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WSTĘP 

 

 

Analiza potrzeb szkoleniowych jest procesem identyfikacji obszarów wiedzy, 

umiejętności i postaw istotnych dla rozwoju instytucji pomocy społecznej oraz 

tworzących je ludzi. Efektem przeprowadzonego badania potrzeb szkoleniowych 

pracowników różnych szczebli jest możliwość zaplanowania działań rozwojowych 

nastawionych na podniesienie poziomu kompetencji osób zatrudnionych oraz 

usprawnienie ich sposobów radzenia sobie z nowymi sytuacjami lub wyzwaniami 

zawodowymi. Rozpoznanie i analiza potrzeb umożliwi zidentyfikowanie luk 

kompetencyjnych w określonych zakresach oraz wskaże kierunki rozwoju wiedzy 

i umiejętności uczestników szkoleń.  

Badanie potrzeb koncentruje się na diagnozowaniu rozbieżności między 

stanem obecnym a pożądanym. Potrzeby rozumiane są tu jako cele, dotyczące 

możliwych do modyfikowania wyników działań edukacyjnych, w których 

osiągnięciu mają pomóc kursy specjalistyczne, szkolenia, doradztwo i wizyty 

studyjne.  

Stosując się do powyższych przesłanek Zespół Obserwatorium Integracji 

Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przeprowadził badanie 

ankietowe na temat potrzeb szkoleniowych jednostek pomocy społecznej na rok 

2013. Pozyskane informacje mają posłużyć realizacji projektu systemowego ROPS 

„Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla 

kadr instytucji pomocy społecznej” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji 

społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem przedmiotowego projektu jest prowadzenie 

szkoleń i doradztwa dla pracowników jednostek zajmujących się pomocą i integracja 

społeczną. Działania podejmowane w ramach w/w projektu mają na celu 

podwyższenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności niezbędnych w pracy 

z klientem pomocy społecznej. Służą również wzmocnieniu współpracy i wymiany 

doświadczeń pomiędzy pracownikami służb zatrudnienia i instytucji pomocy 

społecznej a także podwyższeniu poziomu ich wiedzy na temat kompleksowego 

wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 Celem kompleksowej i maksymalnie efektywnej realizacji działań 

szkoleniowych podejmowanych w ramach projektu systemowego ROPS konieczne 

wydaje się być prowadzenie badań identyfikujących potrzeby informacyjne 

w niniejszym przedmiocie. Opracowany raport prezentuje analizę potrzeb 
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szkoleniowych kadry kierowniczej, merytorycznej oraz pracowników socjalnych 

zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy 

rodzinie, domach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych z terenu województwa podlaskiego.   
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METODOLOGIA BADANIA 

 

W drugim półroczu 2012 Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku przeprowadziło badanie nt. „Analiza 

potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej 

w województwie podlaskim na rok 2013”. Diagnozę opracowano na podstawie 

badania ilościowego, przy zastosowaniu kwestionariusza ankiety. Dobór próby był 

celowy i w związku z tym badaniem zostały objęte jednostki, które działają 

w zakresie polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego.   

 

Ankietę skierowano docelowo do przedstawicieli następujących jednostek: 

 118 ośrodków pomocy społecznej,  

 14 powiatowych centrów pomocy rodzinie,  

 21 domów pomocy społecznej, 

 17 placówek opiekuńczo - wychowawczych.  

 

Kwestionariusz ankiety użyty w badaniu miał, niezależnie od jednostki do 

której został skierowany, zachowaną taka samą konstrukcję i obejmował cztery 

moduły tematyczne. Pierwszy dotyczył zapotrzebowania na realizację kursów 

specjalistycznych. Drugi odnosił się do potrzeb tematycznych szkoleń. Dwa kolejne 

obejmowały pytania dotyczące świadczenia doradztwa oraz organizacji wizyt 

studyjnych.  

Uczestnicy badania mieli za zadanie wskazanie tych tematów szkoleń 

(spośród czterech form wyżej określonych), w których najchętniej uczestniczyliby 

w 2013 roku.  

W przypadku ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej oraz 

placówek opiekuńczo – wychowawczych otrzymano 100% zwrot ankiet, natomiast 

odnosząc się do powiatowych centrów pomocy rodzinie wskaźnik ten wyniósł 93%.   
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ROZDZIAŁ I. ZAKRES POTRZEB SZKOLENIOWYCH 

PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 

W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 

 

W celu zaplanowania programu szkoleń na rok 2013, realizowanego 

w ramach projektu systemowego ,,Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz 

specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” Obserwatorium 

Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku 

przeprowadziło badanie ankietowe wśród pracowników ośrodków pomocy 

społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej oraz 

placówek opiekuńczo – wychowawczych województwa podlaskiego.  

 Ośrodki pomocy społecznej na terenie województwa podlaskiego w 2012 

roku, według wypełnionych ankiet, zatrudniały łącznie 1742 pracowników. Kadra 

zarządzająca to 11% wszystkich zatrudnionych (198 osób). Na stanowiskach 

merytorycznych zatrudnionych jest ogółem 925 osób, co stanowi 53% wszystkich 

pracowników. Zawód pracownika socjalnego w województwie podlaskim  

wykonuje 619 osób. 

Wykres 1. Struktura zatrudnienia w OPS na terenie województwa podlaskiego 
z podziałem na płeć 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Z informacji przedstawionych na wykresie nr 1 wynika, że w strukturze 

pracowników zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej zdecydowaną 
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przewagę stanowią kobiety. W przypadku kadry kierowniczej prawie co ósma, zaś 

w przypadku merytorycznej co dziewiąta zatrudniona osoba to mężczyzna. Wśród  

pracowników socjalnych mężczyźni stanowią zaledwie 4%.  

Do jednostek samorządu terytorialnego skierowano ankietę z pytaniami 

o zapotrzebowanie na kursy specjalistyczne, szkolenia, doradztwo i wizyty studyjne 

w 2013 r. Analizując rozkład odpowiedzi udzielonych przez przedstawicieli 118 OPS, 

na temat preferowanych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dowiadujemy 

się, że wśród tej grupy odbiorców, największym zainteresowaniem cieszyć się będą 

szkolenia. 

Wykres 2. Deklaracja uczestnictwa w poszczególnych formach kształcenia przez 
kadrę OPS w 2013 r.  

 

* Liczba zgłoszeń przewyższa liczbę pracowników zatrudnionych  w OPS, ze względu na to, iż jeden pracownik 

mógł zgłosić kilka różnych form kształcenia, w których chciałby uczestniczyć w 2013 roku.                                                          

Źródło: opracowanie własne 

 

Spośród 5557 wskazań, które otrzymano z ośrodków pomocy społecznej, 64% 

dotyczyło szkoleń. Prawie co szóste zgłoszenie dotyczyło wizyt studyjnych, 

natomiast co siódme kursów specjalistycznych. Odnotowano najmniejsze 

zainteresowanie doradztwem.  
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1.1. KURSY SPECJALISTYCZNE 

 

Jedną z powszechnie znanych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

jest uczestnictwo w różnego rodzaju kursach specjalistycznych, podnoszących 

poziom dotychczasowej wiedzy oraz umożliwiających zdobycie profesjonalnych 

kompetencji. 

 W efekcie sumowania poszczególnych wskazań dotyczących tematów 

kursów specjalistycznych zarejestrowano liczbę 826. Można by domniemywać, iż 

taka liczba pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa 

podlaskiego zainteresowana jest uczestnictwem w kursach organizowanych przez 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Niemniej jednak należy odnotować, że 

osoba wypełniająca kwestionariusz mogła zaznaczyć w ankiecie kilka tematów 

kursów, którymi jest zainteresowana, stąd też liczba wskazań nie jest precyzyjnie 

ścisła z liczbą osób. 

Tematem kursów specjalistycznych najczęściej wskazywanym przez kadrę 

kierowniczą są mediacje. Co piąty kierownik/dyrektor deklaruje chęć uczestnictwa 

w kursie o takiej tematyce.  

Wykres 3. Odsetek kadry kierowniczej OPS deklarującej chęć uczestnictwa 
w poszczególnych kursach specjalistycznych 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Prawie co szósty ankietowany kadry kierowniczej wyraża aprobatę 

uczestnictwa w kursach języka migowego oraz terapii skoncentrowanej na 

rozwiązaniach. Odnotowano również 14% zainteresowanie treningiem 

interpersonalnym.  

Analiza wyników badania sygnalizuje, iż kadra merytoryczna ośrodków 

pomocy społecznej najbardziej zainteresowana jest udziałem w kursach 

specjalistycznych dotyczących treningu interpersonalnego. Co siódmy pracownik 

merytoryczny, który wyraża chęć uczestnictwa w kursach podnoszących jego 

kwalifikacje, wnioskuje o następującą tematykę: „Terapia skoncentrowana na 

rozwiązaniach na podstawowym poziomie” oraz „Trening Zastępowania Agresji 

I Stopnia”. Skalę zainteresowania kadry merytorycznej poszczególną tematyką 

kursów prezentuje wykres nr 4.  

Wykres 4. Odsetek kadry merytorycznej OPS deklarującej chęć uczestnictwa 
w poszczególnych kursach specjalistycznych 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Wśród pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy 

społecznej (619) chęć udziału w kursach specjalistycznych deklaruje średnio 70%.  

Najbardziej pożądane tematy kursów specjalistycznych to: „Mediacje” oraz „Terapia 

skoncentrowana na rozwiązaniach na podstawowym poziomie”. Podobnie jak kadra 

kierownicza pracownicy socjalni zgłaszają chęć udziału w kursie języka migowego.  
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Poniży wykres prezentuje pozostałą tematykę kursów oferowaną kadrze 

ośrodków pomocy społecznej oraz skalę zainteresowania pracowników 

poszczególnymi zagadnieniami.  

