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WPROWADZENIE 

W związku z obowiązkiem sporządzenia bilansu potrzeb w zakresie pomocy 

społecznej na 2011 rok i przekazania go wojewodzie (zgodne z art. 21 pkt 8 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 

1362 ze zm.) Obserwatorium Integracji Społecznej działające w strukturach 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku przeprowadziło badanie 

dotyczące planowania potrzeb niezbędnych do realizacji zadań pomocy społecznej. 

Celem badania było określenie rozmiaru zgłaszanych przez jednostki samorządowe 

potrzeb na różne formy świadczeń.  

Ze względu na ustawowy podział zadań pomiędzy gminami i powiatami 

sporządzono narzędzie badawcze w formie ankiety, które następnie skierowano do 

ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Badanie 

dotyczyło 132 jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. 

Na potrzeby niniejszego raportu ankieta została opracowana w formie 

informacji zbiorczej.  Dane uzyskane w drodze badania a także szczegółowa analiza 

zebranego materiału stanowią cenne źródło dla planowania alokacji środków 

pieniężnych do realizacji zadań z obszaru pomocy społecznej.  
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I. POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINACH NA 2011 

ROK 

 

 

1. Potrzeby dotyczące zatrudnienia pracowników w ośrodkach pomocy społecznej 

 

Stan zatrudnienia w ośrodkach pomocy społecznej województwa podlaskiego 

kształtował się na poziomie 1760 osób, w tym 1603 kobiet (91,1%) i 157 mężczyzn 

(8,9%).  Poniższa tabela przedstawia stan zatrudnienia na dzień 31.12.2010 r. 

i potrzeby dotyczące zatrudnienia. W tabeli ujęte są dane zebrane ze 118 ośrodków 

pomocy społecznej (w tym, z 3 miast grodzkich, 11 miejskich, 26 miejsko-gminnych 

i 78 gminnych).  

 

Tabela 1. Stan i potrzeby dotyczące zatrudnienia pracowników ośrodków pomocy społecznej 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Stan zatrudnienia na 
31.12.2010 

Dodatkowe potrzeby w 
zakresie zatrudnienia* 

Ogółem kobiet mężczyzn 
Liczba 

zatrudnionych 
osób 

Liczba osób w 
przeliczeniu 

na etaty 

dyrektor, z-ca dyrektora 1 21 16 5 0 0 

kierownik, z-ca kierownika 2 133 126 7 1 1 

kierownik działu 3 29 27 2 0 0 

kierownik sekcji 4 5 3 2 0 0 

pracownicy socjalni  ogółem  
suma wierszy (6+7+8+9) 

5 629 603 26 65 61,75 

w tym: 

6 121 117 4 2 2        starszy specjalista pracy socjalnej 

specjalista pracy socjalnej 7 119 115 4 1 1 

starszy pracownik socjalny 8 198 189 9 0 0 

pracownik socjalny 9 191 182 9 62 58,75 

pracownicy socjalni w rejonach 
opiekuńczych   (z wiersza 5) 

10 456 438 18 23 22,25 

aspirant pracy socjalnej 11 27 20 7 2 2 

pracownicy wykonujący usługi 
opiekuńcze 

12 234 233 1 16 15 

pracownicy wykonujący specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 

13 60 60 0 2 2 

konsultant 14 16 9 7 0 0 

koordynator ds. komputeryzacji 15 6 1 5 6 3,75 

radca prawny 16 6 5 1 11 7 

główny księgowy/ księgowy 17 69 66 3 18 17 

doradca ds. osób niepełnosprawnych 18 0 0 0 2 1,25 

pozostali pracownicy 19 525 434 91 14 13,25 

OGÓŁEM  
(suma wierszy: 
1+2+3+4+5+11+12+13+14+15+16+17+18+19) 

20 
1760 1603 157 137 124 
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W 2010 roku w ośrodkach pomocy społecznej województwa podlaskiego 

zatrudnionych było na poszczególnych stanowiskach: 

 188 pracowników kadry kierowniczej (w tym: dyrektor, z-ca dyrektora, 

kierownik, z-ca kierownika, kierownik działu, kierownik sekcji); 

 629 pracowników socjalnych – ogółem (w tym: starszy specjalista pracy 

socjalnej, specjalista pracy socjalnej, starszy pracownik socjalny, 

pracownik socjalny); 

  456 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych (spośród 

pracowników socjalnych – ogółem); 

 27 pracowników na stanowisku: aspirant pracy socjalnej; 

 60 pracowników wykonujących usługi opiekuńcze; 

 16 pracowników na stanowisku konsultant; 

 6 koordynatorów ds. komputeryzacji; 

 6 radców prawnych; 

 69 osób na stanowisku księgowych; 

 525 osób stanowią pozostali pracownicy. 

W porównaniu z rokiem poprzednim ogólna liczba osób zatrudnionych w ops 

spadła o 25 osób. Jednakże liczba pracowników socjalnych – ogółem wzrosła o 44 

osoby tj. o 7,52%. (W roku 2009 ośrodki pomocy społecznej wykazały braki 

w zatrudnieniu 75 takich pracowników). W innych grupach pracowników zmiany są 

nieznaczne m.in.: pracownicy socjalni w rejonach opiekuńczych – wzrost o 8 

zatrudnionych (rozpoznana potrzeba w 2009 – 33 osoby), główny księgowy – 

zatrudniono dodatkowo 2 osoby (potrzeby z 2009 r. wskazywały 11 osób), 

w kategorii: pozostali pracownicy nastąpił wzrost kadry o 24 osoby (potrzeba była 15 

osób). Spadek został odnotowany w kategoriach: dyrektor, z-ca dyrektora 

(o 1 osobę), kierownik działu (o 24 osoby), aspirant pracy socjalne (o 40 osób), 

pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze (o 32 osoby), pracownicy wykonujący 

specjalistyczne usługi opiekuńcze (o 16 osób), konsultant (o 2 osoby), radca prawny 

(o 3 osoby). 

Przewidywane potrzeby w zakresie zatrudnienia w ośrodkach pomocy 

społecznej na rok 2011 wynoszą ogółem 137 osób (124 etatów) co stanowi 7,8% 
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liczby zatrudnionych w 2010 r. Największą potrzebę zatrudnienia ośrodki wykazują 

w kategorii pracowników socjalnych tj. 65 osób. Na podstawie zebranych danych 

można stwierdzić, iż brak jest zatrudnionych osób na stanowisku doradca ds. osób 

niepełnosprawnych, mimo wykazywanej w ubiegłym roku potrzeby w zakresie 

zatrudnienia takiej osoby (w roku 2010 powtórnie została ona przedstawiona). 

Zgodnie z art. 110 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. 

Dz.U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) ośrodki pomocy społecznej powinne 

zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy 

w stosunku 1 pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech 

pracowników. Kryterium te spełnia 31 na 118 ośrodków pomocy społecznej (w 43 

gminach spełniony jest pierwszy warunek - 1 pracownik socjalny na 2 tys.). W skali 

województwa, na 1 pracownika socjalnego średnio przypada 1985 mieszkańców. 

 

 

WYKRES 1. Liczba osób przypadająca na jednego pracownika socjalnego w gminach województwa 
podlaskiego w 2010 r. wg powiatów 

 

 

 

Największa liczba osób przypada na jednego pracownika socjalnego 

w MGOPS Choroszcz (powiat Białostocki) – 4 551 osób, a najmniejsza w GOPS 

Jasionówka (powiat Moniecki) – 1 024 osób. Najtrudniejsza sytuacja występuje 

w powiecie kolneńskim, gdzie we wszystkich gminach tego powiatu łącznie średnio 
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na jednego pracownika socjalnego przypada 2 815 mieszkańców oraz w powiecie 

wysokomazowieckim, gdzie średnia na jednego pracownika socjalnego wynosi 2 576 

osoby.  

Wzrosła liczba pracowników ośrodków pomocy społecznej zajmujących się 

bezpośrednio aktywną integracją (pracowników socjalnych oraz pozostałych 

pracowników) z 255 w roku 2009 do 257 w roku 2010. 

 

 

WYKRES 2. Liczba klientów OPS w latach 2009 i 2010 

 

 

 

 

 

Z przedstawionych danych wynika, że w 2010 roku wzrosła liczba klientów 

OPS ogółem o 6 240 osoby w porównaniu z rokiem 2009 i wynosiła - 98 968.  

Natomiast liczba klientów OPS będących w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) 

i nie pracujących wzrosła o 11,5% (w 2009 r. wynosiła: 46 165,  a w 2010 r. - 51 461 

osób). 

Liczba wolontariuszy współpracujących z OPS w województwie podlaskim 

w 2010 r. wyniosła 327 osób a w 2009 r. 352 osoby. 
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2. Potrzeby w zakresie realizacji zadań własnych gminy 

 

Na realizację świadczeń z zakresu zadań własnych gminy, potrzeby na rok 

2011 stanowią ogółem kwotę 126 003 365 zł. Szacowaną strukturę wydatków 

przedstawia Tabela nr 2. 

 

Tabela 2. Potrzeby w zakresie realizacji zadań własnych 

FORMY POMOCY 
Planowana 

liczba 
osób 

Planowana 
liczba 

świadczeń 

Ogólny koszt 
planowanych 
świadczeń w 

zł. 

1 2 3 4 

Zadania o charakterze obligatoryjnym 

Zasiłki okresowe ogółem 1 24 724 155 002 40 052 954 

Schronienie 2 166 15 594 488 343 

Posiłek 3 38 421 5 569 441 21 021 147 

Ubranie 4 555 623 163 750 

Usługi opiekuńcze 5 1 736 701 269 9 691 636 

w tym: 
specjalistyczne usługi opiekuńcze 

6 107 24 504 504 722 

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków i 
świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym 
oraz  innym osobom niemającym dochodu i 
możliwości uzyskania świadczeń na podstawie 
przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w 
NFZ 

7 196 1 026 117 440 

Opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe za osobę, która zrezygnuje 
z zatrudnienia w związku z koniecznością 
sprawowania opieki nad chorym członkiem 
rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi 
matką, ojcem lub rodzeństwem 

8 114 2 882 104 712 

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków 
powstałych w wyniku zdarzenia losowego 

9 369 5 375 738 008 

Zasiłki celowe w formie biletu kredytowego 10 3 5 600 

Sprawianie pogrzebu 11 - 216 498 700 

Ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców 
gminy w domu pomocy społecznej 

12 833 - 15 354 479 

Zasiłki stałe ogółem 13 5 782 58 197 19 123 042 
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Zadania fakultatywne 

Inne zasiłki celowe i w naturze – ogółem: 14 30 431 - 18 612 554 

w tym: 
zasiłki specjalne celowe 

15 10 022 5 037 2 226 446 

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie 16 286 - 36 000 

 

 

 

Koszty na formy pomocy wymienione w punktach 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 i 16 nie 

przekraczają 1% ogółu wydatków. W dalszym ciągu największe nakłady, gminy 

planują na zasiłki okresowe tj. 31,8%. Znaczny udział w wydatkach w zakresie 

realizacji zadań własnych, gminy planują również na takie formy pomocy jak: posiłek 

– 16,7%, zasiłek stały - 15,17%, inne zasiłki stałe i w naturze – 14,77%, finansowanie 

odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej – 12,18%, usługi 

opiekuńcze – 7,7%. Struktura ta jest podobna jak w ostatnich latach. Dodatkowo od 

2009 roku zasiłek stały włączony został do zadań własnych gminy. W 84% koszty 

zasiłku stałego stanowiły świadczenia przyznawane osobom samotnie 

gospodarującym. 

Gminy w roku 2011 nie zgłosiły potrzeb na udzielanie pomocy na ekonomiczne 

usamodzielnienie w naturze i w formie pożyczek.  
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WYKRES 3. Prognozowane koszty w zakresie realizacji zadań własnych w gminach województwa 

podlaskiego w latach 2009, 2010 i 2011 (w tys. zł) wg bilansu potrzeb oraz rzeczywiste koszty roku 

2009 wg. sprawozdania MPiPS 

 

 

Z analizy danych kosztów świadczeń w zakresie realizacji zadań własnych 

w gminach w latach 2009, 2010 i 2011 według bilansu potrzeb oraz sprawozdania 
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750 zł, bilans – 61 760 zł), zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych 

w wyniku zdarzenia losowego (MPiPS – 324 697 zł, bilans – 806 449 zł) oraz 

w przypadku  ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy 

społecznej - różnica wyniosła 3 874 923 zł; 

 największy, bo dwukrotny wzrost zapotrzebowania zgłoszonego przez gminy 

w roku 2011, zaobserwowano w kategorii: zasiłków celowych na pokrycie 

wydatków i świadczeń zdrowotnych osobom bezdomnym oraz  innym osobom 

niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów 

o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ; 

 największy spadek w roku 2011 w porównaniu do roku 2010 odnotowujemy 

w kategoriach: ubranie, sprawianie pogrzebu oraz posiłek. 

