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Drodzy czytelnicy!

Efektywna i skuteczna realizacja zadań instytucji pomocy społecznej oraz sprawne ich 

funkcjonowanie wymaga dostępu do aktualnych informacji, które pozwalają skutecznie wypełniać 

zadania wynikające z przepisów prawa. Z tego względu Obserwatorium Integracji Społecznej 

funkcjonujące przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku realizuje prace 

badawcze pozwalające na jak najlepsze poznanie zapotrzebowania na badania i informacje 

z zakresu polityki społecznej. 

W jednym z artykułów bieżącego wydania znajdą Państwo fragmentaryczne wyniki 

badania diagnozującego potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej w województwie podlaskim. Godna uwagi 

jest również prezentacja wyników dokonanej analizy potrzeb szkoleniowych. Zaprezentowana tematyka szkoleniowa 

umożliwiła rozpoznanie potrzeb pracowników jednostek pomocy społecznej, co umożliwiło zaplanowanie działań 

ukierunkowanych na podniesienie poziomu kompetencji osób zatrudnionych w placówkach pomocy społecznej. 

W niniejszym numerze Biuletynu mogą Państwo również przeczytać o konsultacjach z zakresu stosowania 

narzędzia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej przeprowadzonych wśród jednostek pomocy społecznej z terenu województwa 

podlaskiego oraz zapoznać się z podstawowymi zasadami oraz procedurami towarzyszącymi przysposabianiu dzieci 

w Ośrodku Adopcyjnym w Białymstoku. 

Wyrażam przekonanie, że zainteresuje Państwa także artykuł dotyczący prac społecznie użytecznych 

w województwie podlaskim opracowany na podstawie wyników badania Podlaskiego Obserwatorium Polityki Społecznej 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Osoby zainteresowane tematem ekonomii społecznej znajdą również coś 

dla siebie. Jedno z zagadnień niniejszej publikacji prezentuje wybrane zasoby podmiotów ekonomii społecznej na terenie 

naszego województwa, umożliwiając tym samym zapoznanie się z funkcjonującymi oraz nowopowstającymi podmiotami 

trzeciego sektora. 

W związku z powyższym zachęcam Państwa do lektury Biuletynu, życząc wielu refl eksji i inspiracji w niesieniu 

pomocy najbardziej potrzebującym. 

Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku 

Elżbieta Rajewska-Nikonowicz
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Słowo wstępu

Już po raz kolejny mamy przyjemność zaprosić 

Państwa do lektury Biuletynu Obserwatorium Integracji 

Społecznej. Nasz Zespół również i tym razem przygo-

tował wiele ciekawych i cennych informacji z zakresu 

problemów istotnych dla województwa podlaskiego. 

Z pewnością warto zapoznać się z zasadami oraz 

procedurami towarzyszącymi przysposabianiu dzieci 

w Ośrodku Adopcyjnym w Białymstoku. W bieżącym 

numerze znajdziecie też Państwo informacje z przepro-

wadzonych konsultacji znowelizowanego formularza 

Oceny Zasobów Pomocy Społecznej przeprowadzonych 

wśród jednostek pomocy społecznej naszego regionu. 

Uwadze polecamy również artykuły prezentujące 

wyniki badań diagnozujących potrzeby informacyjne 

oraz potrzeby szkoleniowe z obszaru polityki społecznej 

w województwie podlaskim. Rozpoznanie ich umożliwiło 

zidentyfi kowanie luk kompetencyjnych w określonych 

zakresach oraz wskazało kierunki rozwoju wiedzy i umie-

jętności pracowników ośrodków pomocy społecznej, 

powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy 

społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Kolejny artykuł opisuje wybrane zasoby podmiotów 

ekonomii społecznej na terenie województwa podla-

skiego. Dają one możliwość zapoznania się z otaczają-

cymi nas instytucjami zarówno z obszaru gospodarczego 

jak i społecznego, działającymi we wszystkich sektorach. 

Gościnnie na łamach Biuletynu wyniki swoich 

badań zaprezentował Zespół Podlaskiego Obserwato-

rium Polityki Społecznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Białymstoku w ramach artykułu dotyczącego prac 

społecznie użytecznych w województwie podlaskim.

W pierwszej połowie 2013 roku pracowaliśmy 

również nad aktualizacją obszaru diagnostycznego 

Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej. Ponadto 

w bieżącym roku mamy w planach kontynuację badania 

dotyczącego obszaru ubóstwa i oceny zasobów pomocy 

społecznej oraz opracowanie wyników z zakresu 

diagnozy stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych woje-

wództwa podlaskiego. 

Wyrażamy nadzieję, że przedstawiona w omówio–

nym numerze Biuletynu Obserwatorium Integracji 

Społecznej tematyka spełni Państwa oczekiwania.

Życzymy miłej lektury!

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
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Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 
w województwie podlaskim 

Założenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ma 

ona przeciwdziałać negatywnym tendencjom zabierania 

dzieci z niewydolnych wychowawczo i niezaradnych 

rodzin biologicznych i umieszczania ich w pieczy zastęp-

czej. Głównym założeniem ustawy jest wsparcie dla 

rodzin będących w kryzysie w środowisku ich zamiesz-

kania bez konieczności odrywania dzieci od rodziny. 