 

Wykres 5. Odsetek pracowników socjalnych OPS deklarujących chęć uczestnictwa 
w poszczególnych kursach specjalistycznych 

 
Źródło: opracowanie własne 
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1.2. SZKOLENIA 

 

 Szkolenia to zorganizowane działania polegające na podnoszenia wiedzy 

i kwalifikacji zawodowych w różnych obszarach. Służą dokształcaniu i doskonaleniu 

umiejętności, często nadają kolejne stopnie umiejętności, certyfikaty i uprawnienia.  

 Badanie przeprowadzone wśród pracowników ośrodków pomocy społecznej 

z terenu województwa podlaskiego wykazuje, że szkolenia zarówno wśród kadry 

kierowniczej, merytorycznej jak i pracowników socjalnych stanowią wartość 

najbardziej pożądaną. Synteza wyników dowodzi, że pracownicy zatrudnieni na 

stanowiskach kierowniczych oraz pracownicy socjalni w roku 2013 chcieliby 

uczestniczyć średnio w czterech szkoleniach o różnej tematyce. W przypadku kadry 

merytorycznej OPS chęć udziału deklaruje średnio 60% zatrudnionych.  

Poddając analizie potrzeby szkoleniowe kierowników i dyrektorów 

zarejestrowano, iż największe zapotrzebowanie dotyczy zagadnień nt. ustawy 

o pomocy społecznej oraz nt. stresu i wypalenia zawodowego. Ta grupa odbiorców 

zainteresowana jest ponadto interpretacją ustawy o wspieraniu rodzinny w systemie 

pieczy zastępczej. Znaczną liczbę zgłoszeń odnotowano też w przypadku szkoleń 

trenujących umiejętności kierownicze. Można by stwierdzić, iż kadra kierownicza 

wyraża chęć poznawania zasad zarządzania i kierowania zespołami pracowników, 

tworzeniem sprawnej komunikacji międzyludzkiej itp. 

W przypadku kadry merytorycznej odnotowano największe zapotrzebowanie 

na szkolenia związane z tematyką przemocy. Pracownicy merytoryczni najczęściej 

wyrażają chęć udziału w szkoleniach dotyczących pracy z osobami stosującymi 

przemoc (41 zgłoszeń) oraz pracy z osobami doznającymi przemocy (39 zgłoszeń).  

Zgłaszano także chęć udziału w szkoleniach na temat pracy z dzieckiem w ramach 

procedury Niebieskiej Karty. W dalszej kolejności wymieniano tematy: „Sposoby 

negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją”, „Aktywizacja społeczno – 

zawodowa osób niepełnosprawnych”. Podobnie jak kadra kierownicza pracownicy 

merytoryczni postulują o tematy szkoleń związane ze stresem w pracy, wypaleniem 

zawodowym czy asertywnością.  

W toku badania rozpoznano również potrzeby szkoleniowe pracowników 

socjalnych. Największe zapotrzebowanie odnotowano w obszarze przepisów prawa 

wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Znaczną liczbę wskazań uzyskały też  

zagadnienia związane z pracą z osobami doznającymi i stosującymi  przemoc.  Popyt 

szkoleniowy dotyczy także bloku tematycznego jakim jest praca socjalna z rodziną 

problemową czy praca z dzieckiem w ramach procedury Niebieskiej Karty.  

 



„Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w województwie 
podlaskim na rok 2013” 

 

12 

 

Tabela 1. Deklaracja uczestnictwa kadry OPS w szkoleniach w 2013 r. 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tematyka szkoleń 
pracownicy 

socjalni

kadra 

merytoryczna

kadra 

kierownicza

Ustawa o pomocy społecznej - omówienie 

przepisów prawa 210 22 68

Praca z osobą doznającą przemocy dla 

członków LZI i grup roboczych 172 39 31

Praca socjalna z rodziną wieloproblemową 153 14 13

Praca z osoba stosującą przemoc dla członków 

LZI i grup roboczych 147 41 23

Praca z dzieckiem w ramach procedury NK 144 39 20

Zawieranie kontraktów socjalnych 138 16 9

Pomoc a interwencja w przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie 126 13 21

Dokumentacja i ochrona danych osobowych w 

LZI i grupach roboczych 122 24 45

Stres, wypalenie zawodowe o asertywność 121 26 61

Praca socjalna z osobą doświadczającą ubóstwa 110 4 7

Sposoby negocjacji i radzenia sobie z 

psychomanipulacją 101 32 25

Interwencja kryzysowa - podstawy 

profesjonalnej pomocy 91 11 11

Bezpieczna interwencja z elementami 

samoobrony 81 14 10

Ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy 

zastępczej 77 24 53

Jak animować społecznie środowisko lokalne? 66 11 21

Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej 

rodziną 64 19 6

Inne 50 3 4

Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego 49 16 7

Arteterapia 45 19 11

Socjoterapia 42 10 10

Pierwsza pomoc przedmedyczna 40 24 16

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

niepełnosprawnych intelektualnie 34 30 24

Budowanie wizerunku jst 28 15 46

Terapia zajęciowa 27 15 13

Prawa mieszkańców i pracowników DPS 24 5 3

Metodyka pracy opiekuńczej z dzieckiem FAS 20 3 4

Seksualność osób niepełnosprawnych 18 9 3

Znowelizowane prawo pracy 18 21 46

Metodyka pracy opiekuńczej z dzieckiem RAD 13 7 2

Nawiązywanie partnerstw i współpracy na 

rzecz rozwoju ekonomii społecznej 13 14 23

Metody pracy z mieszkańcami DPS 8 13

Indywidualne programy usamodzielniania 

osób opuszczających rodziny zastępcze oraz 

placówki opiekuńczo-wychowawcze 7 2 2

Trening umiejętności kierowniczych 7 11 48
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Poziom zainteresowania poszczególną tematyką szkoleniową w 2013 roku 

przez kadrę kierowniczą, merytoryczną oraz pracowników socjalnych zatrudnionych  

w jednostkach pomocy społecznej na terenie gmin województwa podlaskiego 

przedstawia powyższa tabela. Beneficjenci badania mieli również możliwość 

przedstawienia tematów szkoleń spoza listy wskazanych. Poniższe zestawienie 

prezentuje tego typu propozycje.  

Tabela 2. Inne tematy szkoleń, określone przez kadrę OPS na  2013 roku  

Tematyka szkoleń 

Organizacja prac społecznie użytecznych 

Nawiązywanie partnerstw i współpracy na rzecz ekonomii społecznej 

Podział kompetencji w sprawach realizacji ustawy o przemocy 

Współpraca OPS i PUP  

Partnerstwo w realizacji projektów systematycznych 

Budowanie wizerunku jednostek pomocy społecznej 

Nawiązywanie partnerstw i współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej 

Realizacja Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

Wspieranie rodzin i system pieczy zastępczej (PCPR) 

Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych (PCPR) 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych a w szczególności dłużników 
alimentacyjnych (PUP) 

               Źródło: opracowanie własne 

 

1.3. DORADZTWO 

 

Jedną z form wsparcia ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa 

podlaskiego jest świadczenie doradztwa specjalistycznego. Celem tego typu działań 

jest wsparcie OPS w kreowaniu nowoczesnej pomocy społecznej oraz  integracji 

społeczeństwa lokalnego. Doradztwo służy ponadto wspieraniu w realizacji 

projektów systemowych czy konkursowych realizowanych przez jednostki pomocy 

społecznej itp.  

Z wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród pracowników 

ośrodków pomocy społecznej dowiadujemy się, że w 2013 r. największe 

zapotrzebowanie na doradztwo dotyczyć będzie interpretacji ustawy o pomocy 

społecznej.  
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Wykres 6. Liczba zgłoszeń na doradztwo dla pracowników OPS z terenu 
województwa podlaskiego  

 

Źródło: opracowanie własne 

  

Kolejnym tematem zgłaszanym przez ośrodki pomocy społecznej w zakresie 

doradztwa było poradnictwo prawne i psychologiczne dla LZI – co trzecie 

wskazanie dotyczyło tej kwestii. Niektóre jednostki wskazały, że w ich placówkach 

istnieje potrzeba doradztwa w zakresie opracowywania i aktualizacji strategii 

rozwiązywania problemów społecznych i innych programów realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego – co czwarte wskazanie objęło ten temat.  

Prócz wymienionych w ankiecie tematów doradztwa pracownicy OPS mieli 

możliwość wskazania własnych propozycji. Poniższy rysunek nr 1 przedstawia 

najczęściej wskazywane zagadnienia.  
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Rysunek 1. Tematyka doradztwa samodzielnie określona przez kadrę OPS                         
z terenu województwa podlaskiego 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

1.4. WIZTYTY STUDYJNE 

 

Jeden z bloków tematycznych ankiety dotyczył zapotrzebowania OPS na 

wizyty studyjne. Wizyty studyjne to forma szkolenia wyjazdowego w miejsca, gdzie 

można poznać jak działają inni, gdzie „od kuchni” można zobaczyć jak tworzono 

dane miejsce, jak udało się gospodarzom odnieść sukces. Badania ewaluacyjne 

prowadzone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej dowodzą, iż na terenie 

województwa podlaskiego istnieje duże zapotrzebowanie na tę formę edukacji. 

Zgłębianiem wiedzy na temat dobrych praktyk zainteresowani są zarówno 

pracownicy kadry kierowniczej, merytorycznej jak i pracownicy socjalni.  
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Kierownicy i dyrektorzy ośrodków pomocy najczęściej wyrażają chęć 

uczestnictwa w wizytach studyjnych na temat środowiskowej pracy socjalnej oraz 

programów aktywności lokalnej. Odnotowano 41 wskazań na 198 pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich. Podobna liczba 

wskazań wśród kierowników/dyrektorów dotyczyła realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków UE, nieco niższa partnerstwa lokalnego. 