 

WYKRES 4. Prognozowana liczba osób objętych pomocą w formie wybranych zadań własnych  

w gminach województwa podlaskiego w latach 2009, 2010 i 2011 wg bilansu potrzeb oraz faktyczna 
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Analiza informacji zebranych z gmin na temat prognozowanej liczby osób 

objętych pomocą w formie zadań własnych w latach 2009, 2010 i 2011 według bilansu 

potrzeb oraz faktyczna liczba osób wg. sprawozdania MPiPS za rok 2009 wynika, że: 

 w roku 2009 największe dysproporcję można zauważyć pomiędzy 

rzeczywistą liczbą osób, a prognozowaną w zakresie kategorii: ubranie (MPiPS 

- 22, dane z bilansu – 855) i zasiłków celowych na pokrycie wydatków i świadczeń 

zdrowotnych osobom bezdomnym oraz  innym osobom niemającym dochodu 

i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym 

ubezpieczeniu w NFZ (MPiPS - 8, dane z bilansu – 98); 

 największy wzrost zapotrzebowania zgłoszonego przez gminy w 2011 

w stosunku do roku 2010, odnotowujemy w kategorii: zasiłków okresowych 

ogółem, wzrost ten wyniósł 1 094 osób; 

 największy spadek w roku 2011 w porównaniu do roku 2010 zauważamy 

w kategorii posiłek - prognozowana liczba osób objętych pomocą zmniejszyła 

się o 940 osoby w 2011 r. 

 

Ponadto ośrodki pomocy społecznej prowadzą następujące formy pomocy: 

 2010 r. Prognoza na 2011 r. 

Poradnictwo specjalistyczne 
(prawne, psychologiczne, 
rodzinne) 

3 493 4 128 

Interwencja kryzysowa 1 066 1 295 

Praca socjalna 25 349 28 696 

Kontrakt socjalny 2 199 2 372 

 

 

 

Analiza jednostkowych bilansów potrzeb wskazuje, że w tworzenie gminnego 

systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na podstawie art.17 ust.1 pkt 

13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 

1362 ze zmianami) włączyło się w roku 2010 - 98 gmin. Działania realizowane 

w ramach tych programów umożliwiły min.: utworzenie zespołów interdyscyplinarnych, 
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organizowanie warsztatów i szkoleń dla dzieci i młodzieży, wyjazdów na basen, festynów 

rodzinnych oraz konkursu plastycznego. W 2011 roku takie działania planuje 97 gmin.  

Realizację innych zadań pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacje programów osłonowych na podstawie 

art. 17 ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  w 2010 r. 

zadeklarowały 34 gminy. Przykładem takich programów są: Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie, Starszy brat starsza siostra, Program osłonowy w zakresie pomocy 

lekowej itp. Podmiotami realizującymi te działania najczęściej były: OPS–y, 

funkcjonujące Zespoły Interdyscyplinarne, NGO itd.  

 

 

3. Potrzeby w zakresie realizacji zadań zleconych gminy 

 

Potrzeby w zakresie realizacji zadań zleconych na 2011 rok zostały określone 

przez gminy na kwotę 7 699 817 zł. Poniżej wyszczególniono potrzeby, w tym: 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi: koszt - 2 119 290 zł; liczba osób wymagających 

pomocy – 286, liczba świadczeń – 123 435; 

 zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub 

ekologiczną: 4 080 500 zł; liczba osób wymagających pomocy – 635, liczba 

świadczeń – 605; 

 składki na ubezpieczenia zdrowotne: koszt - 1 500 027 zł, liczba 

świadczeniobiorców  –   4 075. 
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WYKRES 5. Prognozowane koszty w zakresie realizacji zadań zleconych w gminach województwa 
podlaskiego w latach 2009, 2010 i 2011 (w tys. zł) wg bilansu potrzeb oraz rzeczywiste koszty roku 
2009 wg. sprawozdania MPiPS 

 

WYKRES 6. Prognozowana liczba osób objętych pomocą w formie wybranych zadań zleconych  
w gminach województwa podlaskiego na 2009, 2010 i 2011 wg bilansu potrzeb oraz faktyczna 
liczba osób wg sprawozdania MPiPS za 2009 r. 
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Do bilansu na 2011 rok gminy zgłosiły potrzebę objęcia specjalistycznymi 

usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania 286 osoby z zaburzeniami 

psychicznymi o 19 mniej niż w roku poprzednim, koszt tych usług gminy szacują na  

poziomie 2 119 290 zł i są niższe o 35,7% w odniesieniu do roku poprzedniego. 

W roku 2009 realizacja zadania wg sprawozdania MPiPS była nieco niższa od 

prognoz, bowiem usługami objęto 283 osoby (zgłoszone potrzeby - 321 osób), a koszt 

tej formy pomocy był niższy od planowanego o 145 671 zł.  

W przypadku zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską 

żywiołową lub ekologiczną w 2011 r. planuje się udzielenie pomocy w tej formie 635 

osobom, jest to o 186 osób mniej niż w roku poprzednim. Na realizacja zadania 

planuje się wydać o 2 041 500 zł więcej, niż w roku 2010. W roku 2009 szacowano 

udzielenie zasiłków celowych dla 650 osób, a faktyczna potrzeba tej formy pomocy 

skierowana była jedynie do 49 osób. Realizacja zadania wyniosła 46 500 zł – 

o 1 213 500 zł mniej niż zgłoszone potrzeby przez gminy. 

 

 

4. Powody ubiegania się o pomoc społeczną 

 

Szacowana liczba klientów pomocy społecznej na 2011 rok wynosi 79 228 

osób, co przekłada się na 45 941 rodzin, w tym 19 529 rodzin (42,5%) zamieszkuje 

tereny wiejskie. 

 

WYKRES 7. Prognozowana liczba osób objętych pomocą w ramach zadań zleconych i zadań 
własnych w gminach województwa podlaskiego na 2009, 2010 i 2011 wg bilansu potrzeb oraz 
faktyczna liczba osób wg sprawozdania MPiPS w 2009 r. 
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Z analizy przedstawionych danych wynika, że: 

 prognozowana liczba osób wymagających pomocy w ramach zadań zleconych 

i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło 

finansowania) w gminach naszego regionu wzrosła o 3 299 w porównaniu do 

prognoz roku 2010 – (w 2010 r. wynosiła 75 929 osób); 

 w roku 2009 można zauważyć nieznaczną dysproporcję pomiędzy 

rzeczywistą liczbą klientów pomocy społecznej wg danych pochodzących ze 

sprawozdania MPiPS, a przedstawianymi przez gminy prognozami na ten rok 

(odpowiednio 78 383 osób - MPiPS i 78 312 osób - bilans). 

 

Tabela 3. Przewidywane powody przyznawania pomocy społecznej  

 

Powody trudnej sytuacji życiowej 
Liczba rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

ogółem w tym na wsi 

1 2 3 4 

Ubóstwo 1 30176 11931 85138 

Sieroctwo 2 71 37 211 

Bezdomność 3 774 94 961 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 4 4 085 2 581 21 283 

w tym: 
        wielodzietność 

5 3 075 2 355 18 618 

Bezrobocie 6 23 653 7 188 64 747 

Niepełnosprawność 7 11 540 3 929 28 890 

Długotrwała lub ciężka choroba 8 13 873 4 343 33 101 

Bezradność w sprawach opiek.-wych. i 
prowadzenia gospodarstwa domowego - 
ogółem 

9 13 873 4 343 33 101 

w tym: 
           rodziny niepełne 

10 4 710 1 427 14 642 

           rodziny wielodzietne 11 2 981 1 941 17 237 

Przemoc w rodzinie 12 450 207 1 711 

Alkoholizm 13 2 677 968 6 634 

Narkomania 14 104 27 223 

Trudność w przystosowaniu do życia po 
zwolnieniu z zakładu karnego 

15 657 170 991 

Brak umiejętności w przystosowaniu do 
życia młodzieży opuszczającej placówki 
opiekuńczo- wychowawcze 

16 90 14 127 

Trudność w integracji osób, które 
otrzymały status uchodźcy 

17 101 3 307 

Zdarzenie losowe 18 356 232 3 222 

Sytuacja kryzysowa 19 185 64 564 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 20 544 408 4 943 
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Wykres 8. Struktura powodów ubiegania się o pomoc społeczną wg prognoz na 2011 r. (numeracja 
wg. tabeli 2) 

 

 

 

Najczęstszymi dysfunkcjami, powodującymi potrzebę wsparcia są ubóstwo 

(29,99%) i bezrobocie (23,51%) wynikające z braku miejsc pracy, co potęguje biedę 

i rozszerza strefę ubóstwa, a w konsekwencji  negatywnie wpływa na ekonomiczną 

kondycję rodzin, a także na pozamaterialne aspekty życia rodzinnego. 
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Tabela 4. Rodziny korzystające z pomocy społecznej w województwie podlaskim w latach 2009-
2010 
 

 

2009 r. 
Liczba rodzin 

2010 r. 

Liczba rodzin 
Liczba osób w tych 

rodzinach 

Rodziny, dla których 
jedynym źródłem 
utrzymania są zasiłki 
z pomocy społecznej 

9 716 10 338 23 107 

Rodziny 
usamodzielnione w 
wyniku pracy 
socjalnej w 2010 roku 

949 1 080 3 097 

w tym: 
           osoby bezdomne 17 33 36 

osoby bezrobotne 1 231 1 149 3 227 

Rodziny długotrwale 
korzystające z pomocy 
społecznej (ponad 3 
lata)* 

26 403 27 663 97 053 

Rodziny, które w 2010 
roku zostały objęte 
świadczeniami 
pomocy społecznej po 
raz pierwszy – 
dotychczas nie 
korzystały z pomocy 

4 361 5 146 12 861 

* liczba rodzin stale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w latach 2008, 2009 i 2010 

 

W 2010 r. o 6,4% wzrosła liczba rodzin dla których jedynym źródłem 

utrzymania są zasiłki z pomocy społecznej o 4,7% wzrosła też liczba rodzin 

długotrwale korzystających z pomocy społecznej aż o 18% liczba rodzin, które w 

2010 r. po raz pierwszy zostały objęte świadczeniami pomocy społecznej.  

Pozytywny jest fakt, że liczba rodzin usamodzielnionych w wyniku pracy 

socjalnej w 2010 r. w porównaniu do roku 2009 wzrosła i wyniosła 1 080 osób. 

W ramach tych rodzin zostało usamodzielnionych w 2010 r. 33 osoby bezdomne 

i 1 149 osób bezrobotnych. 
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5. Prowadzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 

Potrzeby w zakresie rocznego całkowitego kosztu prowadzenia i utrzymania 

ośrodków pomocy społecznej w 2011 roku zaplanowano na kwotę – 59 794 225 zł, 

z tego: 

 planowane inwestycje wynoszą – 212 500 zł (0,36%), w tym: 

 nowe inwestycje –10 000 zł; 

 modernizacja – 20 000 zł; 

 zakupy inwestycyjne – 182 500 zł; 

 wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi – 51 393 347 zł (86%); 

 koszt planowanych szkoleń zawodowych – 280 804 zł (0,47%) 

 koszt uzupełnienia wykształcenia – 48 200 zł (0,08%); 

 pozostałe koszty utrzymania – 7 859 374 zł (13%). 

 

Wykres 9. Potrzeby w zakresie prowadzenia i utrzymania ośrodków pomocy społecznej w latach 
2009, 2010 i 2011 
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Ogólne zapotrzebowanie na wydatki związane z prowadzeniem 

i utrzymaniem ośrodków pomocy społecznej ciągle rosną. W porównaniu z rokiem 

2010 wzrost ten planowany jest w wysokości 4,2% na rok 2011, co stanowi 2 395 550 

zł. Spadły natomiast koszty planowanych inwestycji, ogółem o 2 264 300 zł oraz 

koszty uzupełniania wykształcenie o 64 649 zł. 

 

WYKRES 10. Szacowany koszt prowadzenia i utrzymania ośrodków pomocy społecznej w gminach 

województwa podlaskiego na 2011 r. (w tys. zł) 

 

 

Najwyższe koszty ogółem ponoszone są w grupie MOPS-M 20 773 069 zł 

(3 ośrodki miast grodzkich), a najniższe koszty w grupie MOPS – 9 487 687 zł 

(11 ośrodków miejskich) rocznie.  

 

WYKRES 11. Planowane inwestycje w ośrodkach pomocy społecznej w gminach województwa 

podlaskiego na 2011 r. (w zł)  w odniesieniu do bilansu potrzeb z ubiegłego roku 

 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

MOPS-M MOPS MGOPS GOPS

20773 

9487 
12104 

17429 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

MOPS-M MOPS MGOPS GOPS

120000 

0 
25000 

67500 

658000 

13500 

170400 

101300 

2011

2010



 
 

21 
 

 

Największe nakłady na inwestycje w 2011 r. planowane są w grupie MOPS-M  

w porównaniu do pozostałych grup ośrodków pomocy społecznej (wykres 11). Na 

2011 r. w grupie ośrodków MOPS nie zostały zaplanowane żadne inwestycje. 

