących rozwojowi ekonomii społecznej 

w  Małopolsce”, coroczne opracowania dotyczące reali-

zacji projektów PO KL związanych z  „aktywną inte-

gracją” i statystyki obrazujące sektor pomocy społecznej 

w Małopolsce. Najnowszym badaniem „Obserwatorium” 

jest „Przemoc w  rodzinie w  opinii Małopolan”. Opraco-

wanie prezentuje analizę materiału zebranego w trakcie 

badania zrealizowanego za pomocą wywiadów telefo-

nicznych wspomaganych komputerowo (CATI), na próbie 

604 dorosłych mieszkańców Małopolski. Raport uzupeł-

niają rekomendacje do praktycznych działań, skiero-

wane w szczególności do służb na co dzień zajmujących 

się przeciwdziałaniem przemocy w  rodzinie. Jaki jest 

zasięg problemu przemocy domowej? Kto najczęściej 

doświadcza przemocy w  rodzinie? Kto częściej reaguje 

na akty przemocy domowej, a  kto pozostaje bierny? 

Jakie instytucje identyfi kowane są z  przeciwdziałaniem 

przemocy w  rodzinie? Co Małopolanie sądzą na temat 

zakazu stosowania kar fi zycznych wobec dzieci? Jakie 

działania warto podjąć w  celu niwelowania problemu 

w  regionie? Odpowiedź na te pytania, jak też szereg 

innych informacji znajdziecie Państwo w  publikacji 

dostępnej na naszej stronie internetowej.

BIULETYN OBSERWATORIUM
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Promocja ewaluacji

Trzecią płaszczyzną prac Projektu jest propagowanie 

ewaluacji w  sektorze społecznym, inicjowanie dyskusji 

o jej potrzebie i oraz wspieranie kadr w tym zakresie.

Realizując tak określony cel działania rozpoczę-

liśmy od przeprowadzenia badania „Model ewaluacji 

w pomocy społecznej”, prezentującego opinie pracow-

ników i  kadry zarządzającej o  przydatności ewaluacji 

w  ich pracy zawodowej i  korzyściach z  niej płynących, 

stopniu przygotowania do takich badań, obawach 

i napotykanych trudnościach. Zgromadzoną w badaniu 

wiedzę wykorzystujemy przy projektowaniu instrumen-

tarium dla kadr, ważnego dla upowszechniania ewaluacji.

Pierwszą inicjatywą było opracowanie podręcznika 

„Podstawy ewaluacji dla pomocy społecznej”. Podsta-

wową zaletą opracowania jest jego praktyczny wymiar – 

celowy wybór zagadnień, przybliżanie procesu tak, aby 

czytelnicy mogli sami zastosować podane wskazówki, 

wykorzystywanie przykładów z  praktyki pomocy 

społecznej. Podręcznik skupia się wokół odpowiedzi na 

pierwszoplanowe pytania: w  jakim celu przeprowadza 

się ewaluację, jakie są jej kryteria, czym ona na pewno 

nie jest, co odróżnia ją od monitoringu, audytu, czy 

kontroli. Dowiemy się także jaka jest różnica pomiędzy 

wynikami badań, wnioskami z nich płynącymi i  formu-

łowanymi rekomendacjami, a także tego jakie działania 

można podjąć po ewaluacji. Korzystając z opracowania 

poznamy również podstawowe zasady konstruowania 

wskaźników oraz ich przykłady typowe dla działań 

podejmowanych w pomocy społecznej.

Inicjatywy Projektu ułatwiające ocenę trafności 

i  skuteczności wdrażanych rozwiązań wspierane były 

także cyklem szkoleń o ewaluacji, które w bardzo ogra-

niczonym zakresie oferowane są na komercyjnym 

rynku szkoleń. We współpracy z  warszawskim Insty-

tutem Rozwoju Służb Społecznych zorganizowano także 

konferencję „Ewaluacja – powód do obaw czy okazja do 

rozwoju?”. Najnowszym produktem Projektu upowszech-

niającym wiedzę o  ewaluacji jest tematyczne wydanie 

Biuletynu ROPS w  Krakowie pt. „es.O.es”, będącego 

rozszerzeniem najistotniejszych zagadnień poruszanych 

podczas powyższej konferencji. 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej 

Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej: 

www.politykaspoleczna.obserwatoria.malopolska.pl, na 

której można znaleźć wszelkie nasze produkty. 

Małgorzata Szlązak

Iwona Banasiewicz

obserwatorium@rops.krakow.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 

www.rops.krakow.pl

Projekt „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej”
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W grudniu 2010 r. poznaliśmy wyniki badania potrzeb 

informacyjnych podmiotów funkcjonujących w obszarze 

polityki społecznej woj. podlaskiego, przeprowadzonego 

w  ramach projektu systemowego Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w  Białymstoku pn. Podlaskie Obserwato-

rium Polityki Społecznej (POPS). W badaniu wzięły udział 

194 podmioty pomocy i  integracji społecznej z  terenu 

woj. podlaskiego. Badani zostali poproszeni o  ocenę 

dostępnych informacji dotyczących grup zagrożo-

nych wykluczeniem społecznym. Biorąc pod uwagę 

ocenę jakości merytorycznej, dostępności i aktualności 

informacji zdecydowanie najwyższą ocenę otrzymały 

dane na temat osób bezrobotnych, najniżej zaś zostały 

ocenione informacje na temat osób przewlekle 

chorych, ofi ar przemocy w  rodzinie, osób bezradnych

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, osób niepeł-

nosprawnych. Dlatego też, w planie prac POPS na 2011 r. 

w  pierwszej kolejności przyjęto do realizacji badania 

dotyczące aktywności zawodowej osób powyżej 50 

roku życia, obszaru niepełnosprawności a także zjawiska 

długotrwałego bezrobocia w woj. podlaskim.

W  niniejszym artykule przedstawione zostały 

wyniki badania „Zjawisko długotrwałego bezrobocia 

w  woj. podlaskim”, pierwszego badania zrealizowa-

nego w 2011 r. na zlecenie Podlaskiego Obserwatorium 

Polityki Społecznej. Głównym celem badania było stwo-

rzenie obrazu sytuacji osób długotrwale bezrobotnych 

w  woj. podlaskim, określenie barier, na jakie napoty-

kają osoby długotrwale bezrobotne, a także określenie 

możliwości aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych 

w woj. podlaskim.

Ankieterzy przeprowadzili wywiady kwestiona-

riuszowe z 1000 osób długotrwale bezrobotnych zare-

jestrowanych w  podlaskich urzędach pracy. Badanie 

poprzedziła wnikliwa analiza danych zastanych oraz 

wywiady pogłębione realizowane z  osobami długo-

trwale bezrobotnymi i  przedstawicielami instytucji 

rynku pracy. Zgromadzony materiał rzuca nowe światło 

na sytuację osób długotrwale bezrobotnych w regionie 

– badanie pokazało jakie mogą być społeczne i psycho-

logiczne skutki długotrwałego bezrobocia oraz wyzna-

czyło potencjalne kierunki interwencji publicznych służb 

zatrudnienia w zakresie przeciwdziałania temu negatyw-

nemu zjawisku.

Zróżnicowanie geografi czne długotrwałego 

bezrobocia

Osoby długotrwałe bezrobotne są dość szcze-

gólną kategorią osób pozostających bez pracy. Znale-

zienie dla nich właściwego zatrudnienia okazuje się 

często znacznie trudniejsze niż w przypadku pozostałych 

klientów powiatowych urzędów pracy. Biorąc pod uwagę 

udział osób długotrwale bezrobotnych wśród wszyst-

kich zarejestrowanych w  urzędach najbardziej nieko-

rzystna sytuacja dotyczy powiatów sokólskiego oraz 

kolneńskiego. Niewiele lepiej jest w powiatach sejneń-

skim i grajewskim. Najniższy udział długotrwale bezro-

botnych dotyczy powiatu suwalskiego, i  wysokoma-

zowieckiego. Warto zwrócić uwagę również na miasta: 

Białystok, Łomża i Suwałki, które pomimo większej liczby 

bezrobotnych charakteryzują się podobną albo niewiele 

wyższą frakcją długotrwale bezrobotnych niż otaczające 

je rejony.

Udział długotrwale bezrobotnych wśród ogółu 

bezrobotnych w październiku 2011 r.

Długotrwałe bezrobocie w woj. podlaskim 
– najnowsze wyniki badania Podlaskiego Obserwatorium 

Polityki Społecznej

Projekt pn. „Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej”, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
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Źródło: dane WUP w Białymstoku.

Sytuacja ekonomiczna rodzin dotkniętych 

długotrwałym bezrobociem

Długotrwałe bezrobocie oznacza zazwyczaj 

poważne kłopoty finansowe dla dotkniętej tym 

problemem rodziny. Jak wynika z badań, przynajmniej 

41% gospodarstw domowych osób długotrwale bezro-

botnych w woj. podlaskim żyje poniżej absolutnej granicy 

ubóstwa. Wskazują na to dane dotyczące wysokości 

dochodu w rodzinach badanych – 13% badanych odpo-

wiedziało, że żyją bardzo biednie (zarazem średni dochód 

w ich gospodarstwach wyniósł 233 zł na osobę). Kolejne 

39% uznało, że żyje skromnie (ze średnim dochodem 

378  zł na osobę). W  nieco lepszej kondycji materialnej 

były rodziny, które miały dostęp do użytków rolnych.

Strategie poprawiania sytuacji materialnej

Jedną ze strategii utrzymania się osób długotrwale 

bezrobotnych jest emigracja zarobkowa. Do pracy za 

granicę kiedykolwiek wyjechał co czwarty badany – 

częściej byli to mężczyźni oraz osoby w wieku 25-44 lat. 

Nieco częściej do pracy wyjeżdżali mieszkańcy powiatu 

kolneńskiego i  łomżyńskiego. W  momencie badania 

większość (65%) ankietowanych nie była jednak zain-

teresowana wyjazdem do pracy za granicę. Takie plany 

miało zaledwie 7% badanych. 

Długotrwale bezrobotni z woj. podlaskiego stosują 

też inne strategie poprawiania własnej sytuacji mate-

rialnej – 52% mężczyzn świadczy odpłatnie rozmaite 

drobne usługi, 27% pomaga w  innych gospodar-

stwach rolnych, 17% zajmuje się zbieraniem makulatury

 i złomu. Bezrobotne kobiety częściej dorabiają zbierając 

grzyby i leśne jagody (18% badanych).

Praca na czarno

Wyniki badania wskazują, że prawie co dziesiąta 

osoba ze statusem długotrwale bezrobotnego, która 

nie szuka pracy, obecnie pracuje „na czarno”.  Prawie 

2/3 ankietowanych uważa, że w woj. podlaskim bardzo 

często się zdarza, że ludzie podejmują pracę na czarno. 

W niektórych powiatach odsetek ten był jeszcze wyższy: 

w hajnowskim uważało tak 80% badanych a w sokólskim 

aż 92%. Nieco ponad połowa badanych uznała, że 

głównym powodem podejmowania nieoficjalnego 

zatrudnienia jest trudność w znalezieniu innej pracy, nie 

mniej ważna okazuje się również możliwość uzyskania 

wyższych zarobków.

Kondycja psychiczna osób dotkniętych 

długotrwałym bezrobociem

Celem zbadania kondycji psychicznej, badacze 

skonstruowali skalę umożliwiającą pomiar poziomu 

depresji badanych. W  trakcie analizy wyników, 

okazało się że uczuć depresyjnych częściej doświad-

czają osoby starsze i  mieszkańcy obszarów wiejskich. 

Na wyższy poziom depresji przekłada się również 

dłuższy okres pozostawania bez pracy oraz liczba reje-

stracji w urzędzie pracy. Jednak wpływ dwóch ostatnich 

czynników tracił na znaczeniu w  obliczu innych kontro-

lowanych zmiennych, takich jak wiek, dochód na osobę

w  rodzinie czy liczba przyjaciół. Można zatem powie-

dzieć, że o podatności osób długotrwale bezrobotnych na 

depresję decyduje cały szereg indywidualnych i społecz-

nych charakterystyk, a sam fakt pozostawania przez dłuższy 

okres bez pracy jedynie sprzyja gorszemu samopoczuciu.
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Dobre zarobki i mniejsza pewność

Zapytani o to co jest najważniejsze w pracy, długo-

trwale bezrobotni odpowiadają zgodnie, że dobre 

zarobki. Osobom długotrwale bezrobotnym mniej zależy 

na pewności pracy - na tę cechę wskazało 56% badanych. 

Osoby bezrobotne zdają się też rzadziej oczekiwać od 

pracy, aby była odpowiedzialna, odpowiadała ich zdol-

nościom lub dawała możliwość wykazania się inicjatywą. 