Ma ona sprawić, że mniej dzieci kierowanych będzie do 

pieczy zastępczej, a te które do niej trafi ą umieszczane 

będą przede wszystkim w rodzinnych formach opieki, 

zaś formy instytucjonalne (domy dziecka) stanowić będą 

małe środowiskowe placówki. Ustawa podkreśla zasadę, 

że odebranie dziecka rodzinie dysfunkcyjnej ma być 

ostatecznością, jako priorytet zakłada wsparcie rodzin 

z problemami oraz kładzie nacisk na profi laktyczną 

pomoc rodzinie.1 W nowej ustawie pomoc dziecku 

i rodzinie w środowisku lokalnym stanowi prymat wobec 

ingerencji i umieszczenia dzieci w środowisku zastęp-

czym. Działania podejmowane w ramach proponowa-

nego systemu mają w efekcie sprawić, że dzięki w porę 

udzielonej pomocy wyeliminowane zostanie zagrożenie 

zabrania dziecka z rodziny, zaś w sytuacji koniecznego, 

okresowego umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej 

zostanie podjęta praca na rzecz szybkiego ich powrotu 

do rodziny. Stąd podstawowym narzędziem działania na 

rzecz dziecka ma być praca z rodziną. Ustawa o wspie-

raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej proponuje 

nowe, komplementarne podejście do problema-

tyki pomocy i wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci. 

Ponadto dokument ten reguluje zadania samorządów. 

Gminom zostały przydzielone następujące zadania:

profi laktyka środowiskowa dla rodzin wychowują-

cych dzieci, 

•

praca z rodziną o zaburzonej funkcji opiekuńczo-

wychowawczej. 

Powiaty wykonują następujące funkcje:

prowadzenie rodzinnej pieczy zastępczej, 

prowadzenie instytucjonalnej pieczy zastępczej 

w formie placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

usamodzielnianie pełnoletnich wychowanków 

pieczy zastępczej. 

Samorząd województwa odpowiedzialny jest za: 

prowadzenie ośrodków adopcyjnych, 

prowadzenie placówek opiekuńczo – terapeutycz-

nych (piecza instytucjonalna), 

prowadzenie interwencyjnych ośrodków preadop-

cyjnych (piecza instytucjonalna). 

Ustawa proponuje dwie całkowicie nowe formy 

pomocy rodzinie na poziomie gminy: rodziny wspie-

rające i asystenta rodziny. Rodziną wspierającą może 

zostać rodzina wykazująca się odpowiednim zasobem 

umiejętności i pozytywnym doświadczeniem życiowym. 

Do jej zadań będzie należeć m.in. pomoc niewydolnej 

rodzinie w prowadzeniu gospodarstwa domowego 

oraz w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról 

społecznych (art. 29 ustawy). Rodziny wspierające będą 

powoływane z najbliższego otoczenia rodzin wymaga-

jących pomocy w oparciu o pozytywną opinię kierow-

nika ośrodka pomocy społecznej i po zawarciu umowy 

o świadczenie pomocy. Rodziny te będą pełniły swoją 

funkcję we współpracy z asystentem rodziny. Natomiast 

głównym zadaniem asystenta rodziny jest niedopusz-

czenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie 

działań zmierzających do przezwyciężenia kryzysu 

w rodzinie. Ustawa nałożyła na asystenta rodziny szereg 

zadań. Będzie on odpowiedzialny m.in. za: opracowanie 

i realizację planu pracy z rodziną, współpracę z rodziną, 

pracownikiem socjalnym, w razie potrzeby koordyna-

torem rodzinnej pieczy zastępczej, udzielanie pomocy 

powierzonym do opieki rodzinom w rozwiązywaniu ich 

•

•

•

•

•

•

•

1  M. Kaczmarek, Szanse i bariery realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, „Problemy Opiekuńczo 

Wychowawcze”, 2012, nr 2, s. 5.
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problemów socjalnych, psychologicznych, opiekuńczo-

wychowawczych, udzielanie wsparcia w poszukiwaniu 

pracy, w edukacji dzieci, podejmowanie w razie potrzeby 

działań interwencyjnych i zaradczych w rodzinie (art. 15 

ustawy). By sprostać stawianym wymaganiom, asystent 

będzie miał pod opieką nie więcej niż 20 rodzin. Ustawa 

zastrzega także, że praca asystenta rodziny nie może 

być łączona z wykonywaniem obowiązków pracow-

nika socjalnego. Jeżeli wszystkie środki wsparcia rodziny 

w środowisku zawiodą, dziecko decyzją sądu może zostać 

umieszczone w jednej z dwóch form pieczy zastępczej, tj. 

rodzinnej lub instytucjonalnej.