 

 

6. Potrzeby w zakresie kosztów utrzymania jednostek/placówek realizujących 

zadania z zakresu pomocy społecznej przez gminy ze środków publicznych  
 

Zebrane informacje w tym zakresie uwzględniały podział na 

jednostki/placówki organizacyjne pomocy społecznej prowadzone przez gminę oraz 

prowadzone przez inne podmioty (liczba placówek ogółem – 44, w tym 30 

prowadzonych przez samorządy gminne oraz 14 prowadzonych przez inne 

podmioty). Koszty utrzymania i prowadzenia jednostek/placówek, bez względu na 

organ prowadzący, podano ogółem na kwotę 9 186 705 zł (bez inwestycji), 

a zaplanowana na 2011 r. liczba miejsc wynosi – 2 097 (we wszystkich placówkach). 

 Struktura potrzeb na rok 2011 w tym obszarze pomocy społecznej w gminach 

przedstawia się następująco: 

 

Tabela 5. Potrzeby w zakresie utrzymania jednostek/placówek o zasięgu lokalnym realizujących 
zadania z zakresu pomocy społecznej 
 

Jednostka/placówka 
organizacyjna pomocy społecznej 

Liczba 
placówek 

Planowana 
liczba miejsc 

na 2011 r. 

Plan potrzeb w 
zakresie 

utrzymania i 
prowadzenia 

placówki 
(w zł)* 

1 2 3 4 

Organ prowadzący - gmina 

Ośrodki Wsparcia 1 20 1 011 5 654 750 

W tym: 
środowiskowe domy samopomocy 

2 7 188 1 866 902 

dzienne domy pomocy 3 2 280 2 093 886 

noclegownie, schroniska, domy dla bezdomnych 4 3 48 291 370 

jadłodajnie 5 - - - 
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kluby samopomocy 6 4 240 148 350 

inne ośrodki wsparcia 7 4 255 1 254 242 

Rodzinne Domy Pomocy 8 - - - 

Mieszkania Chronione 9 - - - 

Ośrodki Interwencji Kryzysowej 10 1 9 318 817 

Dzienne Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze 11 7 436 1 377 742 

Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa 12 2 130 288 396 

Inny organ prowadzący 

Ośrodki Wsparcia 13 7 366 1 280 000 

W tym: 
środowiskowe domy samopomocy 

14 - - - 

dzienne domy pomocy 15 - - - 

noclegownie, schroniska, domy dla bezdomnych 16 3 236 514 000 

jadłodajnie 17 2 80 119 000 

kluby samopomocy 18 - - - 

inne ośrodki wsparcia 19 2 50 647 000 

Rodzinne Domy Pomocy 20 - - - 

Mieszkania Chronione 21 - - - 

Ośrodki Interwencji Kryzysowej 22 - - - 

Dzienne Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze 23 7 180 267 000 

Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa 24 - - - 

*bez inwestycji 

 

Plan potrzeb na 2011 r. w zakresie kosztów utrzymania jednostek/placówek 

realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej przez gminy ze środków 

publicznych (rządowych i samorządowych) wynosi ogółem – 7 639 705 zł, liczba tego 

typu placówek w naszym województwie wynosi 30, a liczba miejsc – 1 551. 

Natomiast plan potrzeb na 2011 r. w zakresie kosztów utrzymania i prowadzenia 
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w/w placówek przez inny organ prowadzący niż gmina ze środków publicznych 

wynosi ogółem – 1 547 000 zł, liczba tego typu placówek w naszym województwie 

wynosi 14, a liczba miejsc – 546. 

Z powyższej analizy wynika, że największe potrzeby w zakresie kosztów 

utrzymania jednostek/placówek organizacyjnych pomocy społecznej w gminach ze 

środków publicznych, bez względu na organ prowadzący, dotyczą przede 

wszystkim ośrodków wsparcia i dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

W 2011 r. najmniejsze nakłady finansowe planuje się na jednostki specjalistycznego 

poradnictwa oraz ośrodki interwencji kryzysowej. 

 

 

7. Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

 

Liczba osób uczestniczących w aktywnych formach przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu  w 2010 r. przedstawia się następująco: 

 kontrakt socjalny – 2 016 osób; 

 prace społecznie użyteczne – 1 342 osób;  

 programy wychodzenia z bezdomności – 19 osób; 

 kluby integracji społecznej – 17 osób; 

 spółdzielnie socjalne – 14 osób; 

 inne formy - 1463 osób; 

Spośród wymienionych aktywnych form wsparcia najpopularniejszą formą 

był kontrakt socjalny. W 2010 r. 63 gminy realizowały kontrakt socjalny, którym objęły 

łącznie 2 016 osób. W roku następnym aż 79 gmin deklaruje objęciem tą formą 

wsparcia 2 122 osób. 

 Drugą, często wykorzystywaną formą wsparcia, są prace społecznie użyteczne. 

Z tej możliwości aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

skorzystało 1 342 osób w 56 gminach w ubiegłym roku (o 103 osób więcej niż w roku 

2009). W 2011 r. 62 gminy chce skorzystać z tej możliwości aktywizacji i planuje objąć 

ją 1 195 osób.  

Pozostałe, wskazane powyżej formy wsparcia, odgrywały w 2010 r. 

marginalną rolę i sytuacja taka zapewne utrzyma się w roku 2011. Należy podkreślić, 
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że jako jedyny MGOPS Łapy w 2010 r. przeszkolił 41 osób z zakładania spółdzielni 

socjalnych. W wyniku tego działania zawiązała się grupa inicjatywna Spółdzielni 

Socjalnej Łap Szansę składająca się z 14 osób.  

Ważny odnotowania jest fakt, że na terenie województwa brak jest centrów 

integracji społecznej, marginalną rolę pełnią kluby integracji społecznej, a celem ich 

działania jest aktywizacja zawodowa i społeczna min. osób: niepełnosprawnych, 

uzależnionych, bezdomnych, opuszczających zakłady karne, ofiar przemocy w 

rodzinie oraz które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy. 

Pełne zestawienie realizowanych aktywnych form przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu na terenie woj. podlaskiego ilustruje poniższy wykres. 

 

WYKRES 12. Odsetek osób uczestniczących w aktywnych formach przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu w 2010 r. 
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0,35% 

5.spółdzielnia 
socjalna 
0,29% 

6.inne formy 
30,03% 
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8. Realizacja zadań przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Priorytetu VII 
„Promocja integracji społecznej” Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 
 

Celem projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej jest rozwijanie 

form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym 

wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji 

pomocy społecznej w regionie. Osiągnięciu celu mają służyć działania zmierzające do 

kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, wspierania 

samodzielności oraz zdobywania i aktualizacji kwalifikacji zawodowych. 

  Od 2008 r. ośrodki pomocy społecznej naszego województwa realizują 

projekty systemowe w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, 

Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki 

pomocy społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

 Poniższa tabela przedstawia sposób realizacji zadań w ramach projektów 

systemowych ośrodków pomocy społecznej w latach 2008-2010 oraz jakie są plany na 

rok 2011.  

 

Tabela 6. Sposób realizacji zadań w projektach systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 
PRIORYTET VII POKL 
 

Lp.  

Sposób realizacji zadań: 

w latach: 

2008 r. 2009 r. 2010 r. 
Plan na 
2011 r. 

1. 
samodzielnie 16 39 38 37 

2. 
w partnerstwie z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego 

15 18 12 40 

3. w partnerstwie z jednostkami spoza 
sektora finansów publicznych (z NGO) 

2 1 1 1 

 

Z analizy powyższych danych wynika, że: 

 liczba działań realizowanych samodzielnie w ramach projektów systemowych 

systematycznie wzrastała w latach 2008-2010, natomiast szacowana liczba na 

rok 2011 jest minimalnie mniejsza niż w roku 2010; 

 w latach 2008-2010 najczęściej ośrodki pomocy społecznej realizowały 

projekty systemowe samodzielnie; 
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 liczba działań podejmowanych przez ops w partnerstwie z innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. była nieznacznie niższa niż 

w latach ubiegłych. W roku 2011 planuje się realizację 40 takich projektów, co 

stanowi wzrost o ponad 300% w stosunku do roku poprzedniego; 

 w roku 2010 zrealizowano jedynie jedno przedsięwzięcie w partnerstwie  

z jednostkami spoza sektora finansów publicznych (z NGO) i w 2011 r. liczba 

takich projektów ma pozostać na takim samym poziomie; 

 najmniej partnerstw jest zawiązywanych z organizacjami pozarządowymi, 

najczęściej tylko jedno rocznie; 

 w 2010 r. tylko 43% ośrodków pomocy społecznej realizowało projekty 

systemowe w ramach PO KL na swoim terenie, co jest jednym z niższych 

wskaźników w skali kraju. 

 

Liczba klientów pomocy społecznej na terenie województwa podlaskiego 

objęta wsparciem w ramach projektów systemowych w latach 2008 – 2010 

systematycznie wzrastała. W roku 2008 wynosiła 600 osób, rok później 1 609 osób, 

w roku 2010 liczba ta to już 1 727 osób, a w roku 2011 szacuje się, że pomocą zostanie 

objętych 1 913 osób.  
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WYKRES 13. Klienci ośrodka pomocy społecznej objęci wsparciem w ramach Poddziałania 7.1.1 
PRIORYTET VII POKL - ze względu na miejsce zamieszkania 
 

 

 

Większość klientów ośrodków pomocy społecznej objętych wsparciem 

w ramach projektów systemowych pochodziła z terenów miejskich: tj. w roku 2008 

64%, w roku 2009 – 60%, w 2010 – 60%, a w roku 2011 osoby z miasta stanowiły 56% 

liczby klientów pomocy społecznej. 

 

 
WYKRES 14. Klienci ośrodka pomocy społecznej objęci wsparciem w ramach Poddziałania 7.1.1 
PRIORYTET VII POKL - ze względu na płeć 
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Większość klientów ośrodków pomocy społecznej objętych wsparciem 

w ramach projektów systemowych stanowiły kobiety tj.: 

 2008 – 74%, 

 2009 – 73%, 

 2010 – 67%, 

 2010 – 64%. 

 

Gmina Turośń Kościelna podała szacunkową liczbę osób (15), którą zamierza objąć 

wsparciem, przy czym nie wskazała czy będą to kobiety czy też mężczyźni.  

 

Tabela 7. Uczestnicy projektów systemowych ops w ramach Poddziałania  7.1.1 PRIORYTET VII 
POKL 
 

Uczestnicy projektów systemowych 2008r. 2009r. 2010r. 
Przewidywana 

liczba na  
2011 r. 

Osoby długotrwale bezrobotne 434 946 924 928 

Osoby niepełnosprawne   ogółem 47 108 121 287 

w tym:    osoby z 
zaburzeniami 
psychicznymi 

8 9 25 51 

Osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej 
placówki penitencjarnej 

0 0 1 0 

Osoby bezdomne 0 4 1 20 

Osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad 
dziećmi lub innymi osobami zależnymi 

15 54 77 119 

Osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków 
odurzających, poddające się procesowi leczenia lub będące 
po jego zakończeniu 

15 20 15 19 

Osoby z problemami w 
sprawach opiekuńczo - 
wychowawczych lub 
dotyczących rodziny w 
kryzysie  

ogółem 68 169 153 158 

w tym:   rodziny 
niepełne 

6 45 39 24 

rodziny 
wielodzietne 

50 52 70 72 

Osoby opuszczające 
placówki:  

opiekuńczo -wychowawcze typu 
rodzinnego i socjalizacyjnego 

2 11 0 3 

domy pomocy społecznej dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej 
intelektualnie, domy dla matek z 
małoletnimi dziećmi i kobiet w 
ciąży 

0 0 0 0 

rodziny zastępcze 7 19 0 5 
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schroniska dla nieletnich, zakłady 
poprawcze, specjalne ośrodki 
szkolno- wychowawcze lub 
młodzieżowe ośrodki 
wychowawcze 

1 5 0 2 

Uchodźcy, cudzoziemcy posiadający zgodę na pobyt 
tolerowany oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie na 
osiedlenie się, zezwolenie na zamieszkanie na czas 
oznaczony, zezwolenie na pobyt rezydenta 
długoterminowego WE lub objęci ochroną uzupełniającą, 
mający trudności z integracją zawodową i społeczną 

0 5 7 0 

Młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodząca ze 
środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym 

77 186 315 411 

 

 

Z analizy uzyskanych danych wynika, że w większości wypadków liczba 

odbiorców projektów systemowych z roku na rok wzrasta. Najczęściej wsparciem 

w ramach projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej są obejmowane 

osoby długotrwale bezrobotne i młodzież w wieku 15-25 lat, pochodząca ze 

środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

 

9. Potrzeby szkoleniowe pracowników ośrodków pomocy społecznej 

 

W celu zapewnienia właściwych warunków dla realizacji przez instytucje 

pomocy i integracji społecznej (jednostki organizacyjne pomocy społecznej, jednostki 

zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe) zadań z zakresu aktywnej 

integracji, niezbędne jest stworzenie również na poziomie regionalnym możliwości 

podnoszenia kwalifikacji ich kadr i potencjału organizacyjnego powiązanego ściśle 

ze specyfiką realizowanych przez nie zadań, głównie poprzez szkolenia i kursy 

realizowane w formach pozaszkolnych oraz upowszechnianie pracy socjalnej 

i aktywnej integracji w środowiskach lokalnych. 