Te generalnie zaniżone oczekiwania osób bezrobotnych 

wobec pracy zdają się być efektem przedłużającego się 

okresu bezrobocia.

Otoczenie osób długotrwale bezrobotnych

Interesującego wniosku dostarcza analiza korelacji 

między udziałem osób pracujących w sieci osoby bezro-

botnej a  długością okresu pozostawania bez pracy. 

Okazuje się, że zależność ma jednoznaczny charakter: 

im dłużej dana osoba pozostaje bez pracy, tym mniejszy 

udział osób pracujących w sieci jej znajomych. Z drugiej 

strony udział osób bezrobotnych w  sieci najbliższych 

znajomych osoby długotrwale bezrobotnej jest pozy-

tywnie i  istotnie skorelowany z  okresem bezrobocia 

Wraz z  przedłużającym się okresem bezrobocia, wśród 

najbliższych przyjaciół osoby długotrwale bezrobotnej 

rośnie udział osób, które również nie mają zatrudnienia. 

Jest to zjawisko o  tyle negatywne, iż wspiera hipotezę 

o „spirali degradacji”, jaka może dotykać osoby bezro-

botne – ci, którzy dłużej pozostają bez pracy, tracą 

kontakty z  osobami funkcjonującymi na rynku pracy. 

W  konsekwencji takim osobom jest jeszcze trudniej 

znaleźć zatrudnienie.

Poszukiwanie pracy

Poszukiwanie pracy to jedna z  podstawowych 

aktywności, na których skupiają się osoby bezrobotne. 

Blisko 90% badanych znalazło swoją ostatnią pracę dzięki 

jednej z trzech dróg dystrybucji ofert: prywatne kontakty, 

bezpośrednie zgłoszenie się do zakładu pracy lub oferty 

powiatowego urzędu pracy. Najskuteczniejsza okazuje 

się jednak ta pierwsza metoda. Powiatowe Urzędy Pracy 

były źródłem ofert chętniej wykorzystywanym przez 

kobiety niż przez mężczyzn. Ci ostatni z kolei preferowali 

bezpośrednie zgłoszenie się do pracodawcy.

Długotrwale bezrobotni biorący udział w badaniu, 

zapytani o przyczyny braku sukcesów w poszukiwaniu 

pracy wskazują najczęściej czynniki zewnętrzne: brak 

miejsc pracy, odpowiednich znajomości i brak godziwych 

wynagrodzeń. Rzadziej niemożność uzyskania zatrud-

nienia tłumaczono własnymi niedostatecznymi kwalifi -

kacjami.

Blisko 14% badanych bezrobotnych przyznało się do 

tego, że nie szuka już pracy. Były to najczęściej kobiety oraz 

osoby z niższym poziomem wykształcenia. W grupie osób, 

które zrezygnowały z  aktywnego poszukiwania pracy, 

częściej niż wśród szukających zdarzały się osoby skarżące 

się na zły stan zdrowia oraz – paradoksalnie – mieszka-

jące w  gospodarstwach domowych, w  których nie było 

ani jednego mieszkańca ze stałymi dochodami (z pracy, 

renty lub emerytury). Najczęściej podawaną przyczyną 

rezygnacji z poszukiwania pracy była opieka nad dziećmi 

i osobami starszymi (30%) oraz stan zdrowia (18%).

Powyższy tekst stanowi jedynie skrót naji-

stotniejszych zagadnień poruszanych w  raporcie. 

Pełna wersja raportu  dostępne jest na stronie 

www.pops.up.podlasie.pl.

Aneta Niegierysz

Kierownik projektu

Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
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Spotkania warsztatowe Zespołu ds. monitoringu 
„Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej” 
w 2011 r.

Podstawą skutecznego wdrażania założeń Woje-

wódzkiej Strategii Polityki Społecznej jest monitoring, 

który służy badaniu i  ocenie efektywności realizacji 

wyznaczonych celów i zadań. Obserwatorium Integracji 

Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Białymstoku realizując i wypełniając założenia moni-

toringu zaplanował na 2011 rok trzy spotkania Zespołu 

ds. monitoringu. 

Dnia 14 czerwca 2011 roku odbyło się pierwsze 

spotkanie warsztatowe Zespołu ds. monitoringu „Woje-

wódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010 

-2018”. Celem spotkania było określenie wytycznych do 

harmonogramu realizacji Strategii na lata 2012 – 2013. 

W pierwszej części spotkania podsumowano pracę nad 

realizacją Strategii oraz omówiono treść wydanego 

dokumentu.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku 

– Elżbieta Rajewska-Nikonowicz

W kolejnej części spotkania omówiono uwagi i reko-

mendacje do przyszłej pracy Zespołu. Podczas spotkania 

omówiono również kwestie przygotowania raportu 

z realizacji Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej za 

rok 2010. 

Kierownik Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – Emilia Gołaszewska

W kolejnej części spotkania Pani Elżbieta Rajewska-

-Nikonowicz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w  Białymstoku wręczyła wszystkim uczest-

nikom spotkania dyplomy z podziękowaniami. 

Dyrektor ROPS - Elżbieta Rajewska – Nikonowicz podczas wręcza-

nia uczestnikom spotkania dyplomów z podziękowaniami.
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Następnie miała miejsce praca w  podzespołach 

roboczych. Zespoły pracowały nad wytycznymi do 

harmonogramu, po czym każdy podzespół zaprezen-

tował ustalone priorytety działań na lata 2012 - 2013. 

Uczestnicy spotkania podczas pracy nad określaniem priorytetów 

działań na lata 2012 – 2013

Spotkanie zakończono omówieniem dalszego 

harmonogramu prac Zespołu.

Drugie spotkanie warsztatowe Zespołu ds. moni-

toringu „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej 

na lata 2010 – 2018” miało miejsce 14 września 2011 r. 

Przedmiotem spotkania było wypracowanie założeń 

monitoringu Strategii za lata 2010 – 2011, jak również 

prezentacja zadań oraz ustalenie wskaźników do Harmo-

nogramu realizacji Strategii na lata  2012–2013. Na 

wstępie spotkania podsumowano pracę i  omówiono 

sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2010. 

Dyrektor ROPS – Elżbieta Rajewska-Nikonowicz oraz

Pracownicy Obserwatorium Integracji Społecznej

Druga część spotkania poświęcona była pracy 

w zespołach roboczych, gdzie zaprezentowano zadania 

wypracowane przez Zespół w czerwcu br. do Harmono-

gramu na lata 2012 – 2013 oraz wyznaczono wskaźniki 

do ich realizacji. 

Członkowie roboczej grupy „Zaspokajanie potrzeb rodzin 

podlaskich” podczas pracy zespołowej

Członkowie roboczej grupy „Profi laktyka oraz oferta leczenia 

w systemie ochrony zdrowia” podczas pracy zespołowej

Członkowie roboczej grupy „Wzrost zatrudnienia i mobilności 

zawodowej” podczas pracy zespołowej
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Spotkanie zakończono omówieniem założeń moni-

toringu Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej za 

lata 2010 – 2011 oraz podziału zadań prac Zespołu. 

Ostatnie, trzecie spotkanie Zespołu zaplano-

wane jest w dniu 12 grudnia 2012 roku. Przedmiotem 

spotkania będzie prezentacja narzędzia monitoringu 

Strategii za lata 2010 – 2011, jak również przedstawienie 

i omówienie Harmonogramu realizacji Strategii na lata 

2012 – 2013.

Zespół ds. monitoringu „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej”

Małgorzata Janczuk

Obserwatorium Integracji Społecznej

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

w Białymstoku
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Badanie nt. „Problemy dzieci i młodzieży 
w kontekście wykluczenia społecznego 
w województwie podlaskim”

Wstęp

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej dzia-

łający w  strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w  Białymstoku przeprowadził badanie 

potrzeb informacyjnych z dziedziny polityki społecznej. 

Jednym z głównych obszarów wymagających zdiagnozo-

wania okazały się problemy dzieci i młodzieży.

Mając na uwadze powyższe zapotrzebowanie, 

w 2010 roku oraz na początku 2011 roku przeprowadzono 

badanie nt. „Problemy dzieci i  młodzieży w  kontekście 

wykluczenia społecznego w województwie podlaskim”. 

Głównym celem badania była diagnoza skali i wskazanie 

przyczyn powstawania problemów dzieci i  młodzieży 

z terenu województwa podlaskiego, w kontekście wyklu-

czenia społecznego. Zapotrzebowanie informacyjne 

miało na celu dogłębne poznanie zachowań ryzykow-

nych takich jak: używki, uzależnienie od komputera 

i  internetu, eurosieroctwa przemocy i  stresu zarówno 

w środowisku rówieśniczym jak i rodzinnym.

Ankieta kwestionariuszowa skierowana została do 

uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i  ponad-

gimnazjalnych oraz pogłębiona opinią pedagogów 

szkolnych zatrudnionych w szkołach z terenu Podlasia.

Badanie miało charakter losowy z  zastosowaniem 

metody doboru dwustopniowego. Najpierw wylo-

sowano szkoły później klasy. Każdą z  klas dobrano 

w  losowaniu prostym, po jednej z  każdej z  wyloso-

wanych szkół. Badanie przeprowadzono w  80 losowo 

wytypowanych szkołach województwa podlaskiego, 

w tym 40 szkołach podstawowych, 20 gimnazjach i 20 

szkołach średnich. Uczestnikami badania byli wszyscy 

obecni w  tym czasie uczniowie wytypowanych klas – 

łącznie 1  648 osób. Badanie przeprowadzone wśród 

uczniów zostało zintensyfi kowane udziałem pedagogów 

szkolnych zatrudnionych w szkołach na terenie Podlasia. 

Spośród kadry w  badaniu łącznie uczestniczyło 77 

pedagogów, z których 38 jest zatrudnionych w szkołach 

podstawowych (49% badanej próby), 27 w gimnazjach 

(35 badanej próby), zaś 12 w szkołach ponadgimnazjal-

nych (16% badanej próby).

Sposób przeprowadzenia badania był w  pełni 

anonimowy, opatrzony atmosferą poczucia bezpie-

czeństwa. Badanie zostało przeprowadzone z  zastoso-

waniem merytorycznej, fachowej wiedzy specjalistów 

oraz pedagogów szkolnych pracujących w szkołach na 

terenie Podlasia. Wykazali oni indywidualne podejście 

dydaktyczne do potrzeb każdego badanego ucznia.

Mając na względzie materię uzyskaną w wyniku prze-

prowadzonych badań nt. „Problemy dzieci i  młodzieży 

w kontekście wykluczenia społecznego w województwie 

podlaskim” powstały 4 raporty, dające niezwykle wartoś-

ciowy materiał, zawierający szczegółowe dane i informacje 

dotyczące skali współczesnych problemów natury prawnej 

i  psychicznej  dzieci i  młodzieży z  województwa podla-

skiego, z jakimi przyszło im borykać się w obecnej dobie.

Wyniki badania stanowią vademecum wiedzy 

i  ukazują skalę zjawisk w  oparciu o  cztery bloki tema-

tyczne tj:

I.  Przemoc wobec dzieci i  młodzieży w  środowisku 

rówieśniczym i rodzinnym

II.  Eurosieroctwo

III.  Stres wśród dzieci i młodzieży

IV.  Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

Indywidualne opracowanie poszczególnych 

zakresów tematycznych znajduje się w poniżej prezen-

towanym materiale. 

Seminarium  „Dzieci i młodzież z terenu woj. podlaskiego w kon-

tekście współczesnych problemów”
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I Blok tematyczny

PRZEMOC WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY 
W ŚRODOWISKU RÓWNIEŚNICZYM I RODZINNYM – 
SKALA ZJAWISKA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Przemoc wobec dzieci i młodzieży to zjawisko, które 

jest powszechnie znane od czasu, gdy ludzie zaczęli reje-

strować swoją historię. Długo jednak nie poświęcano 

tej tematyce dostatecznej uwagi, bowiem nie zdawano 

sobie sprawy z  brzemiennych skutków doświadczania 

przemocy w  młodości. Stosowanie okrucieństwa, 

surowości w  traktowaniu dzieci uważano za skuteczny 

środek chroniący młodych przed demoralizacją, wykole-

jeniem i przysłowiowym ,,zejściem na złą drogę”.

Dzieci i młodzież rzadko rozmawiają o trudnościach, 

z  którymi przyszło im się borykać, bowiem niezwykle 

często dorośli bagatelizują sygnalizowane przez nie 

problemy. Kolejnym przejawem wstrzemięźliwości przed 

wyjawieniem swoich trosk przez dzieci i  młodzież jest 

obawa zemsty ze strony prześladowców, i  tym samym 

pogorszenie swojej sytuacji. Skądinąd przeszkadza im 

wstyd i  poczucie winy. Na domiar złego, sama prob-

lematyka zjawiska jest kwestią niezwykle delikatną 

i  niezmiernie drażliwą, po wielokroć skrywaną przez 

osoby doświadczające przemocy.