Wykres 7. Skala zainteresowania kadry kierowniczej OPS województwa 
podlaskiego uczestnictwem w wizytach studyjnych (N=265) 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Najmniejszą liczbę typowań wśród kadry kierowniczej odnotowano wśród 

tematów: „Wioski tematyczne” oraz „Standardy pracy i funkcjonowania 

całodobowych placówek oraz dziennych placówek opiekuńczo – wychowawczych”.  

W przypadku kadry merytorycznej odnotowano 116 wskazań dotyczących 

tematyki wizyt studyjnych. Co piąte typowanie dotyczyło chęci uczestnictwa 

w wizycie na temat realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej. Temat ten jest równie popularny wśród pracowników merytorycznych 

jak i wśród kadry kierowniczej. Liczne wskazania dotyczące wizyt studyjnych 

tyczyły się tematów związanych z pieczą zastępczą, opieką na dzieckiem, systemem 

wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych. Taką samą liczbę wskazań 
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stwierdzono w przedmiocie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

 
Wykres 8. Skala zainteresowania  kadry merytorycznej OPS województwa 

podlaskiego uczestnictwem w wizytach studyjnych (N=116) 

 
 

Źródło: opracowanie własne 
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socjalnych ośrodków pomocy społecznej wykazało, że tematami najbardziej 

oczekiwanymi są „Środowiskowa praca socjalna/programy aktywności lokalnej” 

oraz „System wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych”.  
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Wykres 9. Odsetek pracowników socjalnych OPS województwa podlaskiego 
zainteresowanych uczestnictwem w wizytach studyjnych (N=543) 

 
 

Źródło: opracowanie własne 
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chcieliby odwiedzić w ramach wizyt studyjnych w 2013 r. Poniższe zestawienie 

prezentuje tego typu miejsca.  
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Tabela 3. Placówki/instytucje, które pracownicy OPS chcieliby odwiedzić w 2013 r. 
w ramach wizyt studyjnych 

   
Źródło: opracowanie własne 

  

Z uzyskanych informacji dowiadujemy się, że kadra kierownicza, 

merytoryczna jak i pracownicy socjalni zgłaszają chęć uczestnictwa w zagranicznych 

wizytach studyjnych. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach dyrektorskich 

i kierowniczych chcieliby odwiedzać najczęściej: centra integracji społecznej, kluby 

integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, inne ośrodki pomocy 

społecznej oraz organizacje pozarządowe. Kadra merytoryczna zgłasza potrzebę 

odwiedzenia innych ośrodków pomocy społecznej realizujących projekty unijne. 

W przypadku pracowników socjalnych odnotowuje się największe zainteresowanie 

funkcjonowaniem ośrodków opiekuńczo – wychowawczych, zakładów karnych, 

środowiskowych domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej.  

 

Placówki/instytucje 
kadra 

kierownicza 

kadra 

merytoryczna

pracownicy 

socjalni

CIS, KIS, ZAZ          2 - -

Dzienny ośrodek pobytu osób starszych 

i niepełnosprawnych                              - - 2

Dobre praktyki za granicą                            4 2 3

Zakłady karne                                               1 - 4

Ośrodki dla cudzoziemców                       1 - 3

Ośrodki interwencji kryzysowej                         1 - 3

OPS realizujące projekty unijne - 2 4

Ośrodki pomocy społecznej                     6 1 12

Funkcjonowanie całodobowych oraz 

dziennych placówek opiekuńczo -

wychowawczych     2 - 11

Środowiskowy dom pomocy społecznej        - - 4

Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 1 5

Spółdzielnie socjalne        1 1 2

Ośrodki dla matek z dziećmi        - - 2

Ośrodki "Monar" i "AA"        - - 2

Spółdzielnia Socjalna "Barka"       - - 2

NGO, stowarzyszenia 2 1 1

Powiatowe urzędy pracy    1 1 3

Domy pomocy społecznej              2 1 7

Warsztaty terapii zajęciowej                              1 - 5
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ROZDZIAŁ II. ZAKRES POTRZEB SZKOLENIOWYCH 

PRACOWNIKÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 

W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 

 

Badanie potrzeb szkoleniowych skierowano do 21 domów pomocy społecznej 

z terenu województwa podlaskiego. Poniższy wykres przedstawia strukturę 

zatrudnienia pracowników DPS.  

 

Wykres 10. Struktura zatrudnienia pracowników DPS z terenu województwa 

podlaskiego 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Przeprowadzona analiza umożliwiła rozpoznanie luk informacyjnych 

w obszarze szkoleniowym a także pozwoliła ustalić kierunki działań w obszarze 

podnoszenia poziomu wiedzy pracowników DPS z terenu województwa 

podlaskiego. Ustalenie programu kształcenia i szkolenia zawodowego kadry domów 

pomocy społecznej w województwie podlaskim na rok 2013 ma na celu stworzenie 

efektywnego systemu wsparcia dla kadry jednostek DPS. Od poziomu ich wiedzy 

i umiejętności zależy bowiem jakość i skuteczność świadczonych usług. 

Przeprowadzone badanie ankietowe pozwoliło precyzyjnie określić tematykę 

czterech określonych form podnoszenia kwalifikacji tj. kursów specjalistycznych, 

szkoleń, doradztwa i wizyt studyjnych. Zestawienie odpowiedzi na temat 

preferowanych zagadnień przedstawia niżej opracowany materiał.  
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1.1 KURSY SPECJALISTYCZNE 

 

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące tematyki kursów specjalistycznych dla 

pracowników DPS zebrano 39 wskazań dokonanych przez kadrę kierowniczą, 356 

przez kadrę merytoryczną oraz 54 przez pracowników socjalnych.  

Z analizy uzyskanych informacji dowiadujemy się, iż kadra kierownicza oraz 

merytoryczna domów pomocy społecznej najczęściej chciałaby w roku 2013 

uczestniczyć w kursach na temat mediacji. W przypadku kadry kierowniczej temat 

ten otrzymał 18 zgłoszeń, natomiast wśród pracowników merytorycznych 74. 

Równie wysoki odsetek pracowników zajmujących stanowiska kierownicze jak 

i merytoryczne zgłasza potrzebę uczestnictwa w treningu interpersonalnym.  

W grupie pracowników socjalnych zatrudnionych  na terenie województwa 

podlaskiego największe zapotrzebowanie odnotowuje się na Trening Zastępowania 

Agresji I Stopnia oraz Trening interpersonalny.   

  

Wykres 11. Liczba pracowników DPS z terenu województwa podlaskiego 
deklarujących chęć uczestnictwa w kursach specjalistycznych 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Istotnym uwagi wydaje się być fakt, iż wysoki odsetek pracowników, bez 

względu na zajmowane stanowisko optuje ze udziałem w kursie języka migowe. 
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1.2 SZKOLENIA 

 

Badanie potrzeb szkoleniowych wśród pracowników domów pomocy 

społecznej wykazało, że wśród kadry kierowniczej największe zainteresowanie 

dotyczy szkolenia „Trening umiejętności kierowniczych” – 44% zatrudnionych 

w DPS wskazało ten temat. Równie wysokie zapotrzebowanie odnotowano 

w przypadku szkolenia  - „Budowanie wizerunku jednostek pomocy społecznej”. 

Z dokonanej analizy wynika, że wśród dyrektorów i kierowników istnieje również 

popyt na szkolenia dotyczące: ustaw o pomocy społecznej (31 wskazań) i o ustawy 

o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (25 wskazań), na temat praw 

mieszkańców i pracowników DPS (27 wskazań), zawierania kontraktów socjalnych 

(25) czy znowelizowanego prawa pracy (18). 

Z poniższego zestawienia tabelarycznego nr 4 wynika, iż kadra merytoryczna 

preferuje tematykę związaną z prawem mieszkańców i pracowników DPS. 

W przypadku tego zagadnienia odnotowano 180 wskazań. Niewiele mniej 

odznaczeń uzyskał temat dotyczący metod pracy z mieszkańcami DPS. Znaczna 

część kadry merytorycznej objętej badaniem deklaruje chęć uczestnictwa w 2013 

roku w szkoleniach na temat pierwszej pomocy przedmedycznej oraz terapii 

zajęciowej. Dla wielu z nich również temat stresu, wypalenia zawodowego 

i asertywności wydaje się być interesujący. Warto odnotować, iż kadra merytoryczna 

zainteresowana jest udziałem w szkoleniach na temat seksualności osób 

niepełnosprawnych.   

Pracownicy socjalni podobnie jak kadra kierownicza i merytoryczna 

najbardziej zainteresowani są uczestnictwem w szkoleniach dotyczących przepisów 

prawa wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz z obszaru praw 

mieszkańców i pracowników DPS oraz metod pracy z mieszkańcami DPS. Równie 

istotnym i chętnie wskazywanym tematem do realizacji w roku 2013 były sposoby 

negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją oraz pierwsza pomoc 

przedmedyczna.  
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Tabela 4. Skala zainteresowania szkoleniami w 2013 roku wśród kadry DPS  

 

Źródło: opracowanie własne 

Dokładny rozkład liczbowy wskazań poszczególnych tematów z podziałem 

na kadrę kierowniczą, merytoryczna oraz pracowników socjalnych prezentuje 

powyższa tabela nr 4. Beneficjenci badania wskazali ponadto tematy szkoleń spoza 

kafeterii odpowiedzi zawartych w kwestionariuszu ankiety. Rysunek nr 2 prezentuje 

wskazane propozycje.  