W Priorytecie VII, Podziałanie 7.1.3 – „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy 

i integracji społecznej” PO KL Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Białymstoku realizuje projekt systemowy pn. „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – 

szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”. 

Celem projektu jest szkolenie i doradztwo dla pracowników pomocy i integracji 

społecznej oraz udzielanie im wsparcia merytorycznego i metodycznego w zakresie 
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rozwoju form aktywnej integracji, kierunków rozwoju pracy socjalnej, metod 

i sposobów aktywizacji klientów pomocy społecznej, nowych form i narzędzi 

wsparcia indywidualnego i środowiskowego, poprawy systemów zarządzania 

jednostkami pomocy i integracji społecznej, budowania zintegrowanej polityki 

społecznej w regionie (w tym również poprzez regionalne platformy współpracy 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej), a także w zakresie prawidłowego 

realizowania zadań przewidzianych dla instytucji pomocy i integracji społecznej 

w ramach PO KL. 

 Podział potrzeb szkoleniowych w każdej z grup zawodowych przedstawia 

poniższa analiza: 

 

DYREKTOR/KIEROWNIK - liczba osób planowanych na szkolenia w 2011 r. – 103  

Tematyka szkoleń: 

 Zmiany w ustawie o pomocy społecznej, zmiany w przepisach prawa/aspekty prawne 
obowiązujących przepisów dotyczących pomocy społecznej oraz ich interpretacja; 

 Instrukcja kancelaryjna; 

 Bieżące aspekty prawne w realizacji projektów z POKL/rozliczanie projektów/                                
pisanie projektów/programy systemowe/nadzór nad realizacją projektu POKL/zarządzanie 
projektami Unii Europejskiej; 

 Kontrola zarządcza w administracji samorządowej; 

 Superwizja; 

 Wystąpienia publiczne; 

 Wizyty studyjne; 

 Zarządzanie jednostką/ zarządzanie i organizacja; 

 Szkolenie komputerowe Excel; 

 Zamówienia publiczne; 

 Zarządzanie czasem;              

 Zarządzanie personelem; 

 Prawo pracy; 

 Asystent rodziny; 

 Prace zespołów interdyscyplinarnych; 

 Prace metodą środowiskową; 

 KPA;       

 Świadczenia rodzinne;    

 Świadczenia alimentacyjne;          

 Planowanie budżetu; 

 Ochrona danych osobowych; 

 Zespoły interdyscyplinarne i ich funkcja w pracy socjalnej; 

 Rzeczowy wykaz akt /archiwizacja; 

 Postępowanie administracyjne w pomocy społecznej; 

 Kodeks pracy (zadania i obowiązki pracodawcy); 

 Komunikacja interpersonalna – asertywność; 

 Przeciwdziałanie przemocy, praca z rodzinami w których występuje przemoc; 

 Stres i wypalenie zawodowe; 

 Praca z trudnym klientem; 



 
 

31 
 

 Prowadzenie akt osobowych; 

 Zarządzanie kadrą; 

 Aktywna integracja; 

 Ustawa o ochronie informacji niejawnych; 

 Skuteczne motywowanie pracowników; 

 Zmiany obowiązujących aktów prawnych; 

 Kadry od A do Z;                

 Organizacja pracy instytucji;  

 Interpretacja nowych ustaw; 

 Podmioty ekonomii społecznej; 

 Praca metodą CAL; 

 Zatrudnianie pracowników;  

 Negocjacje; 

 Mediacje-rozwiązywanie trudnych problemów; 

 DPS /odpłatność za pobyt;  

 Zarządzanie kapitałem ludzkim w OPS; 

 Opieka zastępcza - wprowadzanie nowych spraw do zadań OPS; 

 Sprawozdawczość z pracy OPS; 

 Polityka rachunkowości; 

 Polityka bezpieczeństwa; 

 Zarządzanie jednostką; 

 Prowadzenie kadr; 

 Ustawa o ubezpieczeniu zdrowotnym; 

 Rodziny zastępcze. 

 

GŁÓWNY KSIEGOWY - liczba osób planowanych na szkolenia w 2011 r. – 80 

Tematyka szkoleń: 

 Bieżące zmiany przepisów prawnych; 

 Wnioski o płatność ; 

 Bieżące aspekty finansowe w realizacji projektów z POKL, rozliczanie projektów POKL, 
przygotowanie wniosków systemowych , ewidencja księgowa funduszy unijnych; 

 Rachunkowość budżetowa, księgowość jednostek budżetowych, sprawozdawczość jednostek 
budżetowych; 

 ZUS; 

 Kontrola zarządcza; 

 Finanse publiczne; 

 Ewidencja środków trwałych; 

 Zasady księgowania w projektach współfinansowanych przez EFS;  

 Kadry, płace; 

 Ustawa o rachunkowości; 

  Budżet zadaniowy;  

 Ewidencja księgowa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego/rozliczanie FA; 

 Księgowość w OPS od podstaw; 

 Zasady kwalifikowania wydatków w ramach POKL po nowelizacji z dnia 1 stycznia 2011r.; 

 Zmiany dotyczące księgowości w pomocy społecznej; 

 Płace od A do Z; 

 Obsługa księgowo finansowa w GOPS; 

 Gospodarka finansowa w GOPS; 

 Ewidencja rozliczenie dotacji; 

 Zamkniecie roku finansowego; 

 Podatek od osób fizycznych; 

 Ubezpieczenia społeczne. 
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PRACOWNIK SOCJALNY - liczba osób planowanych na szkolenia w 2011 r. – 574 

Tematyka szkoleń: 

 Zmiany w ustawie o pomocy społecznej; 

 Prawo stowarzyszeń;  

 Sprawozdawczość OPS; 

 Kontrakty socjalne;  

 Praca socjalna; 

 Praca z trudnym klientem; 

 Przemoc w rodzinie, praca terapeutyczna z ofiarami i sprawcami przemocy domowej, praca z 
rodziną doświadczającą przemocy; 

 Zasady bezpiecznego kontaktu z osobą zaburzoną psychicznie; 

 Asystent rodziny; 

 Zespoły interdyscyplinarne; 

 Superwizja dla pracowników socjalnych; 

 KPA; 

 Szkolenie komputerowe EXCEL; 

 Archiwizacja; 

 Świadczenia rodzinne; 

 Ustawa o ochronie danych osobowych; 

 Dodatki mieszkaniowe; 

 Usługi opiekuńcze; 

 Instrukcja kancelaryjna; 

 Tworzenie Klubów Integracji; 

 Praca metodą środowiskową; 

 Realizacja projektów systemowych/pisanie/realizacja; 

 Program aktywności lokalnej; 

 Praca z rodzinami uzależnionymi;      

 Praca z rodziną z problemem bezradności; 

 Pomoc uchodźcom; 

 Stres i wypalenie zawodowe; 

 Sztuka motywowania i perswazji w rozmowach z klientami jednostek pomocy społecznej 

 Komunikacja interpersonalna – asertywność; 

 Samoobrona;                                          

 Konflikty w rodzinie (sposoby rozwiązywania, metody pracy); 

 Procedura Niebieskiej Karty; 

 Kontakt z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną; 

 Zasady sporządzania wywiadu środowiskowego; 

 Narzędzie i instrumenty aktywnej integracji do wykorzystania w pracy socjalnej;          

 Metody pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną;  

 Współpraca w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej; 

 Egzekwowanie należności za DPS od osób zobowiązanych; 

 Jak czerpać przyjemność z pomagania innym; 

 Szkolenia podwyższające kwalifikacje pracowników; 

 Interpretacja przepisów; 

 Organizacja usług opiekuńczych, specjalistycznych;                  

 PAL; 

 Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym; 

 Mediacje; 

 Sporządzanie wywiadów środowiskowych; 

 Praca metodą CAL; 

 Wolontariat w OPS; 

 Kierowanie do domów pomocy społecznej; 

 Odbieranie dziecka z rodziny (procedury z tym związane); 

 Ochrona danych osobowych; 
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 Rodziny zastępcze; 

 Ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym; 

 Fundusz alimentacyjny - rozliczanie dłużników; 

 Wykluczenie społeczne. 

 

WOLONTARIUSZE - liczba osób planowanych na szkolenia w 2011 r. – 9 

Tematyka szkoleń: 

 Praca z dzieckiem o obniżonej sprawności intelektualnej; 

 ABC wolontariatu.  

 

INNI - liczba osób planowanych na szkolenia w 2011 r. - 168 

Tematyka szkoleń: 

 Postępowanie administracyjne  w pomocy społecznej;  

 Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne; 

 Fundusz alimentacyjny i postępowanie z dłużnikami alimentacyjnymi;    

 Dodatki mieszkaniowe;  

 Instrukcja kancelaryjna; 

 Koordynacja zabezpieczeń społecznych; 

 Zmiany w zasiłkach rodzinnych; 

 Płace w budżetówce; 

 Stypendia szkolne; 

 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; 

 Zamówienia publiczne; 

 Szkolenia dla osób prowadzących zajęcia w ŚDS z zakresu treningów; 

 Terapia zajęciowa; 

 KPA;   

 Instrukcja kancelaryjna;  

 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;  

 Komunikacja interpersonalna – asertywność; 

 Postępowanie egzekucyjne w administracji;  

 Doradztwo; 

 Zmiany w przepisach; 

 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego; 

 Organizacja i zadania archiwum zakładowego i składnicy akt; 

 Przemoc; 

 Praca z dziećmi o szczególnych potrzebach wychowawczych;  

 Profesjonalne szkolenie z zakresu usług opiekuńczych; 

 Rozliczanie projektów systemowych/zarządzanie projektem/promocja projektu/ewaluacja; 

 Zespoły interdyscyplinarne, zmiany w ustawie o pomocy społecznej; 

 Świadczenia nienależnie pobrane;               

 Prowadzenie dokumentacji kadry zatrudnionej w projekcie POKL; 

 Interpretacja kodeksu pracy. BHP. 

 

 

 

 



 
 

34 
 

Formy kształcenia pozaszkolnego w jakich chcieliby uczestniczyć pracownicy 
ośrodków pomocy społecznej w 2011 r. w ramach projektu systemowego ROPS. 
 

 Liczba preferowanych 
szkoleń 

Szkolenia 102 
Warsztaty 56 
Konferencje 28 
Seminaria 18 
Wizyty 
studyjne 

50 

 

Preferowana długość szkolenia wskazana przez pracowników ośrodków pomocy 
społecznej w 2011 r. w ramach projektu systemowego ROPS. 
 

 Liczba 
preferowanych 

szkoleń  

1-dniowe  87 
2-dniowe  56 
3-dniowe  34 
inne 2 
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II. POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIATCH 

 

1. Potrzeby dotyczące zatrudnienia pracowników w jednostkach powiatowych 
 

Potrzeby dotyczące zatrudnienia pracowników powiatowych centrów 

pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej, placówek specjalistycznego 

poradnictwa, placówek  opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adaptacyjno- 

opiekuńczych, ośrodków interwencji kryzysowej oraz ośrodków wsparcia 

przedstawia poniższa tabela 

Tabela 8. Stan i potrzeby zatrudnienia pracowników w jednostkach powiatowych  
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Stan zatrudnienia na  
31.12.2010 r. 

Dodatkowe potrzeby w 
zakresie zatrudnienia na 

2011 r. 