Istota problemów dotyczących dzieci i młodzieży 

zainspirowała Zespół Obserwatorium Integracji 

Społecznej do zbadania skali przedmiotowego 

zjawiska na terenie naszego województwa.

Wyniki prac badawczych pozwoliły na określenie 

transparentnych wniosków i  rekomendacji, umożliwia-

jących promowanie systemowego i  interdyscyplinar-

nego podejścia do zjawiska przemocy. Na podstawie 

danych można z dużym prawdopodobieństwem stwier-

dzić, że zjawisko przemocy istnieje nie tylko w  świa-

domości badanej grupy, ale także w  ich otoczeniu – 

w  domu, w  szkole. Respondenci wykazali, iż nie tyko 

słyszeli o przemocy, ale także zetknęli się z nią osobiście, 

zarówno biernie, jak i czynnie.

Z przeprowadzonych badań wynika, iż największa 

grupa badanych doświadcza przemocy w szkole, w tym 

psychicznej (37,6% wskazań) jak i  fizycznej (35,3% 

badanych). Pozostałe pozycje pod względem odsetka 

dzieci i młodzieży doznających przemocy w poszczegól-

nych miejscach kształtują się odpowiednio:

Tabela 1. Skala przemocy w opinii respondentów (%)

Formy przemocy
mnie 

osobiście

rodzeń-

stwa

osób 

dorosłych

kolegi/

koleżanki

nie 

spotka-

łem się 

P
rz

em
o

c 

fi 
zy

cz
n

a

bicie 4,3 2,9 3,7 32,7 27,1

szarpanie 4,9 2,2 2,3 30,9 23,7

popychanie 6,6 2,0 1,2 37,6 16,8

niszczenie rzeczy 3,8 2,1 1,2 19,2 38,1

zabieranie rzeczy 7,0 2,4 1,0 20,2 33,6

P
rz

em
o

c 

p
sy

ch
ic

zn
a wyśmiewanie 8,6 1,1 0,9 42,4 14,1

poniżanie 6,0 1,0 1,4 33,5 24,2

zamykanie w pomieszczeniu 2,2 1,2 1,2 11,1 52,3

zakaz kontaktowania się 2,5 0,7 1,6 8,4 51,5

Źródło: opracowanie własne
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 � kategoria „inne miejsce”– 15,6% respondentów 

(w  przypadku przemocy psychicznej ) i  8,3% 

(w przypadku przemocy fi zycznej ),

 � podwórko – 6,3% (w przypadku przemocy fi zycznej) 

i  3,8% (dotyczy sytuacji występowania przemocy 

psychicznej),

 � ulica - 5,7% (w  sytuacji występowania przemocy 

fizycznej) i  2,7% (w  przypadku przemocy 

psychicznej),

 � dom – 4,7% (dotyczy sytuacji przemocy psychicznej) 

i 2,3% (w przypadku przemocy fi zycznej),

 � Internet – 2,7% (w przypadku przemocy psychicznej) 

i 0,7% (w przypadku przemocy fi zycznej).

Badani, jako sprawców przemocy najczęściej wska-

zywali kolegów (przemoc fi zyczna – 18,8%, przemoc 

psychiczna – 15,5%), następnie rodzeństwo - braci 

i siostry. Według danych uzyskanych w drodze badania, 

najczęstszymi formami przemocy psychicznej, jakie 

dotykają uczniów wszystkich kohort wiekowych jest 

wyśmiewanie i  poniżanie, natomiast fi zycznej popy-

chanie i szarpanie.

Deklarowano, iż rodzice są najrzadszymi sprawcami 

przemocy. Spośród psychicznych form przemocy rodzice 

najczęściej stosują karę w postaci zakazu kontaktowania 

się, częściej robią to matki (2,1% wskazań), a  rzadziej 

ojcowie (0,7% wskazań). Matki nie stosują prawie 

w ogóle przemocy psychicznej w  formie wyśmiewania 

i poniżania. Natomiast ojcowie w ogóle nie stosują nisz-

czenia i zabierania rzeczy. Ojcowie częściej są sprawcami 

przemocy fi zycznej i psychicznej.

Szczegółową analizę przemocy fizycznej 

w  podziałem na poszczególne klasy i  grupy wiekowe 

zobrazowaliśmy na wykresie 1.

W  procesie badawczym zauważono tendencje 

spadkowe występowania przemocy związane bezpo-

średnio z  wiekiem. Najczęściej badani uczniowie 

doświadczają zjawiska popychania i szarpania. Z danych 

przedstawionych na powyższym wykresie uzyskujemy 

informacje, że 9% badanych uczniów klas VI szkoły 

podstawowej, 5% uczniów klas II gimnazjum i  2% 

uczniów I klas szkół ponadgimnazjalnych było bitych.

Wykres 1. Odsetek młodzieży szkolnej ogółem z województwa podlaskiego doznających przemocy fi zycznej1. Odsetek młodzieży szkolnej ogółem z województwa podlaskiego doznających przemocy fi

9%

7%

13%

9%

14%

5% 6%

11%
9% 9%

2%

5%

8%

5%

7%

0%

4%

8%

12%

16%

bicie niszczenie rzeczy zabieranie rzeczy szarpanie popychanie

VI klasa szkoły podstawowej II klasa gimnazjum I klasa szkoły ponadgimnazjalnej 

źródło: opracowanie własne

Seminarium  „Dzieci i młodzież z terenu woj. podlaskiego w kon-

tekście współczesnych problemów”
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Przemoc psychiczna jest problemem nad wyraz 

trudnym do zbadania, bowiem nie wiąże się z  natych-

miastowym drastycznym skutkiem organoleptycznym 

w  postaci guza czy podbitego oka. Młodzież rzadko 

zgłasza fakt przemocy psychicznej dorosłym bo traktuje 

ją jako nieodzowny element w  kontaktach z  innymi. 

Prawdą jest, że przezwisko nie zostawia sińców na 

ciele, ale często jest powodem zamykania się człowieka 

(zwłaszcza młodego) na świat i  innych ludzi. Nierzadko 

ciągłe wyśmiewanie jest powodem poważnych kłopotów 

psychicznych i  braku akceptacji swojej osoby, a  to jest 

szczególnie niekorzystne w  okresie dorastania i  kształ-

towania osobowości. Najczęstszymi formami przemocy 

psychicznej wśród dzieci i młodzieży na terenie naszego 

województwa są: wyśmiewanie i popychanie.

Analiza danych zebranych w  toku prowadzonych 

badań wskazała, iż najczęstszym adresatem zwierzeń – 

powiernikiem dzieci i młodzieży okazali się być rodzice. 

Wyniki jednoznacznie wskazują, że najmniejszym 

zaufaniem respondenci darzą lekarzy i policjantów.

Z przeprowadzonego badania wynika, że większość 

pedagogów szkolnych biorących udział w badaniu (87%) 

zdeklarowała, że na terenie ich szkoły prowadzone były 

działania mające na celu ustalenie rozmiarów i  form 

przemocy występującej na terenie szkoły. Znaczna część 

pedagogów biorących udział w  badaniu zadeklaro-

wała, że uczniowie informowali ich o stosowaniu wobec 

uczniów przemocy rówieśniczej (86%) oraz przemocy 

w rodzinie (42%).

Wiadomym jest, iż w przeszłości zjawisko tego typu 

także występowało, wprawdzie nie miało ono takiego 

charakteru, jaki wyłania się z  prezentowanych danych, 

niemniej jednak funkcjonowało. Niniejsze opraco-

wanie wpisuje się w nurt diagnostyczny zjawiska, a jego 

tematem jest próba odpowiedzi na pytanie, jak kształ-

tuje się zjawisko przemocy wobec dzieci i  młodzieży 

w środowisku rówieśniczym i  rodzinnym w wojewódz-

twie podlaskim, a także jaki jest stosunek tej młodzieży 

do prezentowanego zjawiska.

Z  dokonanych badań wyłaniają się wnioski doty-

czące zjawiska przemocy wśród dzieci i  młodzieży 

w województwie podlaskim. Najważniejsze z nich prezen-

tujemy w poniższym materiale stanowiącym zaproszenie 

do zapoznania się z kompleksową lekturą raportu.

Wykres 2. Kogo informowałaś (-eś) o stosowanej wobec Ciebie przemocy?Wykres 2. Kogo informowałaś (-eś) o stosowanej wobec Ciebie przemocy?
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Źródło: opracowanie własne

Seminarium  „Dzieci i młodzież z terenu woj. podlaskiego w kon-

tekście współczesnych problemów”
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WNIOSKI

 � Najczęściej młodzież doświadcza osobiście zabie-

rania rzeczy i popychania. 

 � Najczęściej do przemocy fi zycznej dochodzi w szkole.

 � Do przejawów przemocy psychicznej o największym 

stopniu nasilenia należy wyśmiewanie i poniżanie. 

 � Największy odsetek osób dotkniętych przemocą 

psychiczną w  formie wyśmiewania i  poniżania 

ze strony kolegi/koleżanki odnotowujemy wśród 

uczniów klas drugich gimnazjum. 

 � Najwyższy odsetek uczniów spotyka się w  domu 

z  przemocą psychiczną.  Przemoc ta występuje 

w  formie  zakazu kontaktowania się i  zamykania 

w pomieszczeniu.

 � Najczęściej  uczniowie doświadczają przemocy 

fi zycznej w  domu w  formie zabierania i  niszczenia 

rzeczy. 

 � Największy odsetek uczniów ze strony rodziców 

doświadcza przemocy w formie bicia i szarpania.

Seminarium  „Dzieci i młodzież z terenu woj. podlaskiego w kon-

tekście współczesnych problemów”
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Na skutek akcesji Polski do Unii Europejskiej z dniem 

1 maja 2004 roku, nastąpiło otwarcie granic państw dla 

wielu Polaków. Wstąpienie Polski do struktur unijnych 

stworzyło szersze możliwości kształcenia i  podejmo-

wania pracy na całym jej terytorium. Dążenie obywateli 

naszego kraju do indywidualnego rozwoju oraz chęć 

polepszenia warunków materialnych stało się motywem 

przewodnim zagranicznych migracji zarobkowych 

stwarzających szansę awansu społecznego, zawodo-

wego a przede wszystkim fi nansowego. Dla wielu dzieci 

oznaczało zatem utratę jednego lub nawet obydwu 

rodziców, co w obecnej dobie utożsamiane jest ze zjawi-

skiem tzw. eurosieroctwa.

Z  zebranego materiału badawczego jedno-

znacznie wynika, iż zdecydowana większość rodziców 

(dotyczy wszystkich grup wiekowych uczniów biorących 

w badaniu) przebywa poza granicami kraju ponad 5 lat. 

Niemalże co 3 uczeń VI klasy szkoły podstawowej i klasy 

I  szkoły ponadgimnazjalnej oraz co piaty gimnazjalista 

wychowuje się bez rodziców.

Uwzględniając sytuację najmłodszych uczniów 

z  grupy badawczej tj. uczniów VI klasy szkoły podsta-

wowej stwierdzamy, iż 21 % rodziców przebywa poza 

krajem niecały miesiąc, 25% do pół roku, zaś 8% stanowią 

rodzice przebywający za granicą powyżej roku oraz od 1 

roku do 5 lat.

Spośród gimnazjalistów z  województwa podla-

skiego 19% z  nich posiada rodziców pracujących za 

granicą RP niecały miesiąc, 9% do roku, 6% powyżej 

roku. Aż 22% uczniów klas gimnazjalnych przyznało się 

do nieobecności rodziców na terenie Polski od 1 roku do 

5 lat oraz ponad 5 lat.

Uczniów szkół ponadgimnazjalnych charaktery-

zuje podobna sytuacja. Najwięcej rodziców pracuje poza 

krajem powyżej 5 lat.

Długość przebywania rodziców poza granicami 

kraju prezentuje poniższy obraz grafi czny – Wykres nr 1.

Zarówno z doniesień prasowych jak i z przekazów 

informacji płynących ze szkół, kuratorów rodzinnych, 

ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji wynika 

Wykres 1. Długość przebywania rodziców poza granicami krajuWykres 1. Długość przebywania rodziców poza granicami kraju
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EUROSIEROCTWO – SKALA ZJAWISKA 
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM



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
”

21

jednoznacznie, iż wyjazd rodziców za granicę stanowi 

poważne zagrożenie dla trwałości rodziny oraz prawid-

łowego rozwoju dzieci. Negatywne konsekwencje 

wyjazdów rodziców dla dzieci przybierają na wadze 

i  stanowią pilne wyzwanie do interdyscyplinarnych 

działań zabezpieczających losy rodziny, a  w  szczegól-

ności jej nieletnich członków.