Kadra 

kierownicza

Kadra 

merytoryczna

Pracownicy 

socjalni

Dokumentacja i ochrona danych osobowych w LZI 

i w grupach roboczych 3 10 6

Pomoc a interwencja w przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie 4 19 2

Seksualność osób niepełnosprawnych 5 109 10

Indywidualne programy usamodzielniania osób 

opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki 

opiekuńczo-wychowawcze 0 1 4

Terapia zajęciowa 1 145 2

Praca socjalna z rodziną wieloproblemową 2 6 6

Ustawa o pomocy społecznej - omówienie 

przepisów prawa 31 0 27

Bezpieczna interwencja z elementami samoobrony 6 91 6

Socjoterapia 0 49 5

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

niepełnosprawnych intelektualnie 4 40 9

Pierwsza pomoc przedmedyczna 7 156 14

Arteterapia 2 44 3

Interwencja kryzysowa - podstawy profesjonalnej 

pomocy 4 27 3

Metody pracy z mieszkańcami DPS 8 173 21

Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną 7 75 13

Prawa mieszkańców i pracowników DPS 27 180 23

Sposoby negocjacji i radzenia sobie z 

psychomanipualcją 5 64 21

Stres, wypalenie zawodowe i asertywność 8 137 8

Trening umiejętności kierowniczych 45 0 2

Ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy 

zastępczej 25 0 0

Zawieranie kontraktów socjalnych 25 3 8

Znowelizowane prawo pracy 18 16 3

Budowanie wizerunku jednostek pomocy 

społecznej 31 8 12

Praca socjalna z osobą doświadczającą ubóstwa 0 14 3

Jak animować społecznie środowisko lokalne 2 11 3

Praca  z rodziną dziecka niepełnosprawnego 0 8 0

Metodyka pracy opiekuńczej z dzieckiem z FAS 0 32 0

Metodyka pracy opiekuńczej z dzieckiem z RAD 0 31 0

Nawiązywanie partnerstw i współpracy na rzecz 

rozwoju ekonomii społecznej 6 0 0

Inne 7 12 0
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Rysunek 2. Inne tematy szkoleń określone przez pracowników DPS, w których 
chcieliby uczestniczyć w 2013 roku 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

1.3. DORADZTWO 

 

Synteza wyników badania wykazała, że zainteresowanie doradztwem wśród 

pracowników domów pomocy społecznej jest mało powszechne (15 wskazań). Tylko 

nieliczni wyszczególnili, że chcą korzystać z poradnictwa oferowanego przez 

specjalistów.  

Pośród tematów doradztwa zaprezentowanych w ankiecie, w 2013 roku 

wśród pracowników DPS największą popularnością cieszyć się będą konsultacje 

w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Tylko 

pojedyncze wskazania dotyczyły doradztwa o charakterze prawnym 

i psychologicznym dla LZI oraz opracowywania i aktualizacji strategii 

rozwiązywania problemów społecznych i innych programów realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego.    
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Wykres 12. Skala zainteresowania doradztwem wśród kadry DPS na rok 2013 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Ponadto respondenci badania wymienili inne tematy doradztwa, którego 

świadczeniem byliby zainteresowani w 2013 r. Wśród odpowiedzi pojawiły się 

następujące propozycje: prawo pracy oraz zespół opiekuńczo - terapeutyczny - jego 

rola i zadania w pisaniu planów wspierania mieszkańców DPS.  

 

1.4. WIZYTY STUDYJNE 

 

Kwestionariusz ankiety skierowany do pracowników domów pomocy 

społecznej posłużył również zbadaniu skali zapotrzebowania tematycznego wizyt  

studyjnych.  

Z poniższej tabeli dowiadujemy się, że w 2013 r. pracownicy domów pomocy 

społecznej najchętniej uczestniczyliby w wizycie studyjnej na temat „System 

wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych”.  
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Tabela 5. Liczba zgłoszeń kadry DPS w wizytach studyjnych w 2013 r. 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

W przypadku kadry kierowniczej i merytorycznej odnotowuje się widoczne 

zainteresowanie również wizytami studyjnymi na temat realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków UE. Wszyscy pracownicy, a szczególnie kadra 

merytoryczna zainteresowani są wizytami o standardach pracy i funkcjonowania 

całodobowych oraz dziennych placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 

dotyczącymi dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej.  

Badanie wykazuje jakie instytucje, podmioty i organizacje pracownicy domów 

pomocy społecznej chcieliby odwiedzić w ramach wizyt studyjnych. Poniższa tabela 

prezentuje wskazania.   

 

Tabela 6. Instytucje, podmioty, organizacje ,które pracownicy DPS chcieliby 
odwiedzić w ramach wizyt studyjnych w 2013 r. 

Tematy szkoleń: KK KM PS 

Domy Pomocy Społecznej 3 - 4 

Domy Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie 
chorych 

2 2  

Warsztaty Terapii Zajęciowej 2 4  

DPS dla dzieci i  młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w 
Polsce (woj. zachodniopomorskie) 

1 31 - 

Źródło: opracowanie własne 

Tematy wizyt studyjnych:
Kadra 

kierownicza

Kadra 

merytoryczna

Pracownicy 

socjalni

Środowiskowa praca socjalna/programy aktywności 

lokalnej 4 6 5

Ekonomia społeczna w praktyce 12 38 6

Partnerstwa lokalne 7 9 6

Współpraca sektora pomocy społecznej z NGO 4 0 0

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym/programy wychodzenia z 

bezdomności 2 4 3

System wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych 30 43 11

Opieka nad dzieckiem/piecza zastępcza/metody pracy 

opiekuńczo-wychowawczej/ usamodzielnienie 

wychowanków 0 0 0

Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych oraz 

dziennych placówek opiekuńczo–wychowawczych 15 33 4

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków 

UE 16 30 3

Wnioski tematyczne 2 2 0

Inne 4 0 0
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ROZDZIAŁ III. ZAKRES POTRZEB SZKOLENIOWYCH 

PRACOWNIKÓW POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY 

RODZINIE W WOJWÓDZTWIE PODLASKIM 

 

Istotą przeprowadzonego badania ankietowego wśród pracowników 

powiatowych centrów pomocy rodzinie było rozpoznanie potrzeb szkoleniowych na 

rok 2013. Na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje 14 PCPR, w których 

zatrudnionych jest łącznie 108 pracowników. Podobnie jak w strukturze 

zatrudnienia innych jednostek organizacji pomocy społecznej zdecydowaną 

większość pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie stanowią kobiety. 

 

Wykres 13. Struktura zatrudnienia w PCPR 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Ankietę z zapytaniem o to, w jakich kursach specjalistycznych, szkoleniach, 

doradztwie oraz wizytach studyjnych chcieliby w 2013 r. uczestniczyć pracownicy 

PCPR. Otrzymano 93% zwrot. Wyniki uzyskanych informacji zaprezentowano 

w poniższym materiale.  
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1.1. KURSY SPECJALISTYCZE 

 

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące tematyki kursów specjalistycznych dla 

pracowników PCPR zebrano 22 wskazania dokonane przez kadrę kierowniczą, 68 

przez kadrę merytoryczną oraz 37 przez pracowników socjalnych. W przypadku 

kursów specjalistycznych oczekiwania kadry kierowniczej oscylują najczęściej wokół 

następującej tematyki:  „Mediacje” oraz „Trening interpersonalny”.  

Pracownicy merytoryczni najczęściej wskazywali potrzebę uczestnictwa 

w kursach specjalistycznych dotyczących „Treningu Zastępowania Agresji 

I Stopnia”. Znaczna część ankietowanych udzieliła odpowiedzi „inne”, co wynika 

z poniższego wykresu.  

 

Wykres 14. Liczba zgłoszeń kadry PCPR do udziału w kursach specjalistycznych 
w 2013 roku  

 
 

Źródło: opracowanie własne 
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Przedmiotowa analiza dowiodła, że w przypadku pracowników socjalnych 

zatrudnionych w PCPR odnotowano wysokie zapotrzebowanie na tematy: „Trening 

Zastępowania Agresji I Stopnia” oraz „Kurs języka migowego”. Pracownicy 

powiatowych centrów pomocy rodzinie wskazali również bloki tematyczne kursów 

spoza listy wymienionych, najczęściej pojawiające się odpowiedzi to:  

 Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie II Stopnia,    

 Videotrening Komunikacji, 

 Szkoła Dla Rodziców i Wychowawców cz. I, II i III,    

 Szkolenie Kandydatów Na Rodziny Zastępcze.    

 

 

1.2. SZKOLENIA 

 

Potrzeby szkoleniowe wśród pracowników powiatowych centrów pomocy 

rodzinie prezentuje tabela nr 7. W przypadku kadry kierowniczej jak i merytorycznej 

największą ilość wskazań odnotowano w kategorii zagadnień związanych ze 

sposobami negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją. Kadra kierownicza 

zainteresowana jest również szkoleniami w przedmiocie ustawy o wspieraniu rodzin 

i systemie pieczy zastępczej, natomiast merytoryczna pracą z dzieckiem w ramach 

procedury Niebieskiej Karty.  