Powiatowe centra pomocy rodzinie pozostają, jak 

dotąd instytucjami, które podpisują umowy z rodzinami 

zastępczymi i wypłacają im należne świadczenia i wyna-

grodzenia. Placówki opiekuńczo-wychowawcze również 

zostają w kompetencjach PCPR-ów. Nowością dla samo-

rządów powiatowych jest utworzenie stanowiska „orga-

nizator rodzinnej pieczy zastępczej”. Ma on odpo-

wiadać m.in. za tworzenie nowych rodzin zastępczych 

i rodzinnych domów dziecka, za organizowanie szkoleń 

dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy 

dziecka, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozsze-

rzonym, organizowanie pomocy i wsparcia osobom spra-

wującym rodzinną pieczę zastępczą np. prowadzenie 

grup wsparcia, pomoc wolontariuszy oraz rodzin pomo-

cowych, poradnictwo dla rodzin zastępczych i rodzinnych 

domów dziecka oraz prowadzenie działalności diagno-

styczno-konsultacyjnej i terapii dla osób sprawujących 

rodzinną pieczę zastępczą, zapewnienie osobom prowa-

dzącym rodzinną pieczę zastępczą stałego wsparcia 

koordynatorów, zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych 

informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, 

organizowanie opieki nad dzieckiem w przypadku, gdy 

osoby pełniące pieczę zastępczą okresowo nie mogą jej 

sprawować. Pod opieką jednego koordynatora nie może 

być więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych 

domów dziecka. 

Nowością w ustawie jest również możliwość 

powołania tzw. rodziny pomocowej, która zajmie się 

dziećmi w czasie nieobecności rodziców zastępczych 

lub prowadzących rodzinny dom dziecka. Rodzina ta 

sprawuje opiekę nad podopiecznymi w czasie urlopu, 

udziału w szkoleniach, pobytu w szpitalu lub w związku 

ze zdarzeniem losowym rodziny zastępczej.

Nowe zadania postawiono również przed samo-

rządem wojewódzkim. Będzie on prowadził regio-

nalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne przezna-

czone dla dzieci wymagających szczególnej opieki, które 

ze względu na stan zdrowia nie mogą zostać umiesz-

czone w powiatowych strukturach pieczy zastępczej. 

Ponadto marszałek będzie mógł utworzyć interwen-

cyjne ośrodki preadopcyjne dla dzieci do 1 roku życia, 

wymagających specjalistycznej opieki i oczekujących 

na przysposobienie. Regionalne placówki opiekuńczo-

terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadop-

cyjne będą zapewniać dzieciom specjalistyczną opiekę 

medyczną i rehabilitacyjną.2 Radykalne zmiany ustawa 

przyniosła w rozwiązaniach dotyczących adopcji. 

Zadania prowadzenia ośrodków adopcyjno-opiekuń-

czych z dniem 1 stycznia 2012 r. przeszły z poziomu 

powiatów na szczebel samorządu województwa. Proble-

matykę adopcji oraz nadzór nad ośrodkami adopcyjnymi 

przeniesiono do urzędów marszałkowskich. Od dnia 

1 stycznia 2012 r., placówki opiekuńczo -wychowawcze 

funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 

2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.3 

Charakterystyka funkcjonowania placówek 

opiekuńczo-wychowawczych na terenie 

województwa podlaskiego

W przypadku niemożności zapewnienia dziecku 

opieki i wychowania przez rodziców, ograniczenia lub 

pozbawienie ich władzy rodzicielskiej jest ona realizo-

wana w ramach pieczy zastępczej. 

Na podstawie danych Podlaskiego Urzędu Woje-

wódzkiego (PUW) na dzień 28 czerwca 2012 r. na terenie 

województwa podlaskiego funkcjonowało 18 placówek 

opiekuńczo – wychowawczych, w tym:

7 placówek wielofunkcyjnych (w Łomży, 

Zambrowie, Krasnem, Suwałkach oraz 3 w Białym-

stoku),

5 placówek socjalizacyjnych (w Supraślu, 

Pawłówce, Białowieży oraz 2 w Białymstoku),

4 placówki rodzinne (w Augustowie, Bielsku 

Podlaskim oraz 2 w Białymstoku),

2 placówki interwencyjne (w Białymstoku oraz 

w Wasilkowie).

•

•

•

•

2  Art. 109-112 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).
3  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej 

(Dz. U. Nr 292, poz. 1720).
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Dane PUW z 2012 r. wskazują, że instytucjonalna 

piecza zastępcza dysponuje 520 miejscami przewidzia-

nymi dla dzieci częściowo lub całkowicie pozbawio-

nymi opieki rodzicielskiej. Zgodnie z art. 230 ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej4 liczba dzieci umieszczonych w jednej 

placówce opiekuńczo-wychowawczej w okresie 9 lat 

od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 2012 r.) nie może 

być wyższa niż 30. Po tym okresie liczba dzieci w jednej 

placówce nie może być większa niż 14. 

Warto nadmienić, iż województwo podlaskie posiada 

jedynie 4 rodzinne domy dziecka, które dysponują 27 

miejscami. Liczba dzieci tam umieszczonych waha się od 

4 do 8.

Najczęstszym powodem umieszczania dziecka 

w instytucjonalnej pieczy zastępcze był alkoholizm 

w rodzinie oraz niewydolność wychowawcza rodziców. 

Demoralizacja młodych ludzi również była częstym 

powodem umieszczenia ich w placówce oferującej cało-

dobową opiekę. Z danych wynika, że w 2009 r. takich 

osób było 129, w 2010 – 40, a rok później liczba młodych 

osób umieszczona w placówce wzrosła o 5 w porów-

naniu do roku poprzedniego. 