W ostatnim czasie zwiększyła się liczba dzieci, których 

rodzice wyjechali za granicę w celach zarobkowych. Staty-

styki wskazują, że większość interwencji związanych 

z wykroczeniami młodocianych i nieletnich dotyczy coraz 

częściej tych, którzy pozostawieni zostali bez opieki.

Najczęściej w  zastępstwie nieobecnych rodziców 

dziećmi zajmują się dziadkowie, rzadziej krewni lub 

sąsiedzi. 19% najstarszych respondentów, 6% gimna-

zjalistów i 6 % uczniów szkół podstawowych oświadcza, 

że sporadycznie pozostają bez opieki. Wyniki badań 

wskazują, że 13% dwunastolatków, 3% czternastolatków 

i 5% szesnastolatków z badanej próby często pozostaje 

bez opieki osób dorosłych podczas nieobecności ich 

rodziców. Analiza pozostawania bez opieki podczas 

wyjazdu rodziców przedstawia Wykres Nr 2.

Powyższe względy stanowiły przesłankę do opraco-

wania niniejszego raportu dotyczącego problemu euro-

sieroctwa i ukazania skali emigracji zarobkowej do krajów 

unijnych mieszkańców województwa podlaskiego.

Liczymy, że nasza publikacja będzie istotnym 

krokiem ku głębszej diagnozie konsekwencji emigracji 

wewnątrz krajów Unii Europejskiej dla dzieci, rodziny, 

społeczeństwa i  skłoni do podjęcia owocnych działań 

na rzecz minimalizacji negatywnych skutków ruchów 

migracyjnych.

Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze 

wnioski wynikające z raportu.

WNIOSKI

 � Eurosieroctwo na terenie Podlasia dotyczy 8% 

uczniów VI klas szkół podstawowych, 8% uczniów 

II klas gimnazjalnych i 12% uczniów I klas ponadgim-

nazjalnych,

 � Z badania wynika, że 5% ojców i 3% matek uczniów 

IV klas szkół podstawowych; 6% ojców i  2% matek 

uczniów II klas szkół gimnazjalnych oraz 7% ojców 

i  5% matek uczniów I  klas ponadgimnazjalnych 

pracuje poza granicami kraju,

 � Zdecydowana większość uczniów stwierdziła, że ich 

rodzice przebywają poza granicami powyżej 5 lat,

 � Migracja zarobkowa na Podlasiu częściej dotyczy 

ojców niż matek,

 � Najczęściej opiekę nad dzieckiem sprawuje drugi 

rodzic.

Wykres 2. Pozostawanie bez opieki podczas wyjazdu rodzica(-ów)Wykres 2. Pozostawanie bez opieki podczas wyjazdu rodzica(-ów)
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Należy zdać sobie sprawę z faktu, że stres jest zjawi-

skiem towarzyszącym nie tylko człowiekowi dojrzałemu, 

ale również jest on obecny w życiu dziecka i młodzieży. 

Błędne jest stwierdzenie, że „dziecko nie ma powodów, 

by się denerwować, że nie ma sytuacji stresowych, 

własnych zmartwień, problemów, czy lęków.” Okresy 

napięcia są nieodłączną częścią ludzkiego życia i towa-

rzyszą nam od narodzin, aż do śmierci i  jak powiedział 

Hans Selye „Całkowita wolność od stresu to śmierć.”

Każda zmiana w życiu człowieka wywołuje troskę, 

wahania, wątpliwości i  niepewność, a  co za tym idzie 

– stres. Jego podłoże, warunki otoczenia i środowiska, 

czynniki go wywołujące są różnorodne, jednak najważ-

niejsze jest to, aby umiejętnie sobie radzić z wszelkimi 

stanami niepowodzenia czy też braku zadowolenia. 

Ważne, aby potrafi ć wykorzystywać różnorodne strategie 

dla złagodzenia tego napięcia i to w taki sposób, by były 

one skuteczne.

Motywem wyboru do badań problemu stresu 

wśród dzieci i  młodzieży szkolnej był często wyrażany 

pogląd, że stres jest dominującą emocją w  szkole, 

połączoną zarazem z  elementami takimi jak np.: lęk, 

konfl ikt, frustracja. Konieczność rywalizacji, poddawania 

się permanentnej ocenie ze strony innych, egzaminy, 

negatywne opinie ze strony kolegów i koleżanek są sytu-

acjami trudnymi dla uczniów i  stanowią wyzwanie do 

radzenia sobie z nimi. Powyższe względy skłoniły Obser-

watorium Integracji Społecznej do dokonania analizy 

zjawiska stresu wśród dzieci i młodzieży.

III Blok tematyczny

STRES WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY 
– SKALA ZJAWISKA W WOJEWÓDZTWIE 
PODLASKIM

Wykres 1.  Jakie wg ciebie czynniki/sytuacje są przyczyną stresu?Wykres 1.  Jakie wg ciebie czynniki/sytuacje są przyczyną stresu?
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* respondent miał do wyboru maksymalnie 3 odpowiedzi
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Seminarium  „Dzieci i młodzież z terenu woj. podlaskiego w kontekście współczesnych problemów”

Celem badań prowadzonych przez Obserwato-

rium Integracji Społecznej było zbadanie skali i poziomu 

stresu doświadczanego przez dzieci i młodzież na terenie 

województwa podlaskiego. W  kontekście dokonanych 

badań, uzyskano informacje na temat: źródła stresu, 

najczęściej przeżywanych emocji w  szkole, stresującej 

sytuacji egzaminacyjnej, oraz własnych strategii radzenia 

sobie w trudnej sytuacji.

Analiza badania wykazała, że głównym czynnikiem 

stresogennym dla wszystkich uczniów biorących udział 

w badaniu są niepowodzenia w nauce. Również ważnym 

czynnikiem wywołującym stres wśród ankietowanych 

jest m.in. brak akceptacji rówieśników. 50 % badanych 

szesnastolatków wyznaje, że brak akceptacji ze strony 

kolegów i koleżanek wywołuje u nich stres.

Wykres 2. W jaki sposób radzisz sobie ze stresem?Wykres 2. W jaki sposób radzisz sobie ze stresem?
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Większość ankietowych stwierdziła, że kontakty 

z kolegami i innymi znajomymi są najlepszymi sposobami 

radzenie sobie ze stresem. Wyniki wskazują zarazem, że 

dobre relacje z  rodzicami znacząco wpływają na stan 

pozytywnego samopoczucia. Dobre relacje z  rodziną 

odgrywają kluczową rolę w  uporaniu się ze stresem 

przez dziecko. Na podstawie uzyskanych wyników wnio-

skujemy, że jednym z ważniejszych sposobów rozłado-

wywania stresu przez uczniów jest również uprawianie 

sportu. Wartym odnotowania jest fakt, iż 5,3% dwuna-

stolatków, 4,0% czternastolatków i 2,6% przyznaje się do 

bezradności wobec zjawiska stresu i tym samym nie radzi 

sobie z nim.

Materiał badawczy został poszerzony o  opinię 

pedagogów szkolnych. Zostali oni zapytani o  to, jakie 

według nich są główne powody stresu wśród uczniów. 

Najczęściej wskazywaną odpowiedzią było „brak akcep-

tacji rówieśników”. Każdy młody człowiek dąży do tego, 

aby być akceptowanym przez najbliższe otoczenie. 

Niskie osiągnięcia w nauce sprawiają, że młody człowiek 

przeżywa negatywne emocje, które zostawiają swój ślad 

w procesie kreowania rozwoju emocjonalnego młodego 

człowieka w przyszłości.

Częstym problemem, z  jakim borykają się dzieci 

w  środowisku rodzinnym okazują się być nadmierne 

aspiracje rodziców względem dzieci. Dorośli chcąc 

zapewnić dzieciom jak najlepszy start w  przyszłość, 

nakładają dużą ilość dodatkowych zadań, nie zawsze 

zgodnych z upodobaniami i zamiłowaniem dziecka.

Analiza badań wykazała, że szkoła jest środo-

wiskiem stresogennym. Osoby badane podkreślały, 

że często przeżywają sytuacje stresowe w  szkole. 

Własnymi odpowiedziami ukazały przygnębiający 

obraz szkoły, w  której dominują emocje negatywne, 

na czele z  nudą i  napięciem. W  pewnych przypadkach 

stres może pełnić rolę mobilizującą, jednak gdy jego 

rozmiary przekraczają dopuszczalne granice hamuje 

on spontaniczną aktywność ludzką, wywołuje agresje, 

zmniejsza motywację do podejmowania transgresyjnych 

czynów. Edukacja szkolna w prawdzie przyspiesza rozwój 

psychiczny uczniów, wyposażając ich w wiedzę, rozwi-

jając pamięć logiczną, myślenie, ale jest również źródłem 

barier psychicznych i natłokiem bodźców stresujących. 

Umiejętność radzenia sobie ze stresem wypracowana 

w młodości, wyrobi nawyk i umiejętność radzenia sobie 

z sytuacjami stresowymi w przyszłości.

Zainteresowanych, chcących zgłębić skalę proble-

matycznego zjawiska stresu występującego wśród dzieci 

i młodzieży z terenu województwa podlaskiego, zapra-

szamy do zapoznania się z  kompleksowym raportem 

zamieszczonym na stronie www.rops-bialystok.pl.

WNIOSKI

 � Najczęstszymi źródłami stresu wśród badanej 

społeczności są niepowodzenia w nauce i brak 

akceptacji ze strony rówieśników.

 � Miejscem, gdzie uczniowie najczęściej przeżywają 

sytuacje stresujące jest szkoła. 

 � Najczęściej stosowanymi sposobami i metodami 

rozładowywania negatywnych napięć jest utrzy-

mywanie pozytywnych kontaktów z rówieśnikami 

i poprawa złych ocen.

Seminarium  „Dzieci i młodzież z terenu woj. podlaskiego w kon-

tekście współczesnych problemów”
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Zagrożenie substancjami odurzającymi jest 

szczególnie niepokojącym zjawiskiem wśród dzieci 

i młodzieży. Wymaga ono diagnozowania i podejmo-

wania środków zaradczych. Celem przedstawionych 

w  poniższym opracowaniu badań była próba okre-

ślenia obszaru zagrożenia oraz rozmiaru badanego 

zjawiska. Szczególnym zainteresowaniem Zespołu 

OIS było uzyskanie informacji na temat uzależnień 

w środowisku młodych ludzi uczących się w szkołach 

na terenie województwa podlaskiego. Problematyka 

badawcza skoncentrowała się wokół zagadnień doty-

czących używania substancji psychoaktywnych w tym 

alkoholu, narkotyków, papierosów oraz uzależnienia 

od komputera.

Alkohol szczególnie niebezpieczny jest dla dzieci 

i  młodzieży, która nie osiągnęła jeszcze dojrzałości 

biologicznej. Nadużywanie alkoholu przez młodzież 

często prowadzi do ciężkich zatruć, ponieważ tole-

rancja młodego organizmu na alkohol jest niewielka. 

Również tkanka mózgowa ulega znaczne szybszemu 

uszkodzeniu, niż u osoby dorosłej. Dziecko, które pije ma 

obniżoną sprawność intelektualną, mniejszą zdolność 

zapamiętywania, łatwo się męczy, jest drażliwe i nadpo-

budliwe. Sięganie po alkohol spowodowane jest brakiem 

umiejętności przystosowania się do otaczającego świata. 

Nałogi to swoiste mechanizmy obronne, które powstają 

w momencie, gdy dana osoba nie potrafi  przystosować 

się do zbyt trudnych warunków.

IV Blok tematyczny

PROBLEMATYKA UZALEŻNIEŃ WŚRÓD 
DZIECI I MŁODZIEŻY – SKALA ZJAWISKA 
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Wykres 1.  Odsetek młodzieży szkolnej ogółem z województwa podlaskiego, 

którzy przynajmniej raz w swoim życiu spożywali alkoholktórzy przynajmniej raz w swoim życiu spożywali alkohol

Źródło: opracowanie własne
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W badaniu przeprowadzonym przez Zespół Obser-

watorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej uzyskujemy informacje na temat 

skali zjawiska uzależnień wśród dzieci i  młodzieży 

z terenu województwa podlaskiego. Dane statystyczne 

informują, że 22% uczniów szkół podstawowych, 43% 

gimnazjalistów i  76% uczniów szkół ponadgimnazjal-

nych spożywało przynajmniej raz w swoim życiu alkohol. 

Dane przedstawione na Wykresie nr 1 wskazują, że wraz 

z  wiekiem rośnie liczba osób, które sięgają po napoje 

alkoholowe, a maleje liczba abstynentów. Jednocześnie 

obniża się wiek inicjacji alkoholowej.