W przypadku pracowników socjalnych uczestniczących w badaniu najwięcej 

braków informacyjnych odnotowano w obszarze „Indywidualne programy 

usamodzielniania osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo 

- wychowawcze”, „Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”, 

„Praca socjalna z rodziną wieloproblemową”. 
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Tabela 7. Liczba zgłoszeń pracowników PCPR z terenu województwa podlaskiego 
na poszczególną tematykę szkoleń 

 
Kadra 

kierownicza 
Kadra 

merytoryczna 
Pracownicy 

socjalni 

Praca z osobą doznającą przemocy dla członków LZI i grup roboczych 1 3 3 

Praca z osobą stosującą przemoc dla członków LZI i grup roboczych 0 2 1 

Praca z dzieckiem w ramach procedury NK 1 9 0 
Dokumentacja i ochrona danych osobowych w LZI i grupach 

roboczych 
0 3 1 

Pomoc a interwencja w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 3 7 6 

Seksualność osób niepełnosprawnych 0 3 0 
Indywidualne programy usamodzielniania osób opuszczających 

rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze 
2 5 12 

Terapia zajęciowa 1 2 2 

Praca socjalna z rodziną wieloproblemową 2 1 9 

Ustawa o pomocy społecznej - omówienie przepisów prawa 2 0 4 

Bezpieczna interwencja z elementami samoobrony 0 3 6 

Socjoterapia 1 7 3 
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych 

intelektualnie 
1 6 2 

Pierwsza pomoc przedmedyczna 1 4 3 

Arteterapia 2 4 2 

Interwencja kryzysowa - podstawy profesjonalnej pomocy 2 7 6 

Metody pracy z mieszkańcami DPS 0 0 1 

Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną 1 6 3 

Prawa mieszkańców i pracowników DPS 0 2 1 

Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipualcją 5 14 4 

Stres, wypalenie zawodowe i asertywność 0 6 1 

Trening umiejętności kierowniczych 1 7 2 

Ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej 5 7 10 

Zawieranie kontraktów socjalnych 1 0 1 

Znowelizowane prawo pracy 3 5 3 

Budowanie wizerunku jednostek pomocy społecznej 4 3 1 

Jak animować społecznie środowisko lokalne 1 5 1 

Praca  z rodziną dziecka niepełnosprawnego 1 7 1 

Metodyka pracy opiekuńczej z dzieckiem z FAS 1 3 2 

Metodyka pracy opiekuńczej z dzieckiem z RAD 1 4 2 
Nawiązywanie partnerstw i współpracy na rzecz rozwoju ekonomii 

społecznej 1 2 1 

Inne 2 6 0 

Źródło: opracowanie własne 

 

Analiza danych empirycznych pokazuje, że pracownicy powiatowych 

centrów pomocy rodzinie w 2013 r. chcieliby uczestniczyć również w innych 
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szkoleniach, niewskazanych w ankiecie. Poniższy rysunek prezentuje indywidualne 

potrzeby szkoleniowe, określone przez ankietowanych.  

 
 

Rysunek 3. Dodatkowa tematyka szkoleń określona przez pracowników PCPR 
z terenu województwa podlaskiego 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

1.3. DORADZTWO 

 

Zapytanie skierowane do pracowników powiatowych centrów pomocy 

rodzinie na temat zainteresowania świadczeniem doradztwa w ich jednostkach 

wykazało, że  zapotrzebowanie w tym obszarze jest bardzo niewielkie, co dowodzi 

wykres nr  15.  
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Wykres 15. Liczba pracowników PCPR z terenu województwa podlaskiego 
zainteresowanych doradztwem 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

1.4 WIZYTY STUDYJNE 

 
Podobnie jak w przypadku doradztwa powiatowe centra pomocy rodzinie 

z terenu województwa podlaskiego nie są zbyt zainteresowane udziałem w wizytach 

studyjnych w 2013 r.  

Wykres nr 16 prezentuje wskazania tematów wizyt, w których chęć 

uczestnictwa deklaruje kadra kierownicza.  
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Wykres 16. Kadra kierownicza PCPR zainteresowana wizytami  
studyjnymi w 2013 r. 

 

Źródło: opracowanie własne 

 
Wśród pracowników wykonujących czynności kierownicze i dyrektorskie 

odnotowano największe zainteresowanie wizytami studyjnymi dotyczącymi  pieczy 

zastępczej. Najmniej wskazań, otrzymały tematy: ekonomia społeczna oraz 

aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 W przypadku kadry merytorycznej oraz pracowników socjalnych tematami 

wizyt studyjnych najbardziej pożądanymi przez te grupy odbiorców są realizacja 

projektów współfinansowanych ze środków UE oraz piecza zastępcza.  Najmniej 

zgłoszeń dotyczy obszarów: partnerstwo lokalne oraz współpraca sektora pomocy 

społecznej z NGO.  
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Wykres 17. Kadra merytoryczna i pracownicy socjalni PCPR zainteresowani 
wizytami studyjnymi w 2013 r.  

 

Źródło: opracowanie własne 
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ROZDZIAŁ IV. ZAKRES POTRZEB SZKOLENIOWYCH 

PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-

WYCHOWAWCZYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 

 

Rozpoznaniu potrzeb szkoleniowych na 2013 r. poddano również placówki 

opiekuńczo – wychowawcze.  Na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje ich  

17, a łączna liczba pracowników w nich zatrudnionych wynosi 338.  

 

Wykres 18. Struktura zatrudnienia w POW z terenu województwa podlaskiego 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Do wszystkich placówek skierowano ankietę kwestionariuszową z pytaniami 

o potrzeby szkoleniowe na 2013 rok. Otrzymano 100% zwrot. Poniższy materiał 

prezentuje uzyskane informacje.   

 

 

1.1 KURSY SPECJALISTYCZNE 

 

Poddając analizie odpowiedzi udzielone przez kadrę placówek opiekuńczo –

wychowawczych  w przedmiocie  kursów specjalistycznych dowiadujemy się, że 

zarówno kadra kierownicza, merytoryczna jak i pracownicy socjalni najczęściej 

optują za uczestnictwem  w kursach specjalistycznych w obszarze mediacji.  
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Wykres 19. Kadra kierownicza POW zainteresowana poszczególną tematyką 
kursów specjalistycznych 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Synteza udzielonych odpowiedzi dowodzi, że pracownicy wszystkich szczebli 

zatrudnienia najczęściej wyrażają aprobatę udziału w: kursie na temat terapii 

skoncentrowanej na rozwiązaniach na poziomie podstawowym, treningu 

interpersonalnym, oraz kursie języka migowego.  
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1.2. SZKOLENIA 

 

Analiza oczekiwań kadry kierowniczej  pod względem zapotrzebowania na 

szkolenia pokazuje, że największe zainteresowanie wzbudziły tematy: „Socjoterapia” 

oraz „Stres, wypalenia zawodowe i asertywność”.  

 

Tabela 8. Liczba kadry kierowniczej POW zainteresowanej poszczególną tematyką 
kursów specjalistycznych 

 

Źródło: opracowanie własne 

Kadra 

kierownicza

Kadra 

merytoryczna

Pracownicy 

socjalni

Praca z osobą doznającą przemocy dla 

członków LZI i grup roboczych 0 0 1

Praca z osobą stosującą przemoc dla członków 

LZI i grup roboczych 0 1 0

Praca z dzieckiem w ramach procedury NK 0 3 0

Dokumentacja i ochrona danych osobowych w 

LZI i grupach roboczych 1 0 0

Pomoc a interwencja w przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie 1 17 5

Seksualność osób niepełnosprawnych 7 2 0

Indywidualne programy usamodzielniania 

osób opuszczających rodziny zastępcze oraz 

placówki opiekuńczo-wychowawcze 4 24 1

Terapia zajęciowa 5 9 0

Praca socjalna z rodziną wieloproblemową 2 12 5

Ustawa o pomocy społecznej - omówienie 

przepisów prawa 2 1 0

Bezpieczna interwencja z elementami 0 10 2

Socjoterapia 12 0 0

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

niepełnosprawnych intelektualnie 2 1 1

Pierwsza pomoc przedmedyczna 1 21 0

Arteterapia 2 14 0

Interwencja kryzysowa - podstawy 

profesjonalnej pomocy 4 5 3

Metody pracy z mieszkańcami DPS 4 0 0

Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej 

rodziną 0 16 2

Prawa mieszkańców i pracowników DPS 0 0 2

Sposoby negocjacji i radzenia sobie z 

psychomanipualcją 4 33 1

Stres, wypalenie zawodowe i asertywność 11 23 3

Trening umiejętności kierowniczych 8 0 0

Ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy 

zastępczej 2 7 2

Zawieranie kontraktów socjalnych 3 2 2

Znowelizowane prawo pracy 3 4 0

Budowanie wizerunku jednostek pomocy 

społecznej 5 0 1

Praca socjalna z osoba doświadczającą 

ubóstwa 0 10 7

Jak animować społecznie środowisko lokalne 0 12 1

Praca  z rodziną dziecka niepełnosprawnego 0 3 2

Metodyka pracy opiekuńczej z dzieckiem z 

FAS 2 36 1

Metodyka pracy opiekuńczej z dzieckiem z 

RAD 3 22 1
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Respondenci w osobie pracowników merytorycznych wykazali chęć 

uczestnictwa w szkoleniach na temat: „Metodyka pracy opiekuńczej z dzieckiem 

FAS” - (36 wskazań) i „Sposoby negocjacji i radzenia sobie z manipulacją” - (33 

wskazania). Jak wykazuje tabela nr 8 większość odpowiedzi udzielonych przez 

pracowników socjalnych dotyczyła zapotrzebowania na szkolenia związane 

z następującymi zagadnieniami: „Praca socjalna z osobą doświadczającą ubóstwa”, 

„Pomoc a interwencja w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, „Praca socjalna 

z rodziną wieloproblemową”.  

 

1.3. DORADZTWO 

 

Analiza oczekiwań pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych 

pokazuje, że najbardziej pożądaną tematyką w obszarze doradztwa jest interpretacja 

zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Najmniejsze zainteresowanie 

beneficjentów otrzymał temat dotyczący opracowywania i aktualizacji strategii 

rozwiązywania problemów społecznych tudzież innych problemów społecznych.  