Liczba zatrudnionych osób 
Liczba 
osób 

Liczba etatów 
na danym 

stanowisku ogółem kobiet mężczyzn 
 

1 2 3 

POWIATOWE CENTRUM 
POMOCY RODZINIE  1 124 106 18 21 19,4 

z tego: 
          dyrektor, z-ca dyrektora 2 7 2 5 1 1 

          kierownik, z-ca kierownika 
 

3 7 6 1 0 0 

          kierownik działu 
 

4 1 1 0 0 0 

          kierownik sekcji 
 

5 0 0 0 0 0 

          główny specjalista 
 

6 6 6 0 1 1 

          starszy specjalista pracy 
socjalnej 

 
7 5 5 0 1 1 

          konsultant 
 

8 2 1 1 2 1,5 

          starszy specjalista pracy z    
rodziną 

 
9 2 2 0 0 0 

          specjalista pracy socjalnej 
 

10 3 3 0 0 0 

          specjalista pracy z rodziną 
 

11 7 5 2 2 2 

          starszy pracownik socjalny 
 

12 7 6 1 0 0 

          pracownik socjalny 
 

13 18 17 1 5 5 

          aspirant pracy socjalnej 
 

14 0 0 0 0 0 

          koordynator ds. komputeryzacji 15 0 0 0 1 1 
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          główny księgowy/ księgowy 
 

16 15 14 1 1 1,5 

          radca prawny 
 

17 0 0 0 2 1 

          pozostali pracownicy 
 

18 44 38 6 5 4,4 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

19 1650 1352 298 37 34 

z tego: 
          dyrektor, z-ca dyrektora 

20 25 13 12 1 0,5 

          kierownik, z-ca kierownika 
 

21 70 47 23 2 2 

          pracownik socjalny 
 

22 48 45 3 1 0,5 

          pozostali pracownicy 
 

23 1507 1247 260 33 31 

PLACÓWKI 
SPECJALISTYCZNEGO 
PORADNICTWA 

24 0 0 0 0 0 

z tego: 
          dyrektor, z-ca dyrektora 25 0 0 0 0 0 

          kierownik, z-ca kierownika 
 

26 0 0 0 0 0 

          pracownik socjalny 
 

27 0 0 0 0 0 

          pozostali pracownicy 
 

28 0 0 0 0 0 

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZE 

29 339 274 65 1 0,5 

z tego: 
          dyrektor, z-ca dyrektora 30 16 10 6 0 0 

          kierownik, z-ca kierownika 
31 2 1 1 0 0 

          pracownik socjalny 
32 11 8 3 0 0 

          pozostali pracownicy 
33 310 255 55 1 0,5 

OŚRODKI ADOPCYJNO-
OPIEKUŃCZE 

34 27 23 4 0 0 

z tego: 
          dyrektor, z-ca dyrektora 35 3 3 0 0 0 

          kierownik, z-ca kierownika 36 0 0 0 0 0 

          pracownik socjalny 
37 2 2 0 0 0 

          pozostali pracownicy 
38 22 18 4 0 0 

OŚRODKI INTERWENCJI 
KRYZYSOWEJ 39 2 2 0 8 7,5 

z tego: 
          dyrektor, z-ca dyrektora 40 0 0 0 0 0 

          kierownik, z-ca kierownika 
41 1 1 0 0 0 

          pracownik socjalny 
42 0 0 0 1 1 
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*Powyższe zestawienie nie zawiera stanu zatrudnienia z miast grodzkich –Białystok, Łomża, Suwałki – 

realizujących zadania powiatu, dane ujęto przy analizie zatrudnienia w ośrodkach pomocy społecznej 

 

Z analizy danych wynika, że na dzień 31.12.2010 roku w jednostkach 

powiatowych  województwa podlaskiego zatrudnionych było ogółem 2 221 

pracowników, w tym 1 810 kobiet (81,5%) i 411 mężczyzn (18,5%). Analiza bilansu 

potrzeb na 2011 r. wskazuje, że istnieje potrzeba zatrudnienia 97 pracowników (89.9 

etatu), z tego najwięcej w domach pomocy społecznej - 37 osób, ośrodkach wsparcia - 

30 osób i 21 osób w powiatowych centrach pomocy rodzinie. 

W porównaniu z rokiem poprzednim, w 2010 r. nastąpił wzrost liczby 

zatrudnionych pracowników ogółem o 154 osoby. Zatrudnienie wzrosło 

w powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej 

a nieznacznie zmniejszyło się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

ośrodkach interwencji kryzysowej i ośrodkach wsparcia. 

  

 

2. Potrzeby w zakresie realizacji zadań własnych powiatu 

 

Na realizację zadań  własnych powiatów w 2011 r. należy zabezpieczyć środki 

finansowe w łącznej wysokości 101 139 741,42 zł. Przewidywana liczba 

świadczeniobiorców na 2011 rok wynosi ogółem 31 835 osób. Planowaną  strukturę  

wydatków na realizację zadań własnych przedstawia poniższa tabela: 

 
 
 
 
 

          pozostali pracownicy 
43 1 1 0 8 7,5 

OŚRODKI WSPARCIA 44 79 53 26 30 28,5 

z tego: 
          dyrektor, z-ca dyrektora 
 

45 5 3 2 1 0,5 

          kierownik, z-ca kierownika 
 

46 2 2 0 1 1 

          pracownik socjalny 
 

47 2 2 0 3 3 

          pozostali pracownicy 
 

48 70 46 24 25 24 

OGÓŁEM 50 2221 1810 411 97 89,9 
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Tabela 9. Potrzeby w zakresie realizacji zadań własnych 

FORMY POMOCY 
Planowana 
liczba osób 

Planowana 
liczba 

świadczeń 

Ogólny koszt 
planowanych 
świadczeń w 

zł. 

1 2 3 4 

Specjalistyczne poradnictwo 1 4317 0 0 

Organizowanie opieki w rodzinach 
zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na 
częściowe pokrycie kosztów utrzymania 
umieszczonych w nich dzieci  

2 1582 30881 14 697 186,44 

Wynagrodzenie z tytułu pozostawania rodziny 
zastępczej w gotowości przyjęcia dziecka  

3 0 0 0,00 

Wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki  
i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem 
zawodowym rodzinom zastępczym 

4 50 583 1 583 573 

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom 
całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki 
rodziców, w szczególności przez organizowanie 
i prowadzenie: 

5 808 5154 18 307 003 

      ośrodków adopcyjno-opiekuńczych 6 150 0 416 000 

       placówek opiekuńczo- wychowawczych dla  
       dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia  

      dziennego o zasięgu ponad- gminnym, a także 
      tworzenie i wdrażanie programów pomocy  

      dziecku i rodzinie  

7 658 5154 17 891 003 

Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z 
terenu powiatu, umieszczonych w placówkach 
opiekuńczo -wychowawczych i w rodzinach 
zastępczych, również na terenie innego powiatu 

8 382 4453 6 757 096,48 

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz 
kontynuowanie nauki osobom opuszczającym: 

9 1020 9590 5 589 789,5 

       placówki opiekuńczo- wychowawcze  
       typu rodzinnego i socjalizacyjnego  

10 285 2570 1 572 767,4 

       domy pomocy społecznej dla dzieci  
       i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 

11 171 1456 893 143 

       domy dla matek z małoletnimi dziećmi  
i kobiet  w ciąży 

12 1 1 4 941,00 

       rodziny zastępcze 13 675 6 490 3 683 919,1 

       schroniska dla nieletnich 14 0 0 0,00 

       zakłady poprawcze 15 12 130 68 680 

       specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze lub  
       młodzieżowe ośrodki wychowawcze 

16 47 399 259 482 
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Jednym z zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej jest opieka nad 

dzieckiem i rodziną, realizowana m.in. poprzez organizowanie opieki zastępczej 

i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z informacjami 

z powiatowych centrów pomocy rodzinie, planowany koszt realizacji świadczeń 

pieniężnych i odpłatności w związku z umieszczeniem dzieci w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w 2011r. przedstawia się 

następująco:  

Pomoc w  integracji ze środowiskiem osób 
mających trudności w przystosowaniu się do 
życia, młodzieży opuszczającej: 

17 166 85 349 770,00 

       placówki opiekuńczo-wychowawcze typu  
       rodzinnego i socjalizacyjnego 

18 45 24 103 703,00 

       domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży  
       niepełnosprawnych intelektualnie 

19 0 0 0,00 

       domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w  
       ciąży 

20 10 1 3 000,00 

     rodziny zastępcze 21 71 46 191 379,00 

       schroniska dla nieletnich 22 0 0 0,00 

       zakłady poprawcze 23 6 2 7 941,00 

       specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze lub  
       młodzieżowe ośrodki wychowawcze 

24 34 12 43 747,00 

Pomoc osobom mającym trudności w integracji 
ze środowiskiem, które otrzymały status 
uchodźcy 

25 364 3 689 500 000 

Pomoc osobom mającym trudności w 
przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z 
zakładu karnego 

26 0 0 0,00 

Domy pomocy społecznej o zasięgu ponad-
gminnym 

27 1396 16 752 50 601 973 

Mieszkania chronione dla osób z terenu więcej  
niż jednej gminy 

28 19 134 56 374 

Powiatowe ośrodki wsparcia 29 132 1113 2 194 000,00 

w tym: 
        dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

30 0 0 0,00 

Ośrodki interwencji kryzysowej 31 2 774 3 024 502 976 

Udzielanie informacji o prawach i 
uprawnieniach 

32 18 825 0 0 

RAZEM:  31 835 0 101 139 741,42 
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1) Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych – koszt 14 697 186,44 zł, liczba 

świadczeniobiorców – 1 582; 

2) Wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym 

z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym - koszt 1 583 573 zł, liczba 

świadczeniobiorców – 50; 

3) Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodziców -

koszt 18 307 003 zł, liczba świadczeniobiorców – 808 z tego w: 

 ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych - koszt 416 000 zł, liczba 

świadczeniobiorców – 150; 

 placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym 

placówki wsparcia dziennego - koszt  1 7891 003 zł, liczba 

świadczeniobiorców – 658; 

4) Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, 

również na terenie innego powiatu – koszt 6 757 096,48 zł, liczba 

świadczeniobiorców – 382; 

5) Pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki - koszt 

5 589 789,50 zł, liczba świadczeniobiorców – 1 020; 

6) Pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem: 

 młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo wychowawcze typu 

rodzinnego i socjalizacyjnego, domy dla matek z małoletnimi dziećmi 

i kobiety w ciąży, rodziny zastępcze, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki 

szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze - koszt 

349 770  zł, liczba świadczeniobiorców – 166. 

 

W zakresie infrastruktury socjalnej na bieżące koszty funkcjonowania domów 

pomocy społecznej, mieszkań chronionych, powiatowych ośrodków wsparcia 

i ośrodków interwencji kryzysowej czyli placówek zapewniających opiekę dzienną 

i całodobową prowadzonych przez powiat w ramach zadań własnych w 2011 r. 

środki finansowe zostały określone w wysokości 53 355 323 zł.  
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3. Potrzeby w zakresie realizacji zadań zleconych powiatu 
 

Pomoc uchodźcom należy do zadań z zakresu administracji rządowej 

zleconych do realizacji powiatom. Na realizację zadań w zakresie pomocy udzielanej 

cudzoziemcom w celu wspierania procesu integracji w 2011 r. wykazane zostały 

potrzeby finansowe w kwocie 1 079 200 zł  w tym: 

 świadczenia pieniężne na utrzymanie  - 1 005 072 zł. 

 pokrywanie wydatków związanych z nauką języka polskiego – 74 128 zł. 

Planuje się, że w 2011 r. ta forma pomocy zostanie skierowana do 153 osób. 

Realizacja powyższego zadania została wykazana na terenie następujących 

powiatów naszego województwa:  białostockiego, zambrowskiego, monieckiego 

oraz w miastach Białystok i Łomża. 

 

 

Tabela 10. Formy pomocy uchodźcom 
 

FORMY POMOCY 
Przewidywana 

liczba osób 

Planowana 
liczba 

świadczeń 

Planowany 
koszt 

świadczeń w 
zł. 

1 2 3 4 

Pomoc uchodźcom w zakresie 
indywidualnego programu integracji  - 
ogółem 

1 153 1215 1 079 200 

w tym: 
świadczenia pieniężne na              

utrzymanie 
2 151 1173 1 005 072 

Pokrywanie wydatków związanych z 
nauką języka polskiego 

3 40 334 74 128 

Praca socjalna, niezbędne poradnictwo 
psychologiczne, pedagogiczne i 
prawne, pomoc w załatwieniu spraw w 
instytucjach i urzędach 

4 121 247 0 
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Powiatom zostało również powierzone zadanie w zakresie prowadzenia 

i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

 

Tabela 11. Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
 

NAZWA I ADRES PLACÓWKI 

Liczba 
miejsc w 
placówce 

Liczba 
uczestników 

w 2010 r. 

Ogólny koszt 
utrzymania 
placówki w 

zł. 

Ośrodek Wsparcia dla Osób z 
Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach 

57 39 814 000,00 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z 
Zaburzeniami Psychicznymi w Hajnówce 

50 63 701 714,00 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z 
Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach 

35 35 550 000,00 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w 
Zambrowie 

40 12 216 166,00 

Środowiskowy Dom Samopomocy przy 
MOPS w Łomży 

28 28 336 000,00 

Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Suwałkach 

35 35 420 000,00 

 

Na terenie województwa podlaskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. 

funkcjonowało 6 ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

nadzorowanych przez powiaty. Placówki te dysponowały łącznie 245 miejscami. 