Przeprowadzone badanie wykazało, że picie 

alkoholu przez dzieci i  młodzież jest zjawiskiem 

powszechnym i  dotyczy coraz to młodszych osób. 

W województwie podlaskim średni wiek inicjacji alkoho-

lowej wynosi 12 - 13 lat. Średnia wieku inicjacji alkoho-

lowej wśród dziewczyn – respondentek biorących udział 

w badaniu wyniosła 13 lat, natomiast chłopców 12 lat.

Najwięcej alkoholu spożywają uczniowie klas 

ponadgimnazjalnych – 38% ankietowanych szesnasto-

latków spożywa obecnie alkohol, również co 7 gimna-

zjalista sięga po napoje wysokoprocentowe. Przeprowa-

dzone badanie wykazało, że picie alkoholu przez dzieci 

Wykres 2. Odsetek młodzieży szkolnej z województwa podlaskiego zażywającej obecnie alkoholres 2. Odsetek młodzieży szkolnej z województwa podlaskiego zażywającej obecnie alk

Źródło: opracowanie własne

Wykres 3. Odsetek uczniów z terenu województwa podlaskiego pijących obecnie alkoholykres 3. Odsetek uczniów z terenu województwa podlaskiego pijących obecnie alkoh

Źródło: opracowanie własne
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i młodzież jest zjawiskiem powszechnym i dotyczy coraz 

to młodszych osób. Wśród uczniów podstawówek 6% 

spożywa obecnie napoje alkoholowe.

Wyniki badania wskazują, że 88% uczniów klas 

podstawowych, 73% klas gimnazjalnych i 43% uczniów 

klas ponadgimnazjalnych nie używa obecnie alkoholu. 

Pozostali ankietowani spożywają alkohol w  różnych 

ilościach i w różnych odstępach czasu. Wykres nr 3 przed-

stawia rozkład procentowy częstości sięgania po alkohol 

przez młodych ludzi z różnych grup wiekowych.

Z badań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

wynika, że 13% uczniów szkół ponadgimnazjal-

nych zażywało w  swoim życiu narkotyki. Co 25 uczeń 

gimnazjum i  co 100 uczeń podstawówki miał do 

czynienia z narkotykami.

Z przeprowadzonego badania wynika, iż średni wiek 

sięgania po używki po raz pierwszy mieści się w  prze-

dziale wiekowym 14–15 lat.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych częściej sięgają 

po substancje odurzające niż ich młodsi koledzy. Dekla-

rację związaną z zażywaniem narkotyków oświadcza 3% 

badanej populacji szesnastolatków. Diagnoza wskazuje, 

że tylko nieliczni uczniowie szkół podstawowych i gimna-

zjalnych zażywają obecnie środki narkotyczne.

Jedną z  najważniejszych przyczyn sięgania po 

narkotyki przez młodzież szkolną jest konformizm. 

Eksperymentowanie z  narkotykami często jest podyk-

towane presją wywierana przez otoczenie. Młodzież nie 

chcąc być odrzuconym przez grupę zachowuje się tak 

jak wymagają tego inni. Często sięgają po narkotyki bo 

boją się odrzucenia.

Bardzo ważnym problemem z punktu widzenia profi -

laktyki jest ogólna dostępność używek dla młodzieży. 

10% uczniów klas podstawowych uważa, że łatwo jest 

pozyskać narkotyki w  swoim otoczeniu. Im respon-

dent jest starszy tym łatwiej mu pozyskać narkotyzującą 

substancję. W związku z powyższym narkomania stanowi 

coraz większe zagrożenie i dotyczy zarówno starszych jak 

i młodszych osób.

Używanie środków uzależniających powoduje 

szkody we wszystkich sferach życia człowieka. Coraz 

silniejsza staje się więc potrzeba prowadzenia działań 

zmierzających do ograniczenia rozmiarów i  elimino-

wania używania tych środków we wszystkich grupach 

wiekowych. Szczególny nacisk powinno się kłaść na 

profi laktykę uzależnień w  grupie dzieci i  młodzieży 

szkolnej.

Rozmaite aspekty tego problemu przedstawione 

szeroko w raporcie nt. ,,Problematyka uzależnień wśród 

dzieci i  młodzieży – skala zjawiska w  województwie 

podlaskim”, ma na celu uzmysłowienie, jak wiele i to na 

rożnych płaszczyznach jest do zrobienia. Znajomość 

czynników związanych z  zażywaniem wszelkiego 

rodzaju narkotyków przez młodzież ma ogromne 

znaczenie dla działań profilaktycznych, ponieważ 

wiedza o  ryzyku występowania danego problemu 

stanowi podstawę do dalszych działań zapobiegają-

cych jego powstawaniu.

Wykres 4. Odsetek młodzieży szkolnej ogółem z województwa podlaskiego 

używających kiedykolwiek narkotykówużywających kiedykolwiek narkotyków

Źródło: opracowanie własne
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Sięganie przez młodzież po używki jest bardzo 

popularne i stanowi jeden z poważniejszych problemów 

współczesnych lat. Ankietowani uczniowie wszystkich 

klas uważają, że najczęściej pali się papierosy, żeby przy-

podobać się innym. Szczególnie młodzi ludzie są ulegli 

namowom innych. Zdecydowana większość ankietowa-

nych uważa, że pali się po to by przypodobać się grupie. 

Kolejnym powodem, dla którego najczęściej młodzież 

pali jest ciekawość, chęć sprawdzenia jak to jest. Papieros 

traktowany jest jako symbol dojrzałości. Młodzi ludzie 

sięgają po niego sądząc, że palenie jest przejawem doro-

słości. W ten sposób manifestują, że nie są już dziećmi 

i nie powinno się ich też tak traktować.

Analizując wyniki badania dowiadujemy się, że 

dostępność do papierosów dla młodzieży szkolnej jest 

łatwa. 77% szesnastolatków, 46% gimnazjalistów i 28% 

uczniów szkół podstawowych przyznaje się do tego, że 

kupienie papierosów nie sprawia im problemu. Jedną 

z  podstawowych zasad uchronienia dzieci i  młodzieży 

przed uzależnieniami jest prowadzenie profilaktyki 

i  informowanie o  zagrożeniach jakie niesie ze sobą 

używanie środków odurzających i  innych szkodliwych 

substancji. Ważną rolę w przekazywaniu wiedzy na temat 

prawidłowego i  zdrowego funkcjonowania dziecka 

odgrywają dwie najważniejsze instytucje tj. rodzina 

i  szkoła. Zadaniem szkolnej i  rodzinnej profi laktyki jest 

ochrona dzieci i  młodzieży przed wszelkimi zagroże-

niami poprzez działania wychowawczo – profi laktyczne 

oraz reagowanie w  przypadku pierwszych oznak poja-

wienia się w szkole lub w domu zachowań ryzykownych.

We współczesnym świecie komputer i  Internet są 

wszechobecne i przenikają większość dziedzin naszego 

życia. Nie sposób nie docenić roli jaką odgrywa komputer 

w naszym życiu. Ważne jest jednak zdawanie sobie sprawy 

z  ewentualnych zagrożeń. Nadmierne korzystanie 

z komputera może wywołać wiele negatywnych skutków 

w postaci siecioholizmu.

Znaczny odsetek uczniów IV klas szkoły podstawowej 

(34%) informuje, że nie korzysta codziennie z komputera. 

Ważny odnotowania wydaje się być fakt, że 5% przeba-

danych uczniów spędza dziennie przed komputerem 

do 6 godzin, natomiast 6% powyżej 6 godzin. Istnieje 

wiele negatywnych skutków nadmiernego korzystania 

Wykres 5. Odsetek młodzieży szkolnej ogółem 

z województwa podlaskiego używających 

papierosówpapierosów

Źródło: opracowanie własne

Wykres 6. Czas spędzany dziennie przed komputerem przez młodzież szkolną województwa podlaskiego s 6. Czas spędzany dziennie przed komputerem przez młodzież szkolną województwa podlas

Źródło: opracowanie własne 
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z komputera. Są to: zaniedbywanie swoich obowiązków 

(w przypadku uczniów jest to szkoła), utrata dotychcza-

sowych zainteresowań, zaniedbywanie relacji z  innymi, 

obniżona troska o swoje zdrowie, tj. sen, dietę, ćwiczenia, 

higienę, lub utrata tych wartości, obniżenie samooceny, 

wyalienowanie, depresja, zaburzenia snu itp.

Wymienione zachowania (niezdolność kontrolo-

wania własnych zachowań) składają się na uzależnienie 

od Internetu. W związku z powyższym niezwykle ważne 

jest dostrzeżenie pierwszych objawów wskazujących 

na możliwość uzależnienia od komputera. Nieodparte 

pragnienie korzystania z sieci, nieskuteczne próby ogra-

niczenia czasu spędzanego w  sieci czy upośledzona 

zdolność kontrolowania zachowania to części składowe 

uzależnienia. Podstawowym krokiem zapobiegawczym 

uzależnieniu od Internetu przez dzieci i  młodzież jest 

wczesne dostrzeżenie problemu.

Z  analizy ankiet wynika, że większość uczniów 

korzysta z  komputerów dla celów rozrywkowych, 

tj.  z  gier online oraz w  celu nawiązywania kontaktów 

z  innymi osobami, za pomocą różnych komunikatorów 

tj. gadu-gadu, for dyskusyjnych itp.

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla młodych 

internatów jest kontakt w  Sieci „z  obcymi” i  spotkania 

z  osobami nowo poznanymi w  Internecie. Bezpieczeń-

stwo młodych internautów zależy w znacznym stopniu 

od ich wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się 

po sieci i na temat zagrożeń, które mogą przytrafi ć się 

podczas surfowania po Internecie.

Wykres 7. Sposoby wykorzystania komputera przez młodzież szkolną w województwie podlaskimkres 7. Sposoby wykorzystania komputera przez młodzież szkolną w województwie podlas

Źródło: opracowanie własne 

Seminarium  „Dzieci i młodzież z terenu woj. podlaskiego w kon-

tekście współczesnych problemów”
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Z przeprowadzonego badania wynika, że większość 

pedagogów szkolnych biorących udział w  badaniu 

zna uczniów, którzy zażywają środki psychoaktywne. 

Najwięcej respondentów zna uczniów, którzy palą 

papierosy. Ponad 80% badanych twierdzi, że są to 

uczniowie ze szkoły w której pracują. 58% pedagogów 

zna uczniów, którzy spożywają alkohol. Wykres nr 8 oraz 

dane liczbowe obrazują, że 19% badanych osób zna 

również uczniów, którzy zażywają narkotyki.

Pedagodzy uważają, że palenie papierosów przez 

uczniów najczęściej powoduje problemy z nauką. Skutek 

palenia niejednokrotnie doprowadza do nieprawidłowej 

realizacji obowiązku szkolnego, poprzez lekceważenie 

swoich obowiązków, wagary, nieobecność na lekcjach, 

spóźnianie się, nie odrabianie lekcji itp. Palenie papie-

rosów przez uczniów niejednokrotnie idzie w  parze 

z łamaniem wewnątrzszkolnych regulaminów, lekcewa-

żeniem zasad higieny, nieposzanowaniem zdrowia oraz 

brakiem poszanowania zasad społecznych.

Wyniki badania przeprowadzonego przez Zespół 

Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w  Białymstoku prezento-

wane poniżej wskazują, że omawiany problem zajmuje 

szczególnie istotne miejsce wśród problemów społecz-

nych i nie należy bagatelizować skutków jego rozprze-

strzeniania.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem zamiesz-

czonym na stronie www.rops-bialystok.pl.

Wykres 8. Liczba pedagogów, którzy znają uczniów zażywających środki psychoaktywne (N=77)ykres 8. Liczba pedagogów, którzy znają uczniów zażywających środki psychoaktywne (N=7

Źródło: opracowanie własne
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WNIOSKI (ALKOHOLIZM)

 � Wraz z  wiekiem wzrasta liczba osób, które sięgają 

po alkohol (22% uczniów szkół podstawowych, 43% 

gimnazjalistów i 76% uczniów szkół ponadgimnazjal-

nych z terenu województwa podlaskiego spożywało 

przynajmniej raz w swoim życiu alkohol),

 � Obniżanie się wielu inicjacji alkoholowej (coraz 

młodsze osoby sięgają po napoje alkoholowe). 

W  województwie podlaskim średni wiek inicjacji 

wynosi 12 - 13 lat,

 � Najwięcej alkoholu spożywają najstarsi respondenci. 