 

Wykres 20. Odsetek pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych  
z terenu województwa podlaskiego zainteresowanych określoną tematyką 

doradztwa 

 

Źródło: opracowanie własne 
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1.4. WIZYTY STUDYJNE 

 

Kolejnym etapem analizy było określenie zapotrzebowania tematycznego 

wizyt studyjnych pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

Procentowe zestawienie odpowiedzi beneficjentów prezentuje poniższy obraz 

graficzny.  

 

Wykres 21. Odsetek pracowników POW  z terenu województwa podlaskiego 
zainteresowanych wizytami studyjnymi w 2013 r. 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Dyrektorzy i kierownicy oraz pracownicy socjalni zatrudnieni w placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie województwa 

podlaskiego przyznają, że w obszarze ich zainteresowań lokują się wizyty studyjne 
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o tematyce pieczy zastępczej. Niemal połowa respondentów z grupy kadry 

kierowniczej oraz pracowników socjalnych wytypowała opiekę nad dzieckiem jako 

temat najbardziej intersujący. Co trzecie wskazanie dotyczyło standardów pracy oraz 

funkcjonowania całodobowych i dziennych placówek opiekuńczo – 

wychowawczych. W przypadku pracowników merytorycznych w 2013 r. 

zainteresowaniem cieszyć się będą jedynie trzy tematy wizyt studyjnych tj. 

standardy pracy i funkcjonowania całodobowych oraz dziennych placówek 

opiekuńczo  - wychowawczych, realizacja projektów współfinansowanych ze 

środków UE; opieka nad dzieckiem, piecza zastępcza, metody pracy opiekuńczo – 

wychowawczej, usamodzielnienie wychowanków oraz środowiskowa praca 

socjalna, programy aktywności lokalnej.  
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ROZDZIAŁ V. DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W ROKU 2012 

W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO ,,BĄDŹ AKTYWNY, 

BĄDŹ NAJLEPSZY- SZKOLENIA ORAZ SPECJALISTYCZNE 

DORADZTWO DLA KADR INSTYTUCJI POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizował w okresie  

styczeń - grudzień 2012 roku projekt systemowy pod nazwą „Bądź Aktywny, Bądź 

Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy 

społecznej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, 

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 

Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. 

Celem głównym projektu było podniesienie kwalifikacji, kompetencji 

i rozwijanie potencjału merytorycznego pracowników socjalnych ośrodków pomocy 

społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie bezpośrednio zajmujących się 

aktywną integracją oraz wzmocnienie współpracy instytucjonalnej na rzecz 

skuteczniejszego rozwiązania problemów społecznych. 

Cele szczegółowe projektu to: 

 podwyższenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności niezbędnych w pracy 

z klientem pomocy społecznej, 

 wzmocnienie współpracy i wymiany doświadczeń wśród członków LZI oraz 

podwyższenie poziomu ich wiedzy na temat stosowanych procedur, 

 wzmocnienie współpracy między pracownikami służb zatrudnienia a instytucji 

pomocy społecznej oraz podwyższenie poziomu ich wiedzy na temat 

kompleksowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 podwyższenie wiedzy i świadomości pracowników instytucji pomocy społecznej na 

temat realizowanych programów aktywności lokalnej i aktywnej integracji, 

 upowszechnienie wiedzy na temat ekonomii społecznej i promowanie jej idei na 

terenie województwa podlaskiego. 
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W projekcie realizowanych było 8 zadań, wśród nich: 

 

Zadanie 1. Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych 

Od początku roku rekrutacja prowadzona była systematycznie na podstawie 

opracowanego regulaminu rekrutacji drogą elektroniczną, faksem i drogą pocztową. 

Odbiorcami projektu są: pracownicy ośrodków pomocy społecznej (OPS) 

i powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR), domów pomocy społecznej (DPS), 

placówek opiekuńczo - wychowawczych (POW); innych jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej i podmiotów integracji społecznej, pracownicy samorządu 

terytorialnego, pracownicy ROPS w Białymstoku; przedstawiciele innych służb 

społecznych między innymi policjanci, pedagodzy, kuratorzy sadowi, pracownicy 

służb zdrowia w zakresie organizacji lokalnych zespołów interdyscyplinarnych 

(LZI); pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych, jednostek samorządu 

terytorialnego i pracowników publicznych służb zatrudnienia. W 2012 roku z form 

wsparcia projektu systemowego ROPS w Białymstoku skorzystało 1470 osób, w tym 

1270 kobiet i 200 mężczyzn.  

Zadanie 2. Szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji społecznej 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 

szkolenia o tematyce wynikającej z przeprowadzonej w styczniu 2012 r. diagnozy 

potrzeb szkoleniowych pracowników instytucji pomocy społecznej oraz potrzeb 

bezpośrednio zgłaszanych przez Beneficjentów do Biura Projektu w trakcie trwania 

projektu. Tematyka szkoleń dotyczyła między innymi obowiązujących przepisów 

prawnych, zasad pracy z osobami niepełnosprawnymi, pracy socjalnej, pracy 

z osobami stosującymi przemoc, współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia. 

Łącznie w 2012 roku zrealizowano 848 godzin szkoleniowych (6 szkoleń 

jednodniowych, 35 szkoleń dwudniowych i 10 trzydniowych) oraz 1250 godzin 

kursów specjalistycznych (22 kursów specjalistycznych, takich jak: „Mediacje 

rodzinne”, „Trening zastępowania agresji”, „Praca ze sprawcami przemocy”, 

„Trening interpersonalny”, „Asystent osoby niepełnosprawnej”, „Terapia 

skoncentrowana na rozwiązaniach”).  

Dodatkowo w ramach „Cyklu dla Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych 

(LZI)” przeprowadzono szereg działań takich jak seminarium, warsztaty i szkolenia, 

wspierających funkcjonowanie LZI w regionie. Tematyka dotyczyła między innymi 

zasad stosowania procedury Niebieskie Karty, pomocy osobie doznającej przemocy 

oraz osobie stosującej przemoc. Zrealizowano w tym zakresie 10 jednodniowych 

warsztatów „Praca z przypadkiem”, 2 dwudniowe warsztaty „Podstawy pracy 
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z osobą stosującą przemocy w rodzinie w ramach procedury NK”, 2 dwudniowe 

warsztaty „Podstawy pracy z osobą doznającą przemocy w rodzinie w ramach 

procedury NK”, sześć spotkań roboczych w subregionach na tematy: „Diagnoza 

systemowa rodziny. Diagnoza przemocy w rodzinie" oraz „Interwencja a pomoc 

w pracy zespołu interdyscyplinarnego". Do końca roku z Cyklu dla Lokalnych 

Zespołów Interdyscyplinarnych skorzystało 201 członków lokalnych zespołów 

interdyscyplinarnych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

z województwa podlaskiego. 

Zadanie 3. Platforma Wymiany Doświadczeń (PWD) 

W ramach tego zadania zrealizowano w oparciu o Regulamin PWD 2 

seminaria (jedno dotyczące oceny zasobów pomocy społecznej na tle sytuacji 

społeczno – demograficznej a drugie dot. kontroli w jednostkach pomocy 

społecznej), 10 wizyt studyjnych trwających łącznie 39 dni oraz 4 spotkania Rady 

PWD. Tematy wizyt studyjnych dotyczyły miedzy innymi: działań prowadzonymi 

na rzecz osób starszych, przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych, 

dobrych praktyk w zakresie środowiskowej pracy socjalnej, programów aktywności 

lokalnej, projektów partnerskich pomiędzy powiatowymi centrami pomocy rodzinie, 

ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowymi urzędami pracy w obszarze 

aktywnej integracji i kompleksowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

Zadanie 4. Specjalistyczne doradztwo dla OPS oraz PCPR 

W 2012 roku realizowano doradztwo w czterech zakresach: doradztwo dot. 

zadań wynikających z ustaw dot. pomocy społecznej; doradztwo w zakresie 

aktywnej integracji oraz opracowania i uaktualniania strategii rozwiązywania 

problemów społecznych i innych programów; doradztwo dot. lokalnych zespołów 

interdyscyplinarnych (prawne i psychologiczne) oraz doradztwo dla pracowników 

ROPS z zakresu tworzenia, aktualizacji, modyfikowania i przygotowywania 

raportów oraz programów w sferze polityki społecznej. Doradztwo odbywało się na 

terenie całego województwa podlaskiego, w miejscu pracy Beneficjenta 

Ostatecznego, jak także podczas dyżurów w siedzibie Biura Projektu. Łącznie do 

końca grudnia 2012 roku zrealizowano 1490 godzin doradczych: 

 220 godzin z zadań realizowanych przez instytucje pomocy społecznej 

wynikających z ustaw dotyczących pomocy społecznej; 

 670 godzin z aktywnej integracji oraz opracowania i uaktualniania strategii 

rozwiązywania problemów społecznych i innych programów; 

 400 godzin z doradztwa dla pracowników ROPS; 

 200 godzin LZI (prawne, psychologiczne). 
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Zadanie 5. Badania i analizy  

W 2012 roku zostały przeprowadzone badania społeczne w dwóch obszarach:  

1. „Programy Aktywności Lokalnej - skala ich wdrażania na terenie woj. 

Podlaskiego”;  

2. „Aktywna integracja jako narzędzie w pomocy społecznej”.  

Badania społeczne zostały upowszechnione na stronie projektu 

www.projekt.rops-bialystok.pl oraz w kwartalniku „Podlaski Przegląd Społeczny”. 

Raporty z badań zostały wydane w formie książkowej w nakładzie po 300 sztuk 

każdy. Ponadto przygotowano i wydano uzupełninie publikacji „ABC LZI” 

w nakładzie 150 sztuk. 