W ośrodkach przebywało 212 osób a koszty utrzymania tych jednostek w 2010 r. 

określono na kwotę 2 617 880 zł. Najwyższy średniomiesięczny koszt utrzymania 

placówki przypadający na jednego uczestnika wynosił 1 739,32 zł w Ośrodku 

Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach a najniższy 

w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

w Hajnówce i wyniósł 928,19 zł.  

 

 

3. Prowadzenie i utrzymanie powiatowego centrum pomocy rodzinie 

 

Przewidywany na 2011 r. łączny koszt utrzymania powiatowych centrów 

pomocy rodzinie oszacowano na kwotę 5 620 564 zł (w stosunku do roku ubiegłego 

zaplanowano wzrost kosztów  o kwotę  892 447,60 zł). Najwięcej wydatków stanowią 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4 255 616 zł (75,7 % wszystkich kosztów), 
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pozostałe koszty utrzymania zostały określone na kwotę 843 752 zł. Następną grupę 

potrzeb stanowią wydatki na planowane inwestycje – 485 000 zł. Koszt planowanych 

szkoleń zawodowych w 2011 r. został określony na kwotę  36 196 zł. 

 

Tabela 12. Prowadzenie i utrzymanie powiatowego centrum pomocy rodzinie 

 

 

 
5. Potrzeby w zakresie kosztów utrzymania jednostek/placówek organizacyjnych 
pomocy społecznej finansowanych z budżetu powiatu ze środków na pomoc 
społeczną  
 

Zebrane informacje nt. kosztów utrzymania jednostek/placówek 

organizacyjnych pomocy społecznej o zasięgu ponadlokalnym – finansowanych 

z budżetu powiatu ze środków na pomoc społeczną uwzględniały podział na 

jednostki/placówki organizacyjne pomocy społecznej prowadzone przez powiat 

oraz prowadzone przez inne podmioty. Ogółem w województwie podlaskim 

funkcjonują 52 takie placówki, w tym 45 prowadzone przez powiat oraz 

7 prowadzone przez inne podmioty. Koszty utrzymania i prowadzenia tych 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Roczny 
całkowity koszt 

utrzymania i 
prowadzenia w 
zł. w 2010 roku 

Potrzebny na  
2011 rok 

1 2 3 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY 
RODZINIE 

1 4 728 116,40 5 620 564,00 

Planowane inwestycje - ogółem 2 153 475,40 485 000,00 

w tym: 
 nowe inwestycje 

3 0,00 189 000,00 

modernizacja 4 153 475,40 296 000,00 

zakupy inwestycyjne 5 0,00 0,00 

Wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi 6 3 827 169,41 4 255 616,00 

Koszt planowanych szkoleń zawodowych 7 27 848,62 36 196,00 

Koszt uzupełnienia wykształcenia 8 0,00 0,00 

Pozostałe koszty utrzymania 9 719 622,97 843 2,00 
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placówek, bez względu na organ prowadzący, podano ogółem na kwotę 

71 059 125 zł (bez inwestycji), a zaplanowana na 2011 r. liczba miejsc wynosi – 2 350 

osób (we wszystkich typach placówek). Struktura potrzeb na rok 2011 w tym 

obszarze pomocy społecznej w powiatach przedstawia się następująco: 

 

Tabela 13. Potrzeby w zakresie kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 
o zasięgu ponadlokalnym – finansowanych z budżetu powiatu ze środków na pomoc społeczną   
 

NAZWA PLACÓWKI 

Organ prowadzący - Powiat Inny organ prowadzący 

Liczba 
osób 

oczekują
cych na 

umieszcz
enie w 

placówce 

Liczba 
placówek 

Liczba 
miejsc 

planowan
ych na 

rok 2011 

Plan potrzeb w 
zakresie 
kosztów 

utrzymania i 
prowadzenia 

placówek - bez 
inwestycji (w zł) 

Liczba 
placówek 

Liczba 
miejsc 

planowan
ych na 

rok 2011 

Plan potrzeb w 
zakresie 
kosztów 

utrzymania i 
prowadzenia 

placówek - bez 
inwestycji (w zł) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

DOMY POMOCY 
SPOŁECZNEJ 
 

1 10 1 165 40 646 384 4 360 7197800 174 

ŚRODOWISKOWE 
DOMY 
SAMOPOMOCY 

2 2 85 1 150 000 0 0 0 1 

PLACÓWKI 
OPIEKUŃCZO- 
WYCHOWAWCZE 
 

3 12 411 17 661 064 4 159 1 869 200 0 

domy dziecka 
4 6 288 11 650 729 1 24 695 000 0 

rodzinne domy 
dziecka 

5 3 19 435 485 1 10 210 000 0 

pogotowie 
opiekuńcze 6 2 74 3 573 405 0 0 0 0 

PONADGMINNE 
OGNISKA 
WYCHOWAWCZE  

7 0 0 0 1 30 49 200,00 0 

PODNADGMINNE 
ŚWIETLICE 
ŚRODOWISKOWE 

8 0 0 0 0 0 0 0 

PONADGMINNE 
ŚWIETLICE 
TERAPEUTYCZNE I 
SOCJOTERAPEUTYCZ
NE 

9 0 0 0 0 0 0 0 

INNE PLACÓWKI 
OPIEKUNCZO- 
WYCHOWAWCZE 

10 1 30 2 001 445 1 95 915 000 0 

OŚRODKI 
ADOPCYJNO-

11 3 0 1 111 634 0 0 0 0 
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OPIEKUŃCZE 

OŚRODKI 
INTERWENCJI 
KRYZYSOWEJ 

12 4 40 1 254 668 0 0 0 0 

JEDNOSTKI 
SPECJALISTYCZNEGO 
PORADNICTWA 

13 3 100 82 501 0 0 0 0 

MIESZKANIA 
CHRONIONE  

14 11 30 85 874 0 0 0 0 

 

Plan potrzeb na 2011 r. w zakresie kosztów utrzymania i prowadzenia 

jednostek/placówek nadzorowanych przez powiaty z zakresu pomocy społecznej ze 

środków publicznych (rządowych i samorządowych) wynosi ogółem 61 992 125 zł, 

a liczba miejsc – 1 831. Natomiast plan potrzeb na 2011 r. w zakresie kosztów 

utrzymania i prowadzenia w/w jednostek przez inny organ prowadzący niż 

powiaty ze środków publicznych (rządowych i samorządowych) wynosi ogółem – 

9 067 000 zł, liczba miejsc – 519. 

Z powyższej analizy wynika, że największe potrzeby w zakresie kosztów 

utrzymania dotyczą przede wszystkim domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-

wychowawczych. W 2011 r. najmniejsze nakłady finansowe planuje się na jednostki 

specjalistycznego poradnictwa oraz mieszkania chronione. 

 

Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2011, w placówkach pomocy 

społecznej o zasięgu ponadgminnym wynoszą łącznie 3 852 755 zł, w tym: 

 nowe inwestycje – 2 251 420 zł; 

 modernizacja – 440 000 zł; 

 zakupy inwestycyjne – 1 161 335 zł. 

Poniższa tabela prezentuje wyszczególnienie wydatków inwestycyjnych 

według jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o zasięgu ponadlokalnym. 
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Tabela 14. Planowane inwestycje w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej o zasięgu 
ponadlokalnym w 2011 r. 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Planowane 
inwestycje 

ogółem 

w tym: 

Nowe 
inwestycje  

w zł. 

Modernizacja  
w zł. 

Zakupy 
inwestycyjne  

w zł. 
1 2 3 4 5 

PONADGMINNE DOMY POMOCY 
SPOŁECZNEJ 

1 
2 458 755 1 641 420 75 000 742 335 

POWIATOWY OŚRODEK 
WSPARCIA DLA OSÓB Z 
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 

2 

1 018 000 310 000 350 000 358 000 

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- 
WYCHOWAWCZE 

3 
370 000 300 000 15 000 55 000 

      Domy Dziecka 4 370 000 300 000 15 000 55 000 

      Rodzinne Domy Dziecka 5 0 0 0 0 

      Pogotowie opiekuńcze 6 0 0 0 0 

      Ponadgminne ogniska wychowawcze 7 0 0 0 0 

      Ponadgminne świetlice  
      środowiskowe 

8 
0 0 0 0 

      Ponadgminne świetlice terapeutyczne  
      i socjoterapeutyczne 

9 
0 0 0 0 

      Inne placówki opiekuńczo-   
      wychowawcze 

10 
0 0 0 0 

OŚRODKI ADPOPCYJNO-
OPIEKUŃCZE 

11 
0 0 0 0 

OŚRODKI INTERWENCJI 
KRYZYSOWEJ 

12 
0 0 0 0 

JEDNOSTKI 
SPECJALISTYCZNEGO 
PORADNICTWA 

13 
6 000 0 0 6 000 

MIESZKANIA CHRONIONE 14 0 0 0 0 

Ogółem: 
 

3 852 755 2 251 420 440 000 1 161 335 

 

W roku 2011 potrzeby w zakresie uruchamiania nowych placówek wykazały  

3  powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym: 

 PCPR BIAŁYSTOK: Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi: z liczbą miejsc - 57, szacowany koszt utworzenia – 22 000 zł, 

planowany roczny koszt utrzymania placówki -  796 176 zł; 

 PCPR ŁOMŻA: DPS w Łomży Filia dla Osób Chorych na Alzhaimera 

w Balikach: z liczbą miejsc - 20, szacowany koszt utworzenia – 100 000 zł, 

planowany roczny koszt utrzymania placówki - 500 000 zł; 
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 PCPR SUWAŁKI: Międzyresortowy Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej:  

z liczbą miejsc - 20, szacowany koszt utworzenia – 900 000 zł, planowany roczny 

koszt utrzymania placówki - 1 200 000 zł. 

 

 

6. Działania aktywizujące na rzecz uchodźców, osób niepełnosprawnych i osób 
opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze i inne  
 
 

W 2010 r. 12 powiatowych centrów pomocy rodzinie i 2 miasta grodzkie 

podejmowały działania mające na celu aktywizację uchodźców, osób 

niepełnosprawnych i osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki 

opiekuńczo-wychowawcze. Ogółem takie działania były skierowane  do  9 937 osób. 

Zaplanowano, że w roku 2011 takimi działaniami zostanie objęte 10 958 osób, o 1 021 

osób więcej niż w roku 2010.  

Główne formy wsparcia realizowane w ramach tych działań to: pomoc 

finansowa, wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i informacyjne, działania 

terapeutyczne, grupy wsparcia, szkolenia i doradztwo zawodowe, indywidualne 

programy usamodzielnienia, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków 

mieszkaniowych, specjalistyczne poradnictwo, realizacja projektów na rzecz 

uchodźców, kursy zawodowe itp. 

 

 
7. Realizacja zadań przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Priorytetu 
VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój 
i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie realizując projekty systemowe w ramach 

Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe 

centra pomocy rodzinie” PO KL obejmują wsparciem głównie: osoby bezrobotne, 

osoby niepełnosprawne, młodzież opuszczającą całodobowe placówki opiekuńczo-

wychowawcze, dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej oraz uchodźców 

i cudzoziemców z pobytem tolerowanym.     
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Tabela 15. Sposób realizacji zadań w projektach systemowych w ramach Poddziałania 7.1.2 

PRIORYTET VII POKL 

 

Sposób realizacji 
zadania: 
 

2008 r. 2009 r. 2010 r. Plan na 2011 r. 

Samodzielnie  
 

2 
jednostki 

powiatowe 
 

5 
jednostek 

powiatowych 
 

6 
jednostek 

powiatowych 
 

6 
jednostek 

powiatowych 
 

W partnerstwie z 
innymi jednostkami 
samorządu 
terytorialnego 
 

4 
jednostki 

powiatowe 

3 
jednostki 

powiatowe 

3 
jednostki 

powiatowe 

3 
jednostki 

powiatowe 

W partnerstwie z 
jednostkami spoza 
sektora finansów 
publicznych  
(z NGO) 
 

1 
jednostka 

powiatowa 

1 
jednostka 

powiatowa 

1 
jednostka 

powiatowa 

0 
jednostek 

powiatowych 

 

 

Z analizy powyższych danych wynika, że: 

 liczb działań realizowanych samodzielnie w latach 2008-2010 systematycznie 

wzrastała, natomiast szacowana liczba projektów systemowych na rok 2011 

ma utrzymać się na tym samym poziomie co w roku 2010; 

 liczba działań podejmowanych w partnerstwie z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 i w planach na rok 2011 

utrzymuje się na podobnym poziomie; 

 w latach 2008-2010 realizowano w partnerstwie z jednostkami spoza sektora 

finansów publicznych jedynie jedno przedsięwzięcie, a na 2011 r. w ogóle nie 

planuje się podjąć takich zadań. 