Istotny odnotowania wydaje się fakt, że aż 32 osoby 

trafi ły do placówki z powodu wyjazdu rodziców za 

granicę. Liczba „eurosierot” z roku na rok wzrasta, w roku 

2009 było ich 8, w 2010 – 9, a w 2011 – 15. 

emigracji zarobkowej rodziców

„eurosieroty”

z innych powodów (w tym: rezygnacji

rodziny zastępczej

niewydolności wychowawczej

rodziców

przemocy w rodzinie
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4  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).

Wykres 1. Przyczyny umieszczania dzieci w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych w latach 2009-2011

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o przestrzeganiu standardu opieki i wychowa-

nia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz działalności ośrodków adopcyjno-opiekuńczych 

w województwie podlaskim w latach 2009-2011, http://bip.bialystok.uw.gov.pl/Open_category.aspx?ID=2938, 

http://bip.bialystok.uw.gov.pl/Open_category.aspx?ID=3392 (dostępna na dzień 11.09.2012r.)
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Rodziny zastępcze 

W przypadku niemożności zapewnienia dziecku 

opieki i wychowania przez rodziców, ograniczenia lub 

pozbawienia ich władzy rodzicielskiej jest ona realizowana 

w ramach pieczy zastępczej. W roku 2009 w wojewódz-

twie podlaskim w rodzinach zastępczych ogółem przeby-

wało 1 729 dzieci, w roku 2010 – 1 689, a w 2011r – 1 6745. 

Tabela 1. Liczba rodzin zastępczych 

w województwie podlaskim 

Rodzaj rodziny 

zastępczej
2009 2010 2011

spokrewnione 958 945 936

niespokrewnione 139 133 135

zawodowe niespokrew-

nione, w tym:

- wielodzietne

- specjalistyczne

- o charakterze pogoto-

wia rodzinnego

29

24

2

3

34

27

1

6

35

29

2

4

RAZEM 1126 1112 1106

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdań MPiPS-03 

Sytuacja ta spowodowana jest spadkiem liczby 

rodzin zastępczych w województwie, 1 126 rodzin w roku 

2009 do 1 106 rodzin w roku 2011. 

Najlepiej zabezpieczone pod względem ilości rodzin 

zastępczych są miasta powiatowe Białystok (263 rodziny) 

oraz Suwałki (136 rodzin). W pozostałych powiatach 

odnotowuje się mniejszą liczbę rodzin. Poniższa mapka 

prezentuje informacje na temat liczy rodzin zastępczych 

w poszczególnych powiatach. 

Przygotowaniem rodziny do adopcji zajmują się 

ośrodki adopcyjne. Do roku 2011 na terenie woje-

wództwa podlaskiego funkcjonowały 4 placówki. Wraz 

ze zmianą przepisów ich liczba uległa ograniczeniu do 2, 

w Białymstoku i Łomży. Informacje z ośrodków adopcyj-

nych z terenu Podlasia dowodzą, że rośnie liczba rodzin 

zainteresowanych przysposabianiem dzieci. Dane staty-

styczne pokazują, że w roku 2009 chęć taką zgłosiło 59 

rodzin, rok później było ich 66, w roku 2011 – 56 (nie 

zawiera danych z OA z Łomży), a w 2012 roku 71. Dane 

na temat liczby zakończonych procedur adopcyjnych 

prezentuje poniższa tabela. 

Ponadto zarejestrowano, że na terenie województwa 

podlaskiego maleje liczba przysposobionych dzieci, 

szczególnie spada ilość adopcji zagranicznych. W roku 

2009 były to 32 procedury, w 2010 – 22, zaś w 2011 – 14. 
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Mapka 1. Liczba rodzin zastępczych ogółem 

w powiatach województwa podlaskiego w 2011r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdań MPiPS-03

Tabela 2. Ilość zakończonych procedur adopcyjnych w latach 2009-2011

Ośrodek Adopcyjno-

Opiekuńczo w Białym-

stoku

Ośrodek Adopcyjno-

Opiekuńczo w Łomży

Katolicki Ośrodek 

Adopcyjno-Opiekuń-

czo w Łomży 

Ośrodek Adopcyjno-

Opiekuńczo w Suwał-

kach

RAZEM

2009 r. 31 24 - 2 55

2010 r. 33 34 1 5 73

2011 r. 31 17 - 8 56

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych województwa podlaskiego

5  Projekt Programu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013- 2016 

(kwiecień 2013)

Małgorzata Janczuk

Obserwatorium Integracji Społecznej

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

w Białymstoku
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Działalność Ośrodka Adopcyjnego funkcjonującego 
przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej 
w Białymstoku

wywiad z Panią Kierownik Ośrodka Iwoną Elżbietą Andrzejewską

Do tej pory za przeprowadzanie adopcji odpowie-

dzialne były powiaty. Jakie zmiany wprowadziła 

nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r.? 

Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyły na samorząd 

województwa realizację nowego zadania zleconego 

z zakresu administracji rządowej w zakresie zorganizo-

wania i prowadzenia ośrodka adopcyjnego. Zadanie 

to w województwie podlaskim zostało przekazane do 

realizacji Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej 

w Białymstoku. W strukturze Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Białymstoku utworzony został 

odrębny dział – Ośrodek Adopcyjny, mający siedzibę 

w Białymstoku oraz w Łomży jako zamiejscowe stano-

wiska do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

Jakie zadania realizuje Ośrodek?