Zadanie 6. Aktywizacja społeczno-ekonomiczna 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku opracował 

„Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na 

lata 2013-2020”. W tym celu odbyły się trzy spotkania Zespołu Ekspertów ds. 

opracowania Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz pięć spotkań roboczych 

przedstawicieli ww. Zespołu. Dodatkowo w celu partycypacji społecznej Programu 

zrealizowano we wszystkich powiatach województwa podlaskiego spotkania 

robocze, których celem było uzyskanie rekomendacji. Przedstawicielom jednostek 

samorządowych i organizacji pozarządowych zorganizowano warsztaty z zakresu 

ekonomii społecznej na tematy: „Ekonomia społeczna – podstawy teoretyczne”, 

„Podstawowe akty prawne dotyczące podmiotów ekonomii społecznej”, „Podmioty 

ekonomii społecznej – tworzenie, funkcjonowanie i dobre praktyki”, „Biznes plan 

w ekonomii społecznej – planowanie, przygotowanie i ocena”. Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Białymstoku promował również ideę ekonomii społecznej  

w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej poprzez zamieszczenie w prasie 

lokalnej artykułów sponsorowanych nt.: „Ekonomia społeczna w województwie 

podlaskim narzędziem walki z wykluczeniem społecznym” oraz  „Kluczowe 

znaczenie środowiska lokalnego dla sukcesu podmiotów ekonomii społecznej”. 

Ponadto zorganizowano 10 warsztatów jednodniowych dla Liderów Społecznych 

i Grup Aktywnych Liderów (GAL) w zakresie budowania i funkcjonowania 

partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju dialogu, rozwoju ekonomii społecznej 

i wsparcia społeczności lokalnej w celu tworzenia nowych miejsc pracy. 

 Do końca 2012 roku zrealizowano także 3 wizyty studyjne o następującej 

tematyce: „Ekonomia społeczna w województwie podlaskim – doświadczenia 

i dobre praktyki”, „Ekonomia społeczna szansą rozwoju społeczności lokalnych”, 

„Dobre praktyki współpracy partnerskiej w obszarze ekonomii społecznej”. 

http://www.projekt.rops-bialystok.pl/
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Wszystkie wizyty dotyczyły współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju podmiotów 

ekonomii społecznej.  

Zadanie 7. Upowszechnienie współpracy i dobrych praktyk instytucjonalnych. 

Do końca 2012 roku wydano 4 numery kwartalnika „Podlaski Przegląd 

Społeczny” (po 500 szt. każdego wydania), w których opublikowano artykuły 

dotyczące problematyki społecznej, innowacyjnych rozwiązań problemów 

społecznych oraz dobrych praktyk wdrażanych w instytucjach pomocy społecznej. 

W celu poznania dobrych praktyk w obszarze współpracy pomiędzy ośrodkami 

pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie a powiatowymi 

urzędami pracy na rzecz kompleksowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym zrealizowano 2 wizyty studyjne oraz seminarium upowszechniające 

dobre praktyki w pracy socjalnej.  
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ROZDZIAŁ VI. WNIOSKI I REKOMENDACJE  

 

Ośrodki Pomocy Społecznej 
Kursy specjalistyczne  

Kadra kierownicza  

 Mediacje  

 Kurs języka migowego 

 Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach na poziomie podstawowym 

Kadra merytoryczna 

 Trening interpersonalny 

 Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach na poziomie podstawowym 

 Trening zastępowania Agresji I Stopnia  

Pracownicy socjalni 

 Mediacje  

 Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach na poziomie podstawowym 

 Kurs języka migowego 

Szkolenia  

Kadra kierownicza  

 Ustawa o pomocy społecznej  - omówienie przepisów prawa 

 Ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej 

 Trening umiejętności kierowniczych  

Kadra merytoryczna 

 Praca z osobą stosującą przemoc dla członków LZI i grup roboczych  

 Praca z osobą doznającą przemocy dla członków LZI i grup roboczych 

 Praca z dzieckiem w ramach procedury NK  

Pracownicy socjalni 

 Ustawa o pomocy społecznej  - omówienie przepisów prawa 

 Praca z osobą doznającą przemocy dla członków LZI i grup roboczych  

 Praca socjalna z rodzina wieloproblemową  

Doradztwo 

Kadra kierownicza, Kadra 
merytoryczna, Pracownicy 

socjalni 

 W zakresie zadań wynikających z ustaw dotyczących pomocy społecznej  

 W zakresie prawnym i psychologicznym dla LZI 

 Opracowanie i aktualizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych i 
innych problemów społecznych i innych programów realizowanych przez JST 

Wizyty studyjne 

Kadra kierownicza  

 Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE 

 Środowiskowa praca socjalna/ programy aktywności lokalnej  

 Partnerstwo lokalne  

Kadra merytoryczna 

 Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE 

 Opieka nad dzieckiem/piecza zastępcza/metody pracy opiekuńczo –
wychowawczej/usamodzielnienie wychowanków 

 System wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych  

Pracownicy socjalni 

 Środowiskowa praca socjalna/ programy aktywności lokalnej  

 System wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych 

 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczenie 
społecznym  

Domy Pomocy Społecznej 
Kursy specjalistyczne  

Kadra kierownicza  
 Mediacje  

 Trening interpersonalny  

Kadra merytoryczna 
 Mediacje  

 Trening interpersonalny  

Pracownicy socjalni 
 Trening Zastępowania Agresji I stopnia 

 Trening interpersonalny 

Szkolenia  

Kadra kierownicza  

 Trening umiejętności kierowniczych 

 Ustawa o pomocy społecznej  - omówienie przepisów prawa 

 Budowanie wizerunku JST 

Kadra merytoryczna 

 Prawa mieszkańców i pracowników DPS 

 Metody pracy z mieszkańcami DPS 

 Pierwsza pomoc przedmedyczna  

Pracownicy socjalni 
 Ustawa o pomocy społecznej  - omówienie przepisów prawa 

 Prawa mieszkańców i pracowników DPS 

Doradztwo 

Kadra kierownicza, Kadra 
merytoryczna, Pracownicy 

socjalni 

 W zakresie zadań wynikających z ustaw dotyczących pomocy społecznej  

 W zakresie prawnym i psychologicznym dla LZI 

 Opracowanie i aktualizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych i 
innych problemów społecznych i innych programów realizowanych przez JST 
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Wizyty studyjne 

Kadra kierownicza  

 System wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych 

 Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE 

 Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych oraz dziennych placówek 
opiekuńczo - wychowawczych  

Kadra merytoryczna 

 System wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych 

 Ekonomia społeczna w praktyce  

 Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych oraz dziennych placówek 
opiekuńczo - wychowawczych 

Pracownicy socjalni 

 System wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych 

 Ekonomia społeczna w praktyce 

 Partnerstwo lokalne 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 
Kursy specjalistyczne  

Kadra kierownicza  
 Mediacje  

 Trening interpersonalny 

Kadra merytoryczna 
 Inne 

 Trening Zastępowania Agresji I stopnia 

Pracownicy socjalni 
 Mediacje  

 Trening interpersonalny 

Szkolenia  

Kadra kierownicza  

 Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją 

 Ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy  

 Budowanie wizerunku JST 

Kadra merytoryczna 
 Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją 

 Praca z dzieckiem w ramach procedury NK 

Pracownicy socjalni 

 Indywidualne programy usamodzielnienia osób opuszczających rodziny 
zastępcze oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze  

 Ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy  

 Praca socjalna z rodziną wieloproblemową  

Doradztwo 

Kadra kierownicza, Kadra 
merytoryczna, Pracownicy 
socjalni 

 Opracowanie i aktualizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych i 
innych problemów społecznych i innych programów realizowanych przez JST 

 W zakresie prawnym i psychologicznym dla LZI 

Wizyty studyjne 

Kadra kierownicza  

 Opieka nad dzieckiem/piecza zastępcza/metody pracy opiekuńczo –
wychowawczej/usamodzielnienie wychowanków 

 Współpraca sektora pomocy społecznej z NGO 

 Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE 

Kadra merytoryczna 

 Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE 

 Opieka nad dzieckiem/piecza zastępcza/metody pracy opiekuńczo –
wychowawczej/usamodzielnienie wychowanków 

 Ekonomia społeczna w praktyce 

Pracownicy socjalni 

 Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE 

 Opieka nad dzieckiem/piecza zastępcza/metody pracy opiekuńczo –
wychowawczej/usamodzielnienie wychowanków 

 Środowiskowa praca socjalna/programy aktywności lokalnej 

Placówki Opiekuńczo -  Wychowawcze 
Kursy specjalistyczne  

Kadra kierownicza  

 Mediacje  

 Kurs języka migowego 

 Trening interpersonalny 

Kadra merytoryczna 

 Mediacje  

 Trening interpersonalny 

 Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach na poziomie podstawowym 

Pracownicy socjalni 
 Mediacje  

 Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach na poziomie podstawowym 

Szkolenia  

Kadra kierownicza  
 Socjoterapia 

 Stres, wypalenie zawodowe i asertywność 

Kadra merytoryczna 
 Metodyka pracy opiekuńczej z dzieckiem FAS 

 Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją 

Pracownicy socjalni 

 Praca socjalna z osobą doświadczającą ubóstwa  

 Praca socjalna z rodziną  

 Pomoc a interwencja w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

Doradztwo 
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W toku przeprowadzanego badania zdiagnozowano zapotrzebowania 

szkoleniowe kadry pomocy społecznej. Powyższa tabela prezentuje tematy kursów 

specjalistycznych, szkoleń, doradztwa i wizyt studyjnych najbardziej pożądane do 

realizacji w 2013.  