38% uczniów klas ponadgimnazjalnych spożywa 

obecnie alkohol. Co 7 gimnazjalista sięga po napoje 

wysokoprocentowe. Wśród uczniów podstawówek 

6% spożywa obecnie alkohol,

 � Głównym powodem sięgania po napoje wysoko-

procentowe przez młodzież z  terenu województwa 

podlaskiego jest wyobrażenie, że alkohol zapewnia 

dobrą zabawę a  także chęć przypodobania się 

kolegom i koleżankom.

WNIOSKI (NIKOTYNIZM)

 � Na terenie Podlasia prawie co trzeci uczeń próbował 

papierosa (58% deklarujących palenie pochodzi 

z miasta).

 � Liczba palących dziewczyn jest prawie taka sama 

jak palących chłopców (49,8% dziewczyn i  50,2% 

chłopców pali papierosy).

 � Średni wiek sięgania po papierosa w województwie 

podlaskim to 12 - 13 lat.

 � Palenie papierosów deklaruje 18% ankietowanych 

szesnastolatków, 6% czternastolatków i 5% dwuna-

stolatków z województwa podlaskiego.

 � Najczęstsze przyczyny sięgania po papierosa to: chęć 

przypodobania się innym, ciekawość, chęć spraw-

dzenia jak to jest, żeby poczuć się dorosłym.

 � 77% szesnastolatków, 46% gimnazjalistów i  28% 

uczniów szkół podstawowych przyznaje się do tego, 

że kupienie papierosów nie sprawia im problemu.

WNIOSKI (NARKOMANIA)

 � 13% uczniów szkół ponadgimnazjalnych zażywało 

w  swoim życiu narkotyki. Co 25 uczeń gimnazjum 

i co 100 uczeń podstawówki z terenu województwa 

podlaskiego miał doczynienia z narkotykami.

 � Średni wiek sięgania po raz pierwszy po narkotyki 

w województwie podlaskim to 14-15 lat.

 � Najczęstsze przyczyny używania narkotyków przez 

respondentów badania to: ciekawość, chęć spraw-

dzenia jak to jest, poczucie, że zażycie narkotyku 

będzie gwarantowało dobrą zabawę, myślenie, 

że pozwoli im to uwolnić się od stresów, napięć 

i problemów.

 � Łatwa dostępność do narkotyków: 24% uczniów 

klas ponadgimnazjalnych, 13% gimnazjalistów i 10% 

uczniów szkół podstawowych sądzi, że dostęp do 

narkotyków w ich otoczeniu jest łatwy.

WNIOSKI (SIECIOHOLIZM)

 � 98% ankietowanych uczniów VI klas szkoły podsta-

wowej, 98% uczniów II klas gimnazjum, a także 97% 

uczniów I  klas szkoły ponadgimnazjalnej posiada 

w domu komputer. 

 � Większość uczestników badania przyznaje, że rzadko 

zwracana jest im uwaga, z  powodu zbyt długiego 

korzystania z komputera. 

 � Najwięcej szóstoklasistów (35%) korzysta dziennie 

z komputera przez około 2 godziny, 5% uczniów tych 

klas spędza dziennie przed komputerem do 6 godzin, 

natomiast 6% powyżej 6 godzin. 

 � Uczniowie VI klas szkół podstawowych najczęściej 

korzystają z  komputera i  Internetu w  celu: – korzy-

stania z  gier online – nawiązywaniu kontaktów 

z innymi osobami tj. gadu-gadu, fora dyskusyjne itp. 

 � Uczniowie II klas gimnazjum najczęściej: – utrzymują 

kontakty z  innymi osobami przez Internet – korzy-

stają z gier komputerowych online – słuchają muzyki 

i oglądają fi lmy

 � Uczniowie I  klas ponadgimnazjalnych używają 

komputera i  Internetu najczęściej do: kontaktów 

z innymi, słuchania muzyki i oglądania fi lmów, pozy-

skiwania informacji

 � 29, 2% szóstoklasistów, 37% gimnazjalistów i  38% 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych twierdzi, że 

niemożliwość korzystania z komputera wywoływała 

u nich sytuacje stresogenne. 

 � 79% uczniów szkół podstawowych, 67% gimna-

zjalistów i  69% uczniów klas ponadgimnazjalnych 

deklaruje, że nawiązują kontakty tylko z  osobami 

znanymi im osobiście. Z  badania wynika, że tylko 

nieliczne jednostki utrzymują kontakty z  osobami 

znanymi tylko z sieci. 

Magdalena Kindziuk

Obserwatorium Integracji Społecznej

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

w Białymstoku
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Słownik pojęć

został sporządzony dla ROPS w Białymstoku na potrzeby pracy zawodowej służb 

społecznych oraz monitorowania Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej

Aktywizacja rynku pracy
– działania służące rozwojowi gospodarczemu, tworze-

niu nowych miejsc pracy w gminie/powiecie, np. tworze-

nie dodatkowych miejsc pracy w ramach programów prac 

interwencyjnych i robót publicznych, rozwój usług rolniczych, 

rozwój turystyki, uruchomienie mikropożyczek itp; przywró-

ceniu osób bezrobotnych na rynek pracy, np. warsztaty – 

„Powrót na rynek pracy”, staże zawodowe, kontrakty socjalne 

w CIS, poradnictwo; wspieraniu instytucji, np. podejmowa-

nie działań organizacji pozarządowych na rzecz odpłatnej 

działalności, punkt konsultacyjno – doradczy urzędu pracy na 

terenie gminy, partnerstwa gminy z przedsiębiorcami itp.

Aktywna integracja
– czyli pobudzanie/motywowanie do włączenie w społecz-

ność, podejście pracownika socjalnego do osoby korzy-

stającej z pomocy społecznej (nie tylko bezrobotnego, też 

niepełnosprawnego, samotnej matki z dzieckiem itp.) propo-

nujące szereg działań włączających z  powrotem do życia 

społecznego, czy zawodowego, np. udział w klubie integracji 

społecznej i  grupie wsparcia, by wyjść z  domu i  nauczyć się 

o  sobie mówić; szkolenia kasjera, bo otworzono nowy sklep; 

rehabilitację, badania lekarskie do pracy i stażu u pracodawcy 

dla osoby niepełnosprawnej; prowadzenie świetlicy dla dzieci 

w  sołectwie oddalonym o  15 km od gminnej miejscowo-

ści; nauka języka angielskiego, by móc wyjechać za granicę. 

Wszystkie te działania wspólnie ustalone z podopiecznym 

i  jego rodziną, zawarte czasami w  kontrakcie socjalnym, 

czy opisane w Programie Aktywności Lokalnej są aktywną 

integracją.

Aktywność zawodowa
– oznacza gotowość do wykonywania pracy lub jej wykony-

wanie; najczęściej dotyczy osób w wieku 15-65 lat; aktywni 

zawodowo to: wszyscy pracujący zawodowo pracodawcy, 

pracownicy najemni, pracujący na własny rachunek, nie-

odpłatnie pomagający członkowie rodzin, zarejestrowani 

bezrobotni, uczniowie/studenci.

Animowanie pracy środowiskowej
– aktywizowanie środowisk, edukowanie i  wspieranie 

zarazem (przez pracownika socjalnego lub lidera); jest to 

metoda pracy w  społeczności i  ze społecznością (z  oso-

bami np. starszymi, kołami gospodyń, kołami wolontariatu), 

pobudzania obywateli do działania na rzecz własnej spo-

łeczności – odnajdywania i  uruchamiania sił tkwiących 

w  środowisku. Obszary działań (kultura, edukacja, pomoc 

społeczna, przedsiębiorczość) odgrywają tu rolę drugo-

rzędną, najważniejszy jest sposób pracy w  środowisku. 

Celem nadrzędnym tej metody jest tworzenie wspólnoty 

poprzez współdziałanie i aktywność wielu sił społecznych, 

np. wsparcie społeczności w  organizacji cyklicznych imprez, 

pomoc w założeniu klubu dla przedszkolaków; organizowanie 

pomocy sąsiedzkiej itp.

Asystent rodzinny
– osoba zatrudniona w  ośrodku pomocy społecznej lub 

innej instytucji pomocowej (zgodnie z ustawą o wspieraniu 

rodziny i  systemie pieczy zastępczej) zajmująca się pracą 

środowiskową z  rodziną z  dziećmi z  problemami opie-

kuńczo-wychowaczymi, zagrożoną umieszczeniem dzieci 

w placówce czy rodzinie zastępczej lub z ograniczoną wła-

dzą rodzicielską, wieloproblemową. Decyzję o  przyznaniu 

asystenta podejmuje pracownik socjalny po przeprowa-

dzonym wywiadzie. Rodzina może zgłosić się również do 

asystenta samodzielnie. Instytucje zatrudniające asystentów 

np. Dzienny Dom Pobytu w  Białymstoku, Stowarzyszenie 

DROGA itp.

Bank dobrych praktyk
 – miejsce, serwis (Internet, publikacja, instytucja) służące 

branżowej wymianie doświadczeń, gdzie znajdują się 

przykłady do naśladowania. Bank Dobrych Praktyk ma stano-

wić bazę sprawdzonych inicjatyw, z której będą mogły korzy-

stać społeczności lokalne przy rozwiązywaniu konkretnych 

problemów na swoim terenie. Bank może być utworzony na 

szczeblu centralnym, regionalnym, lokalnym. Bank zawiera 

opisy programów, projektów, wydarzeń, usług z  adresami 

kontaktowymi oraz danymi instytucji, np: Jak wykorzystać 

środki programu rozwoju obszarów wiejskich – folder; Program 

razem Bezpiecznej – projekty w województwach;

Centrum Integracji Społecznej – CIS
– w  myśl ustawy o  zatrudnieniu socjalnym to jednostka 

organizacyjna, którą może utworzyć wójt, burmistrz, pre-

zydent miasta lub organizacja pozarządowa. Działalność 

CIS-ów obejmuje warsztaty i szkolenia, umożliwiające zdo-

bycie lub podwyższenie kwalifi kacji zawodowych, prak-

tyki i  staże, a  także indywidualne programy zatrudnienia 

socjalnego, dopasowane do możliwości i  umiejętności 

uczestnika. Ponadto umożliwia udział w grupach wsparcia, 

grupach samopomocowych, zajęciach terapeutycznych, 

umożliwiających zdobywanie praktycznych, „życiowych” 

umiejętności, ułatwiających rozwiązywanie problemów 

osobistych i  rodzinnych, wzmacniających motywację do 

zmiany własnego losu i  umożliwiających codzienne funk-

cjonowanie w  społeczeństwie. Wszystkie te zajęcia reali-

zowane są w  ramach indywidualnego programu zatrud-

nienia socjalnego, który może trwać od 6 do 12 miesięcy 

(w  uzasadnionych przypadkach do 18 miesięcy), np. CIS 

w  Czarnej Białostockiej prowadzony na rzecz bezdomnych 

przez Caritas Archidiecezji Białystok.
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Demoralizacja 
– odrzucanie oraz negowanie przyjętych wartości, norm, 

zasad etyki, praw życia zbiorowego i  indywidualnego. 

U młodzieży to: naruszanie zasad współżycia społecznego, 

popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchyla-

nie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawo-

dowego, używanie alkoholu lub innych środków w  celu 

wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, 

włóczęgostwo, udział w  grupach przestępczych. U  doro-

słych: poniżanie, wandalizm, bicie, znęcanie się itp.

Dialog publiczno-prywatny 
– oparty o  ustawę o  partnerstwie publiczno-prywatnym 

(PPP), prowadzony w celu zespolenia kapitału publicznego 

(samorządów gminy, powiatu, województwa) i prywatnego 

(fi rm, osób). Gmina może zyskuje o wiele większe możliwo-

ści w  zakresie fi nansowania inwestycji infrastrukturalnych 

poprzez wykorzystanie potencjału partnera prywatnego 

np. wspólnie przygotowany dzięki dialogowi wniosek na 

budowę kawiarenek internetowych w gminie.

Dialog publiczno-społeczny 
– oparty o  ustawę o  partnerstwie publiczno-prywatnym 

oraz o ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie, pro-

wadzony w celu zespolenia sił organizacji (organizacje pra-

codawców i organizacje związkowe, samorządy zawodowe, 

izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz jedno-

stki naukowe) i  samorządów dla rozwoju społecznego 

czy gospodarczego. Podstawą dla dialogu jest wymiana 

informacji, wspólne omawianie problemów i  propozycji 

rozwiązań oraz otwartość, np. omówienie problemów spo-

łecznych związanych z gminą/powiatem i możliwość ich roz-

wiązania w ramach ekonomii społecznej, wykazanie korzyści 

z poszczególnych rozwiązań dla wszystkich uczestników spot-

kania. Efektem takich spotkań może być propozycja powsta-

nia inkubatora ekonomii społecznej.