Zadaniem Ośrodka jest prowadzenie procedur przy-

sposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających 

gotowość do przysposobienia dziecka. Ośrodek został 

również wyznaczony do prowadzenia banku danych 

o dzieciach z terenu województwa podlaskiego  oczeku-

jących na przysposobienie.

Co to jest przysposobienie?

Przysposobienie, czyli adopcja jest aktem uznania 

dziecka innych rodziców, z którymi nie ma więzi biolo-

gicznej za własne potomstwo. Jego efektem oprócz 

wymiaru psychologicznego jest powstanie określonej 

relacji prawnej łączącej dziecko i jego nowych rodziców, 

tożsamej z relacjami rodzinnymi, opartymi na więzach 

krwi i pochodzenia, a więc zarówno dziecko jak i rodzice 

mają względem siebie takie same prawa i obowiązki jakie 

istnieją w rodzinach naturalnych.

Jak przebiega procedura przysposobienia?

Procedura kwalifi kacyjna rozpoczyna się od złożenia 

wymaganych dokumentów oraz dokonania wstępnej 

oceny kwalifi kacji osobistych kandydatów przez spotkania 

indywidualne, diagnozę pedagogiczną i psychologiczną, 

wywiad adopcyjny w miejscu zamieszkania. Kandydaci, 

którzy uzyskają wstępną pozytywną kwalifi kację zostają 

skierowani na bezpłatne szkolenie prowadzone przez 

Ośrodek. W dalszej kolejności Ośrodek Adopcyjny wydaje 

opinie kwalifi kacyjna na podstawie informacji uzyska-

nych na wcześniejszych etapach procedury, dotyczących 

motywacji, oczekiwań, stosunku do jawności adopcji, plano-

wanej opieki nad dzieckiem, dzieciństwa i historii życia, 

cech indywidualnych kandydatów, rozwoju relacji i jakości 

więzi małżeńskich. Po uzyskaniu pozytywnej opinii kwali-

fi kacyjnej rozpoczyna się okres oczekiwania na dziecko. 

Rodziców dobiera się do dziecka w taki sposób, by potrafi li 

oni właściwie zaspokoić jego potrzeby oraz stworzyli 

bezpieczną, akceptującą, mądrą i kochającą rodzinę. Przy-

sposobienie dokonuje się na mocy orzeczenia sądu. 

Jakie muszą zostać spełnione warunki, aby sąd orzekł 

przysposobienie?

Przysposobić można jedynie osobę małoletnią, a więc 

taką, która nie ukończyła 18 lat. Przysposobić można 

jedynie dziecko, które ma uregulowaną sytuację prawną. 

To znaczy, że jego rodzice w sądzie opiekuńczym wyrazili 

zgodę na przysposobienie ich dziecka w przyszłości bez 

wskazania osoby przysposabiającej lub sąd pozbawił ich 

władzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka. Przysposobić 

można osobę małoletnią tylko dla jej dobra, to znaczy, 
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że w procesie adopcji najważniejsze jest dziecko i to do 

niego dobierana jest rodzina a nie odwrotnie, a więc 

kolejność rozstrzygania spraw oczekujących kandydatów 

podyktowana jest przede wszystkim potrzebami dziecka, 

a następnie oczekiwaniami kandydatów. 

Czy wszystkie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną 

mają szanse na adopcje?

Niestety nie wszystkie dzieci z uregulowaną sytuacją 

prawną oczekujące na rodzinę znajdują ją. 

Jakie dzieci mają największe szanse na przysposo-

bienie?

Najszybciej rodzinę znajdują niemowlęta i dzieci 

w wieku przedszkolnym. Trudniej jest, gdy dzieci mają duże 

problemy zdrowotne i rozwojowe, są starsze lub posiadają 

liczne rodzeństwo. Po okresie poszukiwań rodzin w Polsce 

szuka się ich również poza granicami kraju. 

Kto może adoptować dziecko?

Przysposobić dziecko według kodeksu rodzinnego 

i opiekuńczego mogą tylko te osoby, które mają pełną 

zdolność do czynności prawnych. 

Osoba, która chce adoptować dziecko powinna 

posiadać kwalifi kacje osobiste, które pozwolą na wywią-

zywanie się z obowiązków rodzicielskich tj. odpowiednie 

kwalifi kacje moralne, stan zdrowia, stabilną sytuację mate-

rialna i mieszkaniową. Ponadto osoby takie powinny uzyskać 

opinię kwalifi kacyjną Ośrodka Adopcyjnego oraz świade-

ctwo ukończenia szkolenia organizowanego przez Ośrodek. 

Czy organizujecie Państwo takie szkolenia?

Tak. W naszym Ośrodku szkolenia odbywają się 

według autorskiego programu „Droga do adopcji” 

zatwierdzonego przez MPiPS Decyzją Nr 29/20/2012/RA 

z dnia 13.12.2012r. 

W jakim wieku osoby mogą stać się przysposabia-

jącym?