 Zaprezentowana w przedmiotowym opracowaniu analiza potrzeb 

szkoleniowych pracowników jednostek pomocy społecznej na terenie województwa 

podlaskiego nadaje kierunek działań szkoleniowych, które będą realizowane w roku 

2013 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Doskonalenie 

zawodowe realizowane w czterech formach tj. kursów specjalistycznych, szkoleń, 

doradztwa oraz wizyt studyjnych przyczynia się do poprawy efektywności 

funkcjonowania, potencjału pracowników i jakości zarządzania jednostkami pomocy 

społecznej. Przeprowadzone badanie dowodzi, że zainteresowanie pracowników 

zatrudnionych na różnych szczeblach hierarchii tj. kierowników, dyrektorów, 

pracowników merytorycznych czy socjalnych jest na wysokim poziomie, stąd też 

potrzeba prowadzenia badań potrzeb informacyjnych, które diagnozują luki 

i deficyty wśród pracowników a jednocześnie nadają kierunki podejmowanych 

działań.  

 

 

 

 

 

 

KK, KM, PS  W zakresie zadań wynikających z ustaw dotyczących pomocy społecznej  

 W zakresie prawnym i psychologicznym dla LZI 

 Opracowanie i aktualizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych i 
innych problemów społecznych i innych programów realizowanych przez JST 

Wizyty studyjne 

Kadra kierownicza  

 Opieka nad dzieckiem/piecza zastępcza/metody pracy opiekuńczo –
wychowawczej/usamodzielnienie wychowanków 

 Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych oraz dziennych placówek 
opiekuńczo – wychowawczych 

 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym  

Kadra merytoryczna 

 Środowiskowa praca socjalna/programy aktywności lokalnej 

 Opieka nad dzieckiem/piecza zastępcza/metody pracy opiekuńczo –
wychowawczej/usamodzielnienie wychowanków 

 Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych oraz dziennych placówek 
opiekuńczo - wychowawczych 

Pracownicy socjalni 

 Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych oraz dziennych placówek 
opiekuńczo – wychowawczych 

 Opieka nad dzieckiem/piecza zastępcza/metody pracy opiekuńczo –
wychowawczej/usamodzielnienie wychowanków 

 Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE 
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ANKIETA 

 

NAZWA I ADRES 

INSTYTUCJI 

 

 

1. Jakimi obszarami tematycznymi KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH byliby zainteresowani 
pracownicy Pani/Pana instytucji? 

 

Tematyka kursów specjalistycznych: 

Liczba osób chętnych do udziału 
w szkoleniu 

Kadra 
kierownicza 

Kadra 
merytoryczna 

Pracownicy  
socjalni 

1) Trening Zastępowania Agresji I stopnia.    

2) Trening Zastępowania Agresji II stopnia.*    

3) Asystent rodziny.    

4) Trening interpersonalny.    

5) Mediacje.    

6) 
Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach na 
poziomie podstawowym. 

   

7) Kurs  podstawowy  języka  migowego.    

8) Asystent osoby niepełnosprawnej.    

9) Inne, jakie? 
…………………………………………………… 
……………………………………………………. 

   

 
 
 

 

*Pracownicy, którzy są zainteresowani ukończeniem kursu „TZA II stopnia” muszą  

 spełnić następujące warunki: 
1.  ukończony kurs specjalistyczny „TZA I stopnia” (obejmującego minimum 40 godzin dydaktycznych), 
2.  posiadanie udokumentowanej praktyki trenerskiej (listy obecności, kwestionariusze, 
dzienniki, itp.), obejmującej zrealizowanie minimum 30 godzin dydaktycznych w zakresie Treningu 
Zastępowania Agresji. 

 
 
2. Jakimi obszarami tematycznymi SZKOLEŃ byliby zainteresowani pracownicy Pani/Pana 

instytucji? 

 

Propozycja szkoleń: 

Liczba osób chętnych do udziału 
w szkoleniu 

Kadra 
kierownicza 

Kadra 
merytoryczna 

Pracownicy 
socjalni 

1) 
Praca z osobą doznającą przemocy dla członków 
LZI i grup roboczych. 

   

2) 
Praca z osobą stosującą przemoc dla członków LZI 
i grup roboczych. 

   

3) Praca z dzieckiem w ramach procedury NK.    
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4) 
Dokumentacja i ochrona danych osobowych w LZI 
i grupach roboczych. 

   

5) 
Pomoc a interwencja w przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. 

   

6) Seksualność osób niepełnosprawnych.    

7) 

Indywidualne programy usamodzielniania osób 
opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki 
opiekuńczo-wychowawcze. 

   

8) Terapia zajęciowa.    

9) Praca socjalna z rodziną wieloproblemową.    

10) 
Ustawa o pomocy społecznej - omówienie 
przepisów prawa. 

   

11) Bezpieczna interwencja z elementami samoobrony.    

12) Socjoterapia.    

13) 
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
niepełnosprawnych intelektualnie. 

   

14) Pierwsza pomoc przedmedyczna.    

15) Arteterapia.    

16) 
Interwencja kryzysowa - podstawy profesjonalnej 
pomocy. 

   

17) Metody pracy z mieszkańcami DPS.    

18) Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną.    

19) Prawa mieszkańców i pracowników DPS.    

20) 
Sposoby negocjacji i radzenia sobie 
z psychomanipualcją. 

   

21) Stres, wypalenie zawodowe i asertywność.    

22) Trening umiejętności kierowniczych.    

23) 
Ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy 
zastępczej. 

   

24) Zawieranie kontraktów socjalnych.    

25) Znowelizowane prawo pracy.    

26) 
Budowanie wizerunku jednostek pomocy 
społecznej. 

   

27) Praca socjalna z osobą doświadczającą ubóstwa.    

28) Jak animować społecznie środowisko lokalne.    

29) Praca  z rodziną dziecka niepełnosprawnego.    

30) Metodyka pracy opiekuńczej z dzieckiem z FAS.    

31) Metodyka pracy opiekuńczej z dzieckiem z RAD.    

32) 
Nawiązywanie partnerstw i współpracy na rzecz 
rozwoju ekonomii społecznej. 

   

33) 

Inne, jakie? 
………………………………………………........ 
…………………………………………………….. 

   

 
 

2.1. Prosimy o wskazanie tematów SZKOLEŃ wspólnych dla instytucji pomocy 
społecznej (Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) 
oraz publicznych służb zatrudnienia (Powiatowe Urzędy Pracy). 
dotyczy  ww. jednostek 
 

 
…………………………………………………………………………………………………............... 
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3. Jakimi obszarami tematycznymi DORADZTWA byliby zainteresowani pracownicy Pani/Pana 
instytucji? 

 

Propozycja doradztwa: 
PROSIMY O ZAZNACZENIE  
  ODPOWIEDNIEGO POLA  

     ZNAKIEM „X” 

1) 

Opracowanie i aktualizowanie strategii 
rozwiązywania problemów społecznych i innych 
programów realizowanych przez jst. 

 

2) 
W zakresie zadań wynikających z ustaw dotyczących 
pomocy społecznej. 

 

3) 
W zakresie prawnym i psychologicznym dla 
Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych. 

 

4) 

Inne, jakie? 
……………………………………………………. 
…………………………………………………… 

 

 
 

4. Jakimi obszarami tematycznymi WIZYT STUDYJNYCH byliby zainteresowani pracownicy 
Pani/Pana instytucji? 

 

Propozycje wizyt studyjnych: 

Liczba osób chętnych do 
udziału w szkoleniu 

 

Kadra 
kierownicza 

Kadra 
merytoryczna 

Pracownicy 
socjalni 

1) 
Środowiskowa praca socjalna/programy 
aktywności lokalnej. 

   

2) Ekonomia społeczna w praktyce.    

3) Partnerstwa lokalne.    

4) Współpraca sektora pomocy społecznej z NGO.    

5) 

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym/programy 
wychodzenia z bezdomności. 

   

6) 
System wsparcia osób starszych 
i niepełnosprawnych. 

   

7) 

Opieka nad dzieckiem/piecza zastępcza/metody 
pracy opiekuńczo-wychowawczej/ 
usamodzielnienie wychowanków. 

   

8) 

Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych 
oraz dziennych placówek  
opiekuńczo–wychowawczych. 

   

9) 
Realizacja projektów współfinansowanych 
ze środków UE. 

   

10) Wnioski tematyczne.    

11) 

Inne, jakie? 
……………………………………………………. 
…………………………………………………… 
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5. Jakie konkretne instytucje, podmioty, organizacje chcieliby odwiedzić i zaobserwować 

działalność w ramach wizyt studyjnych pracownicy Pani/Pana instytucji? 

 

Propozycje instytucji, podmiotów, organizacji (nazwa, 
adres) 

Liczba osób chętnych do 
udziału w szkoleniu 

 

Kadra 
kierownicza 

Kadra 
merytoryczna 

Pracownicy 
socjalni 

1) 
 
 

   

2) 
 
 

   

3) 
 
 

   

 

W celu spełniania Zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projekcie systemowym ROPS 

niezbędna jest Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Białymstoku informacja o stanie 

zatrudnienia w Państwa instytucji z podziałem na płeć. W związku z powyższym zwracamy się 

z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej tabeli: 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

  

Stan zatrudnienia  

na dzień 30.06.2012 r. 

Liczba zatrudnionych osób 

OGÓŁEM Kobiet Mężczyzn 

dyrektor, z-ca dyrektora 
1       

kierownik, z-ca kierownika 
2       

pracownicy socjalni 
3 

   

 

pozostali pracownicy 

 

4       

Ogółem 

(suma wierszy) 
  

   

 

Sporządził ……………………………………………………………………….. 

Tel. …………………………………………………………………………….…. 

 

 

 