Dobre praktyki 
– działania, które z  powodzeniem zmieniają na lepsze 

życie zaangażowanych w  nie ludzi i  społeczności, są to 

też w  większości przedsięwzięcia funkcjonujące już od 

jakiegoś czasu i  sprawdzone w  działaniu. Ważnym kryte-

rium jest realna możliwość „przeszczepienia” na inny grunt 

opisywanych procesów lub poszczególnych etapów czy 

choćby użytych metod i narzędzi – ich (szeroko rozumiana) 

uniwersalność, trwałość (niejednorazowość procesu) oraz 

autentyczne zaangażowanie odbiorców, np. w gminie uru-

chomiono pierwszą profesjonalną siłownię ze środków PROW. 

Ze specjalistycznego sprzętu i zajęć prowadzonych przez kom-

petentnych instruktorów mieszkańcy korzystają nieodpłatnie.

Efektywność
– to rezultat podjętych działań, „opisany” relacją uzyska-

nych efektów do poniesionych nakładów. Oznacza najlep-

sze efekty, skuteczność, „robienie rzeczy we właściwy spo-

sób”, umiejętność właściwego działania.

Ekonomia społeczna 
– to tylko jeden ze sposób określenia działalności gospo-

darczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. 

Funkcją ekonomii społecznej jest przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu. Grupami społecznymi zagro-

żonymi wykluczeniem społecznym w  szczególności są: 

długotrwale bezrobotni, bezdomni, uzależnieni i izolowani 

społecznie. Proces reintegracji społecznej i zawodowej eko-

nomii opiera się głównie o: spółdzielnie socjalne, spółdziel-

nie pracy, centra integracji społecznej i zakłady aktywności 

zawodowej, kluby integracji społecznej, przedsiębiorstwa 

społeczne, fundacje i stowarzyszenia prowadzące odpłatną 

działalność, organizacje kościelne. Zyski tych podmiotów 

reinwestowane są w cele organizacji, a nie służą zwiększe-

niu dochodu właścicieli.

Fundusz pomocowy 
– wśród najważniejszych korzyści ze wstąpienia Polski 

do UE wymienia się możliwość korzystania ze wsparcia 

fi nansowego w ramach wspólnotowej polityki regionalnej 

i  spójności. Fundusze pomocowe UE - EFS, PROW, Fundu-

sze Wyszehradzkie itp. Środki fi nansowe przeznaczane na 

wspieranie rozwoju danego sektora/obszaru przekazywane 

są w  formie dofi nansowania, dotacji, dopłaty. Fundusze 

pomocowe stanowią m.in.: fundusze europejskie (fundusze 

strukturalne, Fundusz Spójności, Fundusz Norweski) oraz fun-

dusze krajowe (np.: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej).

Grupy samopomocowe 
– tworzy kilka do kilkunastu osób z  podobnego obszaru 

problemowego (rodzice dzieci niepełnosprawnych, ofi ary 

przemocy, osoby współuzależnione), które spotykają się 

najczęściej raz w tygodniu, by rozmawiać o swoich trudnoś-

ciach, odreagować i  wspierać się. Mają charakter otwarty, 

są dobrowolnymi najczęściej luźnymi zgromadzeniami, 

których aktywne działanie skierowane jest na wspólne 

pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo 

socjalnej. Cele grupy samopomocowej skierowane są głów-

nie na jej członków a nie na osoby z zewnątrz. Grup samo-

pomocowych nie prowadzą osoby udzielające na co dzień 

profesjonalnej pomocy. Czasem zdarza się jednak, że na 

spotkanie grupy zapraszani są eksperci w danej dziedzinie.

Grupy wykluczone/wykluczenie społeczne 
– inaczej grupy defaworyzowane, będące w trudnej sytua-

cji/położeniu. Do niektórych grup wykluczonych zaliczamy 

całe grupy społeczne (np. młodzież zamieszkująca na wsi 

bez dostępu do komunikacji), a czasem osoby borykające się 

z  bardzo specyfi cznymi problemami (np. osoby opuszcza-

jące zakłady karne, kobiety samotnie wychowujące dzieci). 

Wykluczenie społeczne dotyczy osób, rodzin lub grup 

ludności, które np.: żyją w niekorzystnych warunkach eko-

nomicznych, zostają dotknięte niekorzystnymi procesami 

społecznymi, kryzysem, upadkiem branży czy regionów 

(upadek PGR), nie zostały wyposażone w  kapitał życiowy 

umożliwiający im: normalną pozycję (osoby bez kwalifi ka-

cji zawodowych), nie posiadają dostępu do odpowiednich 

instytucji ( starsze osoby samotne), doświadczają przejawów 

dyskryminacji (imigranci, Romowie), posiadają cechy utrud-

niające im korzystanie z powszechnych zasobów społecz-

nych ze względu na zaistnienie: niesprawności, uzależnie-

nia, długotrwałej choroby.

Higiena psychiczna 
– inaczej zdrowie psychiczne, to zdolność każdego czło-

wieka do normalnego rozwoju i  funkcjonowania umysło-

wego. Kiedy to funkcjonowanie jest zaburzone prowadzi 

do powstawania różnych zaburzeń stresów czy nerwic. Na 

higienę psychiczną ma wpływ otoczenie domowe, miejsce 

pracy, kontakty towarzyskie, relacje rodzinne. Higiena psy-

chiczna to nic innego jak umiejętne zaspakajanie potrzeb 

takich jak: fi zjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności, 

uznania, samorealizacji.
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Inicjatywa 
– to przedsięwzięcie, projekt, plan, pomysł lub skupiony 

wokół nich ruch społeczności

Innowacja (innowacyjne rozwiązania) 
– są to eksperymentalne działania społeczne mają na celu 

polepszenie jakości życia osób, społeczności, narodów, 

fi rm, środowisk czy grup społecznych. Ich eksperymentalny 

charakter wynika z faktu wprowadzania bardzo unikalnych 

i  jednorazowych rozwiązań na wielką skalę, których efekt 

końcowy często trudno w pełni przewidzieć. Należą do nich 

z  pewnością inicjatywy tworzenia wszelkich portali spo-

łecznościowych, for dyskusyjnych i serwisów randkowych. 

Z  perspektywy gminy są to jednak te wszystkie działania 

i usługi, których nie było, np. Utworzenie świetlicy w gminie, 

gdzie dotąd jej nie było - jako działanie innowacyjne w gminie.

Instytucje pomocowe 
– dzielą się na publiczne, niepubliczne i prywatne. Działa-

nia pomocy społecznej instytucji publicznych realizowane 

są na każdym poziomie podziału terytorialnego, zarówno 

w  administracji samorządowej, jak i  rządowej. Wśród naj-

ważniejszych instytucji pomocowych należy wymienić 

ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy 

rodzinie, domy pomocy społecznej itp. Niepubliczne - to 

organizacje kościelne, stowarzyszenia, fundacje, działające 

w  obszarze pomocy. Prywatne z  reguły to specjalistyczne 

poradnie, ośrodki, prywatne domy pomocy społecznej. 

Możemy je również sklasyfi kować ze względu na proble-

matykę udzielanej pomocy: dla uzależnionych, niepełno-

sprawnych, chorych, dzieci i młodzieży (placówki), bezdom-

nych, bezrobotnych, ofi ar przemocy itp. Instytucje pomo-

cowe można również sklasyfi kować na: dzienne (świetlice, 

poradnie), całodobowe (hostele, noclegownie).

Integracja społeczna 
– proces włączania (się) do zasadniczej części społeczeń-

stwa różnorodnych, zwykle mniejszościowych grup spo-

łecznych takich jak: mniejszości narodowe, uchodźcy, emi-

granci i  repatrianci, bezrobotni, samotne matki z  dziećmi 

itp. W konsekwencji proces ten ma doprowadzić do możli-

wości uzyskania praw i usług dotychczas dostępnych tylko 

dla większości.

Instytucje integracji społecznej 
– to jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organi-

zacje pozarządowe działające w  sferze pomocy i  integra-

cji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty 

terapii zajęciowej i inne podmioty prowadzące działalność 

w sferze pomocy i integracji społecznej.

Izolacja społeczna
– czyli wyobcowanie, „bycie za nawiasem” życia społecz-

nego; wyłączanie się z życia społecznego np. osoby starsze 

samotnie zamieszkujące na wsi; osoby bezrobotne itp.

Kapitał społeczny 
– jest cechą przypisywaną nie poszczególnym jednostkom, 

ale grupom społecznym, w  szczególności społecznoś-

ciom regionalnym czy lokalnym. Im więcej posiadają one 

kapitału społecznego, tym sprawniejsze tworzą organy 

samorządowe, tym lepiej rozwijają się gospodarczo. Kapi-

tał w tym rozumieniu wiązany jest niejako z ogólną sumą 

zaufania mieszkańców danej wspólnoty wobec siebie oraz 

różnego rodzaju instytucji.

Klub Integracji Społecznej (KIS) 
– to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy oso-

bom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu 

i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu spo-

łeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych 

oraz w  podniesieniu kwalifi kacji zawodowych jako war-

tości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się 

osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. 

To jednostka pomagająca samo organizować się ludziom 

w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzię-

cia w  zakresie aktywizacji zawodowej, w  tym zmierzające 

do tworzenia własnych miejsc pracy. KIS zostaje powołany 

przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację 

pozarządową.

Kontrakt socjalny
– narzędzie pracy socjalnej stosowane w przypadku „trud-

nych klientów” pomocowych. Jest to umowa robocza 

(pisemna) pomiędzy pracownikiem socjalnym a  rodziną/

osobą na określone warunki świadczenia pomocy. W zamian 

za otrzymane świadczenie z OPS rodzina/osoba musi wyko-

nać określone i ustalone przez obie strony zadania.

Lider społeczny
– znana, ceniona i  aktywna w  społeczności osoba. Lider 

społeczności lokalnej wydaje się być „katalizatorem”, siłą 

napędową i sprawczą w miejscu, w którym działa. Ma dawać 

energię i  zarażać osoby, z którymi współpracuje, dobrymi 

pomysłami a przede wszystkim pewnością, że można zmie-

niać i  kształtować swój najbliższy świat w  taki sposób, by 

czuć się w nim dobrze. Lider jest bardzo mocnym punktem 

każdej społeczności, szczególnie wtedy, gdy pozwoli pod 

swoimi skrzydłami rozwinąć się swoim współpracownikom. 

Lider wydaje się być „zrośnięty” ze swoją społecznością, ma 

naturalny, trudny do przecenienia wpływ na swoich współ-

mieszkańców. Kluczową rolę odgrywa w  tym zaufanie 

jakim jest darzony.

Lobbing 
– w szerokim znaczeniu to działalność stosowana w proce-

sie politycznym do wywierania wpływu na decydentów 

w celu uzyskania odpowiedniej decyzji politycznej. Decyzja 

taka ma zapewnić odpowiedni dla zainteresowanej grupy 

społecznej kształt ustawy lub rozporządzenia. Lobbing to 

też handel informacją i usługą. Produktami, które lobbyści 

oferują na sprzedaż są ich pomysły i reprezentowane postu-

laty. Istotnym elementem sztuki lobbingu są marketingowe 

mechanizmy stosowane przy selekcji oraz prezentacji infor-

macji, np.: grupa organizacji pozarządowych lobbowała 

w  Parlamencie, by do kolejnego okresu programowania nie 

było wkładu własnego.

Lokalne Zespoły Interdyscyplinarne 
– w myśl ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

grupa osób (pracownik socjalny, pielęgniarka, pedagog, 

policjant itp) powołana Zarządzeniem władz lokalnych 

w  celu rozwiązywania problemów rodzin/osób doświad-

czających przemocy.

Metody pracy socjalnej 
– sposoby realizowania działań z osobami, rodzinami, gru-

pami i społecznościami. Można pracować z indywidualnym 

przypadkiem, z grupą, ze społecznością lokalną itp. Każda 

z metod ma te same etapy: rozpoznanie potrzeb, diagnoza, 

planowanie, wdrażanie, monitorowanie, ocena, zakończe-

nie pracy.
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Miejsca pracy subsydiowane/zatrudnienie 

subsydiowane 
– to forma wsparcia pracodawcy przy zatrudnianiu 

w ramach tzw. prac interwencyjnych lub robót publicznych. 

Pracodawca zatrudniający osobę w ramach prac interwen-

cyjnych, otrzymuje przez określony okres zwrot części 

kosztów np. wynagrodzenia, ubezpieczenia społecznego, 

wyposażenia nowego stanowiska pracy itp.

Mobilne poradnictwo 
– ruchoma pomoc, przenośne biuro/punkt pozwalające 

na udzielanie pomocy specjalistycznej (psychologa, radcy 

prawnego, terapeuty uzależnień) poza miejscem stałym 

świadczenia usługi.