Pomiędzy przysposabiającym a przysposabianym 

musi być odpowiednia różnica wieku. W praktyce 

przyjmuje się, że ta różnica wynosi co najmniej 18 lat i co 

najwyżej 40 lat.

Czy osoba samotna może adoptować dziecko?

Przede wszystkim poszukuje się dla dzieci rodzin 

pełnych. Nie wyklucza to jednak adopcji przez osoby 

samotne. Nie ma formalnych przeciwwskazań do tego, 

by osoba samotna, spełniająca określone stosownymi 

przepisami wymagania, mogła adoptować dziecko 

lub zostać jego opiekunem zastępczym. Zwykle osoby 

samotne adoptują starsze dzieci, którym mogą służyć za 

autorytet i wsparcie. 

Ile dzieci zgłoszono w ostatnim roku do Ośrodka 

w celu adopcji?

W 2012 roku do Ośrodka Adopcyjnego zgłoszono 

86 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną.

A ile dzieci zakwalifi kowano do adopcji?

W 2012 roku do adopcji zakwalifi kowano 67 dzieci. 

Ośrodek przeprowadził łącznie 81 procedur adopcyj-

nych, z czego postanowieniem sądu zakończyło się 61. 

Dziękuje za rozmowę

Małgorzata Janczuk

Obserwatorium Integracji Społecznej

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

w Białymstoku
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Ocena zasobów pomocy społecznej – konsultacje 
z zakresu stosowania narzędzia

W związku z ustawowym obowiązkiem (nowelizacja 

ustawy o pomocy społecznej) sporządzania przez organy 

wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego 

corocznej Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS), 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku 

(ROPS) przy współpracy z Instytutem Rozwoju Służb 

Społecznych w Warszawie w dniu 19 marca 2013 roku 

zorganizował w Białymstoku spotkanie konsultacyjne. 

Spotkanie skierowane było do osób, które po raz pierwszy 

miały wypełniać w Statystycznej Aplikacji Centralnej 

(SAC) formularz Oceny za rok 2012 oraz do tych, którzy 

chcieli poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę na temat 

wykorzystania tego narzędzia.

Podczas spotkania przedstawiciel Instytutu Rozwoju 

Służb Społecznych Pan Bartosz Chmielewski oraz 

pracownik fi rmy Sygnity Pan Jarosław Góral poinformo-

wali o najważniejszych zmianach technicznych i mery-

torycznych wprowadzonych w narzędziu. W dalszej 

części szkolenia została przedstawiona korekta formu-

larza OZPS, którą przygotowano wskutek konsultacji 

z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, 

po pierwszym roku zastosowania narzędzia. Zapre-

zentowano również poszczególne jego elementy oraz 

zapoznano uczestników spotkania z dostępnymi opcjami 

w systemie Statystycznej Aplikacji Centralnej służące 

sprawnemu sporządzeniu OZPS.

Przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej oraz 

Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie zobowiązani 

zostali do wypełnienia formularza i odesłania go do ROPS 

w Białymstoku najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2013 roku. 

Ponadto poproszono ich o wskazanie wniosków i reko-

mendacji wynikających z przeprowadzonej analizy. 

Konsultacje były kolejnym etapem wdrażania 

skorygowanego narzędzia do sporządzania OZPS za 

rok 2012, wypracowanego przez Instytut Rozwoju 

Służb Społecznych w ramach projektu „Koordynacja 

na rzecz aktywnej integracji”, współfi nansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Celem konsultacji było prze-

kazanie kadrom jednostek pomocy społecznej wiedzy 

i umiejętności dotyczących obsługi elektronicznego 

narzędzia OZPS, będącego częścią Statystycznej 

Aplikacji Centralnej. 

Spotkanie zakończyło się panelem dyskusyjnym, 

pozwalającym na wyjaśnienie wszystkich wątpliwości. 

Otrzymane informacje posłużą Regionalnemu Ośrodkowi 

Polityki Społecznej w Białymstoku do opracowania 

rzeczywistych zasobów i potrzeb pomocy społecznej na 

poziomie województwa podlaskiego.

Izabela Anna Grabowska

Obserwatorium Integracji Społecznej

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

w Białymstoku
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W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki 

badania „Analiza programu prac społecznie użytecznych 

w województwie podlaskim”, zrealizowanego w 2012 r. 

w ramach projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Białymstoku pn. Podlaskie Obserwatorium Polityki 

Społecznej (POPS). Głównym celem badania było okre-

ślenie roli prac społecznie użytecznych we wsparciu osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie 

podlaskim, stworzenie pogłębionej charakterystyki uczest-

ników tych prac, a także ocena skuteczności i efektywności 

programu oraz warunków jego realizacji. Przeprowadzona 

analiza potwierdziła stosunkowo niską efektywność zatrud-

nieniową programu prac społecznie użytecznych, ale również 

pokazała, że program prac społecznie użytecznych generuje 

inne korzyści zarówno dla uczestników, jak i organizatorów. 

Czym są prace społecznie użyteczne?