 

W ramach Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, 

Poddziałanie 7.1.2. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe 

centra pomocy rodzinie” planowane formy wsparcia skierowane do w/w 

beneficjentów projektów systemowych to: kontrakty socjalne, programy aktywności 

lokalnej, wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych itp.  
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Celem powyższych działań jest m.in.:  

 aktywizacja społeczna, zawodowa, edukacyjna i zdrowotna wychowanków 

opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze; 

  nabycie przez osoby niepełnosprawne umiejętności samodzielnego 

funkcjonowania w środowisku społecznym; 

 uzyskanie i podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz wzrost samooceny 

i zwiększenie motywacji do działania, a tym samym przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu przez osoby bezrobotne itp. 

 

 

Tabela 16. Uczestnicy projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.2 PRIORYTET VII  
PO KL woj. podlaskiego 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

w latach: 

2008r. 2009r. 2010r. 

Przewidywana liczba 
osób, która zostanie 
objęta działaniami 

aktywizacyjnymi w 
2011 r. 

Osoby, wobec których można podjąć 
działania aktywizacyjne (np. poprzez 
kontrakty socjalne, programy 
aktywności lokalnej/wsparcie działań 
na rzecz integracji społecznej i 
zawodowej osób niepełnosprawnych) 
OGÓŁEM 

217 811 919 959 

w tym: 

na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 
poszukujących pracy lub nie pozostających w 
zatrudnieniu, będących w wieku aktywności 

zawodowej i korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej: 

 

51 288 309 292 

osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami 
psychicznymi 101 280 344 486 

osób opuszczających placówki opiekuńczo-
wychowawcze typu rodzinnego i 

socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz 

schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, 
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub 

młodzieżowe ośrodki wychowawcze - zgodnie z 
art. 19 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej 

82 141 148 114 

uchodźców, osób z pobytem tolerowanym, oraz 
osób nie będących obywatelami polskimi 

posiadającymi zezwolenie na osiedlenie się lub 
zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, 

mających trudności z integracją zawodową i 
społeczną 

0 11 10 15 

na rzecz otoczenia osób wykluczonych 
społecznie 

18 84 101 141 
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Zgodnie z informacją uzyskaną z powiatowych centrów pomocy rodzinie,  

w latach 2008-2010 systematycznie wzrastała liczba osób, do których zostały 

skierowane działania aktywizujące. W 2011 r. planuje się objąć takimi działaniami 

959 osób (o 40 więcej niż w roku 2010). 

 

 

8. Potrzeby szkoleniowe pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie 

oraz jednostek przez nie nadzorowanych 

 

Aby jak najtrafniej dostosować do potrzeb jednostek pomocy społecznej ofertę 

szkoleniową na rok 2011 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku 

w ankiecie bilansu potrzeb zapytał pracowników powiatowego centrum pomocy 

rodzinie oraz jednostek przez nie nadzorowanych o preferowane formy, zakres 

i tematy szkoleń. 

Podział potrzeb szkoleniowych w każdej z grup zawodowych przedstawia 

poniższa analiza: 

POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE: 

DYREKTOR/KIEROWNIK - liczba osób planowanych na szkolenia w 2011 r. – 11  

Tematyka szkoleń: 

 Interpretacja aktualizowanych przepisów prawa; 

 Prawo zamówień  publicznych; 

 Wypalenie zawodowe; 

 Platforma wymiany doświadczeń; 

 Zarządzanie projektami systemowymi; 

 Jednolity rzeczowy wykaz akt; 

 Organizacja i zasady działania archiwum zawodowego. 

 

GŁÓWNY KSIEGOWY/KSIĘGOWY - liczba osób planowanych na szkolenia 

w 2011 r. – 12 

Tematyka szkoleń: 

 Realizacja i rozliczanie projektów unijnych (systemowych), koszty kwalifikowane; 

 Finanse, budżet, kadry, płace, ZUS; 

 Prawo zamówień publicznych; 

 Archiwizacja dokumentacji biurowej; 

 Rachunkowość budżetowa i wszelkie związane z nią zmiany;  

 Wydatki strukturalne; 

 Kontrola zarządcza; 

 Obsługa programów księgowych. 
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PRACOWNIK SOCJALNY - liczba osób planowanych na szkolenia w 2011 r. – 21 

Tematyka szkoleń: 

 Trening zastępowania agresji; 

 Trening radzenia ze stresem; 

 Komunikacja interpersonalna, kontakty interpersonalne w środowisku pracy;  

 Metody pracy z rodziną; 

 Mediacje rodzinne; 

 Asystent rodzinny;  

 Superwizja dla pracowników socjalnych – warsztaty; 

 Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie;  

 Specyfika kontaktu z mieszkańcem placówki opiekuńczo-wychowawczej - trening 
umiejętności pomagania;                                     

 Warsztaty adaptacyjne dla osób usamodzielniających się;                 

 Skuteczne programy przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu;                                                  

 Nerwice, depresje, samobójstwo - choroby XXI wieku; 

 Osoba chora psychicznie jako klient pomocy społecznej;                                       

 Praca z dzieckiem w systemie rodzinnej opieki zastępczej;         

  POMOST; 

 Kontrakty socjalne; 

 Pomoc dziecku i rodzinie; 

 Zadania PFRON; 

 Terapia skierowana na wychowanie bez klapsa; 

 Studium przeciwdziałania przemocy I i II stopnia; 

 Uzależnienia od narkotyków i alkoholu; 

 Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienia, pomocy pieniężnej dla uchodźców, 
pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych. 

 

DORADCA DS. BADAŃ I ANALIZ - liczba osób planowanych na szkolenia 

w 2011 r. – 10 

Tematyka szkoleń: 

 Ulgi, prawa i uprawnienia osób niepełnosprawnych; 

 Zasady dofinansowań w zakresie rehabilitacji społecznej; 

 Doradztwo wobec osób niepełnosprawnych;  

 Wsparcie rodziny z niepełnosprawnością;                                            

 Praca z opiekunem osoby niepełnosprawnej; 

 Stres i wypalenie zawodowe; 

 Mediacje w rozwiązywaniu trudnych problemów; 

  Praca z osobą po udarze mózgu; 

 Obsługa osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym; 

 Stosowanie w praktyce aktualnych przepisów; 

 Problematyka niepełnosprawności; 

 Wszelkie zmiany dotyczące realizowanych zadań przez PCRP w zakresie ustawy o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
 



 
 

52 
 

INNI - liczba osób planowanych na szkolenia w 2011 r. - 12  

Tematyka szkoleń: 

 Prawo pracy; 

 Organizacja i zasady działania archiwum zakładowego; 

 Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służb bhp; 

 Zarządzanie projektami; 

 Zarządzanie kadrami; 

 Obsługa programu Excel; 

 Zadania asystenta rodzinnego; 

 Zamówienia publiczne; 

 Zadania PFRON; 

 Terapia skierowana na wychowanie bez klapsa; 

 Trening zastępowania agresji; 

 Studium przeciwdziałania przemocy I i II stopnia; 

 Zmiany w zasadach projektów  systemowych, tworzenie projektów; 

 Problematyka niepełnosprawności; 

 Lokalne partnerstwo. 

 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ: 

Liczba osób planowanych na szkolenia w 2011 r. – 555 

Tematyka szkoleń: 

 Metody pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, w tym z zaburzeniami i agresją; 

 Rozwiązania organizacyjne oraz programy terapeutyczne i metody aktywizacji mieszkańców 
DPS dla psychicznie chorych; 

 Wielokierunkowość działań terapeutyczno - rehabilitacyjnych w DPS; 

 Szkolenia z zarządzania;   

 Prawa i obowiązki mieszkańców DPS w świetle obowiązujących przepisów oraz kierunki 
oddziaływań terapeutycznych; 

 Trening umiejętności komunikacyjnych;  

 Jak konstruować plan indywidualnego wsparcia mieszkańca DPS; 

 Indywidualny plan wspierania mieszkańca; 

 Aktywizacja osób chorych psychicznie; 

 Wypalenie zawodowe, stres i asertywność - określenie problemu, sposoby przeciwdziałania; 

 Metody pracy z mieszkańcami DPS; 

 Sposoby postępowania z trudnym mieszkańcem DPS; 

 Nowoczesne formy terapii i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i 
psychicznie; 

 Przełamywanie izolacji społecznej w DPS - warsztaty dla pracowników pierwszego kontaktu; 

 Opieka nad osobami z choroba Alzhaimera; 

 Praca z osobą w wieku podeszłym; 

 Kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej; 

 Metody rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy; 

 Problemy seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie; 

 Praca z osobą przejawiającą zachowania trudne w oparciu o stosowaną analizę Behawioralną; 

 Analiza własnych predyspozycji i ograniczeń w pracy z mieszkańcami DPS; 
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 Szkolenia dotyczące nowelizacji Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, 
prawo zamówień publicznych; 

 Doskonalenie metod i technik pracy socjalnej z mieszkańcem DPS i jego rodziną; 

 Praca z mieszkańcem uzależnionym od alkoholu - sposoby reagowania w wypadku ostrego 
kryzysu emocjonalnego, społecznego lub fizycznego; 

 Rozpoznawanie objawów ostrych schorzeń występujących u osób w wieku podeszłym; 

 Rehabilitacja w schorzeniach pulmonologicznych, neurologicznych i narządu ruchu; 

 Grupa wsparcia prowadzona metodą superwizji liniowej dla pracowników placówek 
zajmujących się szeroko rozumianą pomocą drugiemu człowiekowi. 

 

PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA: 

Liczba osób planowanych na szkolenia w 2011 r. -  20 

Tematyka szkoleń: 

 Metody pracy z mieszkańcami DPS i ich aktywizacja 

 

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCE: 

Liczba osób planowanych na szkolenia w 2011 r. -  67 

Tematyka szkoleń: 

 Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania; 

 Prowadzenie dokumentacji wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej; 

 Formy pracy z trudną młodzieżą; 

 Praca z rodziną wychowanków; 

 Kontrakt socjalny; 

 Terapia pedagogiczna; 

 Indywidualny plan pracy z dzieckiem i rodziną; 

 Kadry,  Prawo pracy i BHP; 

 Prawidłowe sporządzanie bilansu placówki ; 

 Zasady dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej;  

 Wypalenie zawodowe;  

 Praca z dzieckiem nadpobudliwym;  

 Zagrożenia okresu dorastania - uzależnienia, próby samobójcze, samookaleczenia, agresja;  

 Jak rozmawiać z dzieckiem o seksie; 

 Trening zastępowania agresji; 

 Prawo zamówień publicznych; 

 Promowanie zdrowego stylu życia; 

 Praca z dzieckiem przygotowywanym do adopcji; 

 Finanse, rachunkowość, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; 

 Rozwiązywanie konfliktów w zespole; 

 Trening umiejętności wychowawczych; 

 Środki psychoaktywne - jak sobie radzić; 

 Metody pracy z dzieckiem zagrożonym niedostosowaniem społecznym; 

 Metody niwelowania zachowań agresywnych wśród młodzieży; 

 Planowanie pracy wychowawczej; 

 Szkolenie ZUS , podatek dochodowy od osób fizycznych. 
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OŚRODKI ADAPTACYJNO-OPIEKUŃCZE: 
Liczba osób planowanych na szkolenia w 2011 r. - 13  

Tematyka szkoleń: 

 Diagnoza i formy pomocy dzieciom autoagresywnym ze skłonnościami samobójczymi; 

 Warsztaty psychologiczne, metody pracy z rodziną dysfunkcyjną - szkolenie kadry 
kierowniczej 

 
 
OŚRODKI WSPARCIA: 

Liczba osób planowanych na szkolenia w 2011 r. - 53 

Tematyka szkoleń: 

 Metody pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną; 

 Zapobieganie zachowaniom agresywnym w placówkach; 

 Podstawowe umiejętności i metody pracy z osobami chorymi psychicznie  i 
niepełnosprawnymi intelektualnie; 

 Efektywne działania personelu w ośrodku w relacji z osobami agresywnymi; 

 Rehabilitacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi; 

 Kurs pierwszej pomocy; 

 Metodyka pracy wg. W. Sherborme, Schizofrenia - omówienie jednostki chorobowej; 

 Przemoc w rodzinie; 

 Seksualność osób z upośledzeniem umysłowym; 

 Oligofrenopedagogika, podnoszenie jakości w arterapii, rozwijanie zachowań 
prospołecznych; 

 Praca z rodzina osoby z zaburzeniami psychicznymi; 

 Warsztat terapii tańcem i ruchem; 

 Przeciwdziałanie agresji, konfliktom wśród osób z zaburzeniami psychicznymi; 

 Nowe zasady rachunkowości budżetowej; 

 Wydatki strukturalne; 

 Organizacja i zarządzanie w placówkach pomocy społecznej. 
 