Monitoring 
– mierzenie tego, co się dzieje. Prowadzony jest systema-

tycznie (codziennie, raz w  tygodniu itp.) w  trakcie całego 

procesu wdrażania np. projektu. Sprawdza się cyklicznie 

wszystkie elementy i działania projektu zgodnie z planem/

harmonogramem. Jest to system ostrzegania i  zapewnia 

informację zwrotną osobom zarządzającym. Daje również 

obiektywne podstawy do wprowadzania zmian i korekt.

Partycypacja w realizowaniu polityki społecznej 
– uspołecznienie, udział społeczności w  procesie decydo-

wania o polityce lokalnej, tworzeniu dokumentów itp.

Partnerstwa międzysektorowe  
– partnerstwo: współuczestniczenie w  czymś, bycie part-

nerem. Partnerstwo międzysektorowe to dobrowolne stra-

tegiczne przymierze organizacji reprezentujących różne 

sektory życia społecznego – (publicznego, gospodarczego 

i  pozarządowego) – zawarte w  celu współpracy przy rea-

lizacji projektu lub programu zgodnego z  celami rozwoju 

zrównoważonego do którego wszyscy partnerzy wnoszą 

swoje kompetencje i zasoby, w którym wspólnie ponoszą 

ryzyko oraz dzielą się korzyściami wynikającymi z  osiąg-

nięcia wspólnych celów partnerstwa i  celów poszczegól-

nych organizacji członkowskich, np. partnerstwa w Leaderze 

(Lokalne Grupy Działania)

Polityka społeczna 
– przyjęty i  realizowany przez władzę publiczną i  organi-

zacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz 

zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecz-

nych. W zakres zainteresowań polityki społecznej wchodzą 

zagadnienia prawne, polityczne, socjologiczne, ekono-

miczne w następujących obszarach:

 � polityka demografi czna (ludnościowa) i  polityka 

rodzinna

 � polityka edukacyjna (oświatowa)

 � polityka kulturalna

 � polityka ochrony zdrowia

 � polityka mieszkaniowa

 � polityka migracyjna

 � polityka zatrudnienia (przeciwdziałanie bezrobociu, 

kształtowanie płac i warunków bezpieczeństwa pracy)

 � polityka zabezpieczenia społecznego i  pomocy spo-

łecznej

 � polityka ochrony środowiska naturalnego

 � polityka prewencji

Wszystkie te obszary znalazły odniesienie w  Wojewódzkiej 

Strategii Polityki Społecznej opracowanej przez Zespół party-

cypacyjny przy ROPS Białystok na lata 2010-2018.

Procedury interwencyjne 
– działania/algorytmy postępowania służb w przypadkach 

przemocy lub interwencji związanej np. z  alkoholem/nar-

kotykami. Zawierają one: propozycje algorytmów postępo-

wania interwencyjnego dla pracowników „pierwszego kon-

taktu” z przypadkami; adresy instytucji, organizacji i placó-

wek zajmujących się przeciwdziałaniem zjawisku na terenie 

województwa; adresy przydatnych stron internetowych 

związanych z omawianą tematyką; wzory pism i druków do 

zastosowania itp.

Profi laktyka 
– to działanie, które ma celu zapobieganie pojawieniu się 

lub rozwojowi niekorzystnego zjawiska. Jest też jednym ze 

sposobów reagowania na zjawiska społeczne, które oce-

niamy jako szkodliwe i niepożądane.

a) uniwersalna – kierowana do wszystkich, bez 

względu na stopień ryzyka wystąpienia zachowań 

problemowych lub zaburzeń psychicznych i  doty-

cząca zagrożeń znanych, rozpowszechnionych 

w  znacznym stopniu – np. przemocy czy używa-

nia substancji psychoaktywnych. Celem jest prze-

ciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania 

zachowań ryzykownych.

b) selektywna – dla grup podwyższonego ryzyka 

organizowane są indywidualne lub grupowe dzia-

łania profi laktyczne (np. terapia pedagogiczna, tre-

ningi umiejętności społecznych, socjoterapia itp.)

c) wskazująca – kierowana do osób wysokiego 

ryzyka – to działania wymagające specjalistycznego 

przygotowania, polegające na terapii, interwencji 

bądź leczeniu dzieci i  młodzieży z  symptomami 

zaburzeń. Na tym poziomie w „profi laktykę” częściej 

angażują się różne instytucje zewnętrzne, przygo-

towane do prowadzenia pomocy psychologicznej 

lub medycznej.

Program Aktywności Lokalnej tzw. PAL 
– to drugie obok kontraktów socjalnych narzędzie aktyw-

nej integracji umożliwiające wsparcie i  aktywizację osób 

w ramach pracy z konkretnym środowiskiem (gminą, dziel-

nicą, sołectwem itp.). PAL pozwala ośrodkom pomocy spo-

łecznej skuteczniej działać, wspierać społeczności lokalne 

a  nie tylko osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 

we współpracy z innymi instytucjami działającymi lokalnie, 

jednocześnie zwiększa prestiż OPS.

Program/projekt rekomendowany 
– program z certyfi katem, rekomendacją przyznaną przez 

niezależną instytucję merytoryczną/zespół specjalistów 

przy instytucji zgodnie ze standardami i zasadami uzyska-

nia. Rekomendacja poświadcza znajomość podstawowych 

zasad tworzenia programów, umiejętności niezbędne do 

kompetentnego prowadzenia warsztatów/pracy treningo-

wej z grupą, np.: program TZA (treningi zastępowania agresji) 

ma akredytację MENiS oraz BDSN, może go prowadzić jedynie 

przeszkolona osoba.

Program usamodzielnienia 
– długotrwały proces wychowawczy mający na celu podję-

cie przez osobę usamodzielnianą dojrzałego życia w inte-

gracji ze środowiskiem. Osoba usamodzielniana, to osoba, 

która osiągnęła pełnoletność w  rodzinie zastępczej oraz 

osoba pełnoletnia opuszczająca placówkę opiekuńczo-

-wychowawczą typu: rodzinnego, socjalizacyjnego, dom 

pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnospraw-
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nej intelektualnie, dom dla matek z  małoletnimi dziećmi 

i  kobiet w  ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład 

poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, spe-

cjalny ośrodek wychowawczy. Pomoc ma na celu życiowe 

usamodzielnienie i  integrację ze środowiskiem poprzez 

pracę socjalną oraz pomoc pieniężną na usamodzielnie-

nie, na kontynuowanie nauki, w uzyskaniu odpowiednich 

warunków mieszkaniowych (w tym mieszkanie chronione), 

w  uzyskaniu zatrudnienia, na zagospodarowanie – w  for-

mie rzeczowej itp.

Sektor pomocowy 
– w polityce i społeczności obszar związany z pomaganiem 

ludziom, rodzinom, grupom i społecznościom; w jego skład 

wchodzi zarówno pomoc publiczna jak i  niepubliczna (III 

sektor); dotyczy zasobów ludzkich, instytucji oraz budżetu 

przeznaczanego na cele pomocowe, np. świadczeń, porad-

nictwa, usług pomocowych, szkoleń kadry itp.

Spółdzielnia socjalna 
– to zrzeszenie osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, np. długotrwale bezrobotnych, niepełno-

sprawnych, uzależnionych od narkotyków czy alkoholu, 

bezdomnych. Spółdzielnia socjalna jest przedsiębiorstwem 

społecznym, a  więc łączy w  swojej działalności funkcje 

społeczne i  ekonomiczne. Zysk wypracowany przez jej 

członków służy przede wszystkim społecznej i  zawodo-

wej reintegracji osób wykluczonych. Spółdzielnie socjalne 

podlegają tym samym przepisom co przedsiębiorstwa 

m.in. prawu pracy, ustawie o rachunkowości, prawu podat-

kowemu itd. Prowadzą działalność gospodarczą na zasa-

dach rachunku ekonomicznego i  odpowiadają za swoje 

zobowiązania całym majątkiem. Członkowie spółdzielni 

uczestniczą w pokrywaniu ewentualnych strat do wysokości 

zadeklarowanych udziałów. Każdy członek spółdzielni ma 

prawo udziału w  zarządzaniu sprawami spółdzielni. Obo-

wiązuje taka sama zasada jak w  całej spółdzielczości, że 

jeden członek – to jeden głos i głos każdego członka jest 

tak samo ważny, bez względu na wysokość udziałów.

Standaryzowane metody pomiaru efektywności 
– sprawdzone i przetestowane sposoby mierzenia efektyw-

ności w pracy pracownika socjalnego/pedagoga; w ten sam 

sposób dokonuje się oceny wszystkich osób np. na pozio-

mie kraju, regionu - co umożliwia porównanie ich pracy.

Standaryzowanie strategii rozwiązywania 

problemów społecznych 
– sposób planowego, sprawdzonego, wdrożonego na 

poziomie opracowania dokumentu w  zespole partycypa-

cyjnym; zawiera stałe elementy pracy, stałą liczbę spotkań, 

wzór ramowego planu. Kończy się wypracowaniem reko-

mendacji dla gminy/powiatu.

Streetworking 
– praca na ulicy z  grupami bezdomnych, uzależnionych, 

chorych itp.

Superwizja 
– sposób wsparcia i  oceny pracy zawodowej/pracy 

z rodzina lub pracy w zespole pracowników instytucji; służy 

też rozszerzeniu pola świadomości i  poznania jakie inne 

techniki mogłyby być wykorzystane w  pracy, jest wspól-

nym poszukiwaniem rozwiązań; superwizja może mieć 

charakter indywidualnych lub grupowych spotkań, naj-

częściej raz w miesiącu.

Usługi społeczne/pomocowe 
– świadczone na rzecz osób/rodzin/grup w  społeczności; 

określić można je mianem usług użyteczności publicznej 

i są nimi m.in. ochrona zdrowia, pomoc społeczna, obrona 

narodowa i  ochrona porządku publicznego, wymiar spra-

wiedliwości, administracja państwowa, łączność pocztowa. 

Usługi te najczęściej ze względu na swój charakter oraz 

podstawowy wymóg powszechnej dostępności nie mogą 

być świadczone na zasadach rynkowych. Z  tego względu 

ich świadczenie odbywa się za pośrednictwem specjalnie 

powołanych przez państwo organizacji prowadzących 

działalność określaną najczęściej jako non-profi t. Przykład: 

usługi edukacyjne (np. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi 

Sokołowo, które żeby utrzymać małą wiejską szkołę prowadzi 

przyszkolny sklep).

Wizyta studyjna 
– to krótkie spotkania (trwające zwykle 3-5 dni) w małych 

grupach (10-15 osób) ułatwiają wymianę informacji i pre-

zentacje dobrych praktyk w  gronie uczestników a  także 

pomiędzy uczestnikami a  przedstawicielami instytucji 

goszczącej. Wizyta studyjna może dotyczyć np. pracy 

z dzieckiem, pracy z osobami niepełnosprawnymi, działań 

w zakresie ekonomii społecznej.

Wykluczenie społeczne 
– oznacza izolację dobrowolną bądź częściej wymuszoną 

uwarunkowaniami zewnętrznymi (biedą, bezrobociem, 

odmiennym kolorem skóry, religią, kalectwem, nieakcepto-

wanym przez środowisko zachowaniem czy preferencjami 

seksualnymi itp.)

Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) 
– jest rozwiązaniem prawnym wprowadzonym Ustawą 

o  rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych. ZAZ nie jest samodzielną formą 

prawną – jest organizacyjnie i  fi nansowo wydzieloną jed-

nostką, która uzyskuje status zakładu aktywności zawodo-

wej. O utworzenie ZAZ ubiegać się mogą jednostki i orga-

nizacje wymienione w ustawie, których statutowym zada-

niem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepeł-

nosprawnych. ZAZ tworzy się w  celu okresowego zatrud-

niania osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności i określonych w ustawie grup 

osób z  orzeczeniem o  umiarkowanym stopniu niepełno-

sprawności a także przygotowania ich do życia w otwartym 

środowisku. ZAZ może prowadzić działalność gospodarczą.

Zakład penitencjarny 
– miejsce odbywania kary pozbawienia wolności. Współ-

czesne ustawodawstwa często zamiast nazwy więzienie 

używają nazwy zakład karny a  zamiast nazwy więzienni-

ctwo - system penitencjarny.

Zrównoważony rozwój 
– rozwój społeczno-gospodarczy, w  którym następuje 

proces integrowania działań politycznych, gospodarczych 

i  społecznych z  zachowaniem równowagi przyrodniczej 

oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, 

w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podsta-

wowych potrzeb poszczególnych społeczności lub oby-

wateli, zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych 

pokoleń. 

Anna Tomulewicz

Doradca ds. Strategii ROPS w Białymstoku
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