Prace społecznie użyteczne zostały wprowa-

dzone 1 listopada 2005 r. Podstawą prawną organizacji 

programów prac społecznie użytecznych są:

− art. 2 ust. 1 pkt 23a, art. 73a Ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 

z późn. zm.),

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie trybu organizowania 

prac społecznie użytecznych (Dz.U. Nr 155, poz. 921).

Prace społecznie użyteczne są to prace wykonywane 

przez osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, korzy-

stające ze świadczeń z pomocy społecznej lub uczestni-

czące w różnych programach wspierających, np. objętych 

kontraktem socjalnym, skierowane przez starostę 

(w praktyce powiatowy urząd pracy). Są to zatem osoby, 

które najczęściej od wielu lat nie pracują i mają poważne 

trudności w odnalezieniu się na rynku pracy. 

Osoba skierowana do wykonywania prac społecznie 

użytecznych może pracować do 10 godzin w tygodniu, 

za określonym wynagrodzeniem za każdą godzinę pracy. 

Prace społecznie użyteczne fi nansowane są ze środków 

własnych gminy i w 60% z Funduszu Pracy.

Organizacja prac społecznie użytecznych wymaga 

współpracy różnych jednostek – reprezentujących 

zarówno publiczne służby zatrudnienia, jak i instytucje 

pomocy i integracji społecznej. Inicjatorem programów 

prac społecznie użytecznych jest samorząd gminy, który 

organizuje prace na rzecz społeczności lokalnej, w poro-

zumieniu z odbiorcami tych prac oraz powiatowym 

urzędem pracy. Poniższy schemat przedstawia procedurę 

organizacji prac społecznie użytecznych.

Analiza programu prac społecznie użytecznych 
w województwie podlaskim

Schemat 1. Procedura organizacji 

prac społecznie użytecznych

Gmina lub podmiot, w którym są organizowane prace spo-

łecznie użyteczne, przyjmuje skierowaną przez starostę osobę 

uprawnioną w celu wykonywania prac społecznie użytecz-

nych oraz poucza ją o konieczności przestrzegania porządku 

i dyscypliny ustalonych w miejscu wykonywania pracy

Gmina zainteresowana organizacją prac społecznie uży-

tecznych sporządza do 31 stycznia każdego roku roczny plan 

potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecz-

nych; przesyła go właściwemu miejscowo powiatowemu 

urzędowi pracy i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej 

Urząd pracy zawiera z gminą porozumienie dotyczące 

wykonywania prac społecznie użytecznych

Kierownik ośrodka pomocy społecznej na podstawie 

porozumienia sporządza listę osób uprawnionych, które 

mogą być skierowane do wykonywania prac społecznie 

użytecznych na terenie gminy, i przesyła ją do właściwego 

miejscowo powiatowego urzędu pracy

Źródło: Analiza programu prac społecznie użytecznych w województwie 

podlaskim, WUP w Białymstoku 

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

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

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
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Cele realizacji prac społecznie użytecznych

Wyniki badania wskazują trzy podstawowe cele prac 

społecznie użytecznych. Dla przedstawicieli urzędów 

pracy głównym celem jest aktywizacja zawodowa uczest-

ników, a co za tym idzie zatrudnienie. Pomimo tego, że 

badani pracownicy urzędów pracy widzą te prace jako 

pierwszy krok w aktywizacji osób bezrobotnych, to 

oczekują efektu w postaci zatrudnienia.

Nieco inne cele dla prac społecznie użytecznych widzą 

przedstawiciele pomocy społecznej. Ich klienci, uczest-

niczący w programie, powinni przede wszystkim zinte-

grować się społecznie: wyjść z domu, nauczyć współpracy 

w miejscu pracy i budować poczucie własnej wartości.

Zupełnie inaczej patrzą na te kwestie przedstawi-

ciele instytucji na terenie, których prace te są organizo-

wane. Choć doceniają oni element aktywizacyjny i inte-

gracyjny, to jednak dla nich najważniejsze jest wsparcie 

kadrowe. Wszystkie koszty związane z osobami skiero-

wanymi do prac społecznie użytecznych ponosi gmina 

i Fundusz Pracy. Dzięki temu instytucje, w których pracują 

bezrobotni skierowani przez urząd pracy, otrzymują 

pracę nie obciążającą istotnie ich budżetów.

Z perspektywy samych uczestników ważna jest 

ich integracja społeczna – chcą dzięki uczestnictwu 

w programie „wyjść do ludzi”. Ale przede wszystkim liczą 

na dodatkowe środki fi nansowe wypłacane za uczest-

nictwo w pracach. Co miesiąc osoby takie otrzymują 

blisko 300 zł, nie pozbawiając się tym samym prawa do 

świadczeń z pomocy społecznej i z urzędów pracy.