 

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ: 

Liczba osób planowanych na szkolenia w 2011 r. - 44 

Tematyka szkoleń: 

 Mediacje rodzinne; 

 Szkolenia związane z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy; 

 Zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych; 

 Seksualne wykorzystywanie dzieci "Zły dok"; 

 Interwencja kryzysowa - budowanie relacji terapeutycznej; 

 Podstawy profesjonalnej pomocy interwencyjnej w różnych sytuacjach  kryzysowych: - praca 
z os. zagrożonymi samobójstwem, praca z ofiarami katastrof i innych przeżyć 
traumatycznych, praca z osobami przeżywającymi żałobę, praca z ofiarami przemocy, praca 
ze sprawcami przemocy; 

 Pracownik socjalny jako interwent kryzysowy. 
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Formy kształcenia pozaszkolnego w jakich chcieliby uczestniczyć pracownicy 

jednostek powiatowych w 2011 r. w ramach projektu systemowego ROPS. 

 Jednostki 
powiatowe 

Szkolenia 14 
Warsztaty 14 

Konferencje 4 
Seminaria 4 

Wizyty 
studyjne 

6 

 

 

Preferowana długość szkolenia wskazana przez pracowników jednostek 

powiatowych w 2011 r. w ramach projektu systemowego ROPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jednostki 

powiatowe 

1-dniowe 10 

2-dniowe 10 

3-dniowe 4 

inne 3 
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III. STRATEGIA ROZIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

 

Obowiązek opracowania i realizacji strategii rozwiązywania problemów 

społecznych nałożyła na powiaty i gminy ustawa z dnia 24 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Z satysfakcją należy 

podkreślić, że w gminach i powiatach uwidacznia się tendencja dbałości 

o planowanie długofalowych działań mających na celu rozwiązywanie i łagodzenie 

lokalnych problemów społecznych. Zwiększa się liczba gmin i powiatów, które 

posiadają, bądź opracowują strategię rozwiązywania problemów społecznych. 

W województwie podlaskim wszystkie 14 powiatów posiada już opracowane 

strategie rozwiązywania problemów społecznych oraz 103 z 118 gmin wykazały, że 

posiadają aktualną strategię rozwiązywania problemów społecznych. Natomiast 

6 gminom w 2011 roku kończy się okres objęty obowiązującą strategią i 9 gmin nie 

wskazało czy ma opracowana i aktualna strategię. Ponad połowa (67) gmin z całego 

województwa wykazuje chęć korzystania z doradztwa Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Białymstoku przy aktualizacji gminnej strategie 

rozwiązywania problemów społecznych. 

Realizacja założeń strategii rozwiązywania problemów społecznych 

ukierunkowana jest w szczególności na osoby: bezrobotne, niepełnosprawne, starsze 

i przewlekle chore, bezdomne, mające problemy w sprawowaniu funkcji opiekuńczo 

wychowawczych, bezdomne, uzależnione opuszczające placówki opiekuńczo-

wychowawcze itp. 
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IV. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACAMI POZARZĄDOWYMI PRZY REALIZACJI 

ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

W ramach organizacji pomocy społecznej organy administracji samorządowej 

powinny współpracować na zasadach partnerstwa z organizacjami społecznymi 

i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami 

wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Ustawa o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie określa formy współdziałania tj.:  

 zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych; 

 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności 

i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków; 

 konsultowanie z organizacjami pozarządowymi (odpowiednio do zakresu ich 

działania) projektów, aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji; 

 tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.  

 

W ankiecie poproszono jednostki pomocy społecznej o podanie: stowarzyszeń, 

fundacji i pozostałych jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 

realizujących zadania pomocy społecznej na terenie gminy w roku 2010. Dodatkowo 

zapytano o nazwę organizacji, zadania przez nie realizowane oraz liczba osób 

objętych pomocą w ramach realizowanego zadania itp. 

Z analizy danych wynika, iż 44 (ok. 37%) ze 118 podlaskich ośrodków pomocy 

społecznej współpracowała w 2010 r. z organizacjami pozarządowymi (w roku 2009 

– 40 gmin), czyli 4 gminy rozpoczęły w roku 2010 taką współpracę. Taką współpracę 

prowadziły także 10 z 14 pcpr-ów – o 3 więcej niż w roku poprzednim. 
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V. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2010 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki 

Społecznej w Białymstoku wynosił 44 osoby, co stanowiło 42 etaty. Dokładny wykaz 

zatrudnienia przedstawia tabela nr 17.  

 

Tabela 17. Stan zatrudnienia pracowników ROPS-u na dzień 31.12.2010 r. 

Stanowisko Liczba zatrudnionych osób Liczba etatów na osobę 

dyrektor/zastępca dyrektora 2 2 

kierownik działu 3 3 

główny księgowy/ księgowy 1 1 

pozostali pracownicy 30 28 

Pracownicy realizujący zadania z zakresu /projektu systemowego/ PO KL 

księgowi 1 1 

inni pracownicy 7 7 

 

Prognozowane w 2011 r. wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosą 

1 628 546 zł,  koszt planowanych szkoleń zawodowych – 6 500 zł, koszt planowanych 

uzupełnienia wykształcenia – 10 000 zł, pozostałe koszty utrzymania – 431 695 zł.  

W roku 2011 nie planuje się podjęcia żadnych inwestycji. 

 

Celem działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku jest 

realizacja zadań należących do Samorządu Województwa Podlaskiego w zakresie 

polityki społecznej, w tym: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, narkomanii, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania 

przemocy, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku 

przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego w zakresie świadczeń rodzinnych. 
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 Do zadań Ośrodka należy  w szczególności : 

1. opracowywanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie 

polityki społecznej, obejmującej w szczególności programy: przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, 

pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii; 

2. organizacja szkolenia i kształcenia zawodowego służb pomocy społecznej; 

3. rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych 

programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach 

na rzecz ograniczenia tego zjawiska; 

4. inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej; 

5. organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej; 

6. prowadzenie banku danych o wolnych miejscach w całodobowych placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa podlaskiego; 

7. sporządzanie sprawozdawczości i bilansu potrzeb w zakresie pomocy 

społecznej; 

8. podejmowanie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; 

9. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami kościelnymi, 

których zadania statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie 

pomocy społecznej; 

10. realizacja spraw dotyczących świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób 

w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

11. tworzenie, współtworzenie i realizacja programów wynikających z podpisanych 

umów i porozumień finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł. 
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Wnioski końcowe 

 

Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok służy szacowaniu 

kondycji pomocy społecznej w naszym województwie. 

 Z analizy złożonych przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra 

pomocy rodzinie bilansów wynika, że potrzeby finansowe na realizację zadań 

pomocy społecznej nieznacznie wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego  

(z 235 123 767,38 zł do poziomu 235 887 123,42 zł tj. 763 356,04 zł). W przypadku 

gmin w 2011 roku na realizację zadań pomocy społecznej należy zabezpieczyć środki 

finansowe w kwocie 133 668 182 zł a w jednostkach powiatowych potrzeby te 

wynoszą 102 218 941,42 zł.  

W porównaniu z rokiem poprzednim w 2010 r. zdecydowanie uległ poprawie 

poziom zatrudnienia w jednostkach powiatowych (ogółem wzrost o 157 osób), 

szczególnie w powiatowych centrach pomocy rodzinie i domach pomocy społecznej. 

Natomiast spadła o 25 osób ogólna liczba pracowników zatrudnionych w OPS, 

jednakże wzrosła o 44 osoby liczba pracowników socjalnych.  

Jednostki pomocy społecznej zgłaszają potrzebę zatrudnienia ogółem 221 osób 

(213,9 etatów). Największa potrzeba zatrudnienia występuje wśród pracowników 

socjalnych. Nastąpiła nieznaczna poprawa w zakresie zatrudnienia pracowników 

socjalnych proporcjonalnie do liczby mieszkańców gminy. Warunek ten w 2010 r. 

spełniało 43 ośrodków  a w 2009 r. 36 jednostek. 

Z badania wynika również, że na terenie województwa podlaskiego brak jest 

zatrudnionych doradców do spraw  osób niepełnosprawnych.  

Analiza bilansu potrzeb wskazuje, że w porównaniu do roku poprzedniego 

wzrosła o 6 240 osób liczba klientów OPS, nieznacznie spadła liczba wolontariuszy 

współpracujących z OPS.  

Prognozowana liczba osób wymagających pomocy w ramach zadań zleconych 

i zadań własnych w gminach naszego regionu wzrosła o 3 299 osób w porównaniu 

do prognoz roku 2010. Najczęstszymi powodami ubiegania się o pomoc społeczną są 

ubóstwo i bezrobocie. W 2010 roku wzrosła liczba rodzin dla których jedynym 

źródłem utrzymania są zasiłki z pomocy społecznej, wzrosła tez liczba rodzin 
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długotrwale korzystających z pomocy społecznej oraz tych, które po raz pierwszy 

zostały objęte świadczeniami pomocy społecznej.  

Badanie wskazuje na wzrost zapotrzebowania na wydatki związane 

z prowadzeniem i utrzymaniem ośrodków pomocy społecznej. Potrzeby w zakresie 

rocznego całkowitego kosztu prowadzenia i utrzymania ośrodków pomocy 

społecznej w 2011 roku zaplanowano na kwotę – 59 794 225 zł. Największe potrzeby 

w zakresie kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 

w gminach dotyczą przede wszystkim ośrodków wsparcia i dziennych placówek 

opiekuńczo–wychowawczych. Najmniejsze nakłady finansowe planuje się 

przeznaczyć na jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji 

kryzysowej.   

Planowane są również wyższe potrzeby w zakresie prowadzenia i utrzymania 

powiatowych centrów pomocy rodzinie.  Z analizy wynika, że największe potrzeby 

w zakresie kosztów utrzymania wystąpią w domach pomocy społecznej 

i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2011 roku najmniejsze nakłady 

finansowe planuje się na mieszkania chronione i jednostki specjalistycznego 

poradnictwa. W powiatach w 2011 r. planowane jest też  uruchomienie trzech 

nowych placówek.  

Poddając analizie aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

dowiadujemy się, że najpopularniejszą formą wsparcia w tym obszarze na terenie 

województwa podlaskiego jest kontrakt socjalny i prace społecznie użyteczne. 79 

gmin deklaruje objęciem w 2011 roku kontraktem socjalnym 2 122 osób, natomiast 62 

gminy planują objąć 1 195 osób pracami społecznie użytecznymi. Ważny 

odnotowania jest też fakt, że na terenie województwa brak jest centrów integracji 

społecznej. Marginalną rolę pełnią też kluby integracji społecznej.  

Środki skierowane do gmin i powiatów na realizację projektów systemowych  

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są szansą na rozwój aktywnych 

form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz programów aktywności 

lokalnej.  Jednak nadal nie wszystkie jednostki uczestniczą w pozyskiwaniu środków 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Z analizy danych uzyskanych w drodze badania wynika, że liczba działań 

realizowanych samodzielnie w ramach projektów systemowych na terenie gmin 
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systematycznie wzrastała w latach 2008-2010, natomiast szacowana liczba na rok 

2011 jest minimalnie mniejsza niż w roku 2010.  Liczba działań podejmowanych 

przez OPS w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. 

była nieznacznie niższa niż w latach ubiegłych. W roku 2011 samorządy gminne 

planują realizację 40 takich projektów, co stanowi wzrost o ponad 300% w stosunku 

do roku poprzedniego. Z badania wynika, że najmniej partnerstw jest 

zawiązywanych z organizacjami pozarządowymi, najczęściej jest to tylko jedno 

partnerstwo rocznie.  

Liczba klientów pomocy społecznej na terenie województwa podlaskiego 

objęta wsparciem w ramach projektów systemowych w latach 2008 – 2010 

systematycznie wzrastała. Większość klientów ośrodków pomocy społecznej 

objętych wsparciem w ramach projektów systemowych pochodziła z terenów 

miejskich i głownie były to kobiety. Reasumując należy stwierdzić, że  w większości 

wypadków liczba odbiorców projektów systemowych z roku na rok wzrasta. 

Z badania bilansu potrzeb wynika, że niezbędne jest tworzenie na poziomie 

regionalnym możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadr pomocy 

społecznej. Jednostki zgłaszają potrzebę prowadzenia szkoleń i kursów 

upowszechniających  pracę socjalna i aktywną integrację w środowiskach lokalnych. 

Powyższe opracowanie traktuje przedmiotowy materiał w sposób ogólny. 

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące poszczególnych zadań z zakresu pomocy 

społecznej zarówno samorządów gminnych jak i powiatowych, zebrane są 

w załączonych tabelach, które stanowią dalszą części Bilansu Potrzeb w zakresie 

pomocy społecznej na rok 2011.  
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