Uczestnicy prac społecznie użytecznych

Zgodnie z wynikami badań, w pracach społecznie 

użytecznych uczestniczą przeważnie osoby między 40. 

a 60. rokiem życia (średnia wieku uczestników w woje-

wództwie podlaskim to 45 lat), częściej kobiety (55%) 

niż mężczyźni. Są to przeważnie osoby bez wykształ-

cenia średniego, najczęściej po szkołach zasadniczych 

zawodowych. Zdarzają się wśród nich osoby niepełno-

sprawne w stopniu lekkim i po leczeniu choroby alkoho-

lowej. Na przestrzeni kilku lat funkcjonowania programu 

ośrodki pomocy społecznej (to one przygotowują listę 

potencjalnych uczestników) zmieniły taktykę kierowania 

do prac. W pierwszych latach działania programu ośrodki 

kierowały do niego osoby określane mianem „trudnych 

klientów”. Osoby takie często nadużywały alkoholu. Tacy 

klienci nie sprawdzali się w pracy i byli odsyłani przez orga-

nizatorów. Instytucje, na rzecz których wykonuje się prace 

społecznie użyteczne, nie mogą sobie bowiem pozwolić 

na przebywanie takich osób na ich terenie (szczególnie 

dotyczy to jednostek oświatowych). Obecnie częściej 

kierowane do programu są osoby o wysokiej motywacji 

i odpowiedzialne. Skierowanie do programu jest dla nich 

też formą nagrody – dotyczy to tych powiatów, gdzie 

chętnych jest więcej niż miejsc w programie.

Uczestników prac społecznie użytecznych można 

podzielić na dwie grupy ze względu na ich historie 

zawodowe. Pierwszą z nich, liczniejszą, stanowią osoby, 

które pracowały jako niewykwalifi kowani robotnicy lub 

pracownicy usług, a po utracie zatrudnienia nie odnalazły 

się na rynku pracy. Większość z nich to osoby długotrwale 

bezrobotne (87% wszystkich uczestników). Drugą grupę 

stanowią osoby, które nigdy nie były zatrudnione. Prze-

prowadzone z nimi rozmowy wskazują, że osoby z obu 

grup są gotowe podjąć każdą pracę, są silnie zmotywo-

wane do zmiany swojej sytuacji – dotyczy to zwłaszcza 

kobiet. Te wyniki kłócą się z powszechnie panującą opinią 

o osobach długotrwale bezrobotnych, które do swojej 

sytuacji się przyzwyczaiły i nie chcą jej zmieniać.

Zakres wykonywanych prac

Większość prac zlecanych w ramach programu ma 

charakter zadań pomocniczych, prostych, często porząd-

kowych. Można wyróżnić kilka kategorii prac wykonywa-

nych najczęściej. Podział ten jest silnie związany z płcią 

osób delegowanych do tych prac. 

Mężczyźni przeważnie wykonują proste prace 

remontowe, porządkowe, i naprawcze, takie jak: 

malowanie, pomoc przy remontach, konserwacja 

i drobne naprawy urządzeń, opieka i porządkowanie 

zieleni miejskiej. Kobiety także pomagają w sprzątaniu, 

ale również podejmują się prac w kuchni, a nawet przy 

opiece nad osobami zależnymi.

Prace społecznie użyteczne były wykonywane prze-

ważnie na terenie jednostek organizacyjnych gminy, 

przede wszystkim w instytucjach użyteczności publicznej 

(takich jak szkoły i przedszkola), na terenie samych 

urzędów gmin i miast oraz w zakładach komunalnych, 

organizacjach pozarządowych i jednostkach organiza-

cyjnych pomocy społecznej (OPS, DPS). Rzadziej zdarzały 

się przypadki kierowania do jednostek służby zdrowia 

(szpitale, żłobki) lub instytucji kultury.

Trudności w realizacji prac społecznie użytecznych 

w woj. podlaskim

Paradoksalnie, jednym z podstawowych problemów 

w realizacji programu, jest niewielkie zainteresowanie 

pracami społecznie użytecznymi zarówno wśród bezro-

botnych klientów pomocy społecznej, jak i wśród gmin. 

Wynika to z ograniczonych środków, jakimi gminy 

dysponują na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
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– informowali o tym w badaniu przedstawiciele ośrodków 

pomocy społecznej, które podlegają pod gminę. Gminy 

wolą wydawać swoje pieniądze na inne cele lub formy 

pomocy wykluczonym.

Kolejnym problemem, formułowanym zarówno 

przez organizatorów, jak i uczestników prac społecznie 

użytecznych jest zbyt mała liczba godzin przeznaczona 

na wykonywanie tych prac. Zarówno instytucje zlecające 

prace, jak i osoby je wykonujące chciałyby zwiększenia 

liczby godzin w tygodniu pracy. Osoby świadczące 

prace mogłyby dzięki temu więcej zarobić, organiza-

torom zaś zwiększenie zakresu godzinowego w tygodniu 

pomogłoby lepiej zorganizować pracę. Zmiana ogra-

niczenia liczby godzin w tygodniu (10 godzin) na rzecz 

limitów miesięcznych (na przykład 40-45 godzin) ułatwi-

łaby organizację pracy stosownie do potrzeb insty-

tucji i ograniczyłaby niepotrzebną biurokrację związaną 

z przeliczaniem godzin za każdy tydzień pracy.

Efektywność i korzyści programu

Wyniki badania potwierdzają ograniczoną efektyw-

ność zatrudnieniową programu prac społecznie użytecz-

nych. W województwie podlaskim tylko 26% uczestników 

prac społecznie użytecznych znajduje zatrudnienie (przy 

wskaźniku dla podstawowych programów ogółem 

57,5% i blisko 75% dla uczestników prac interwencyj-

nych). Niewielką efektywność zatrudnieniową potwier-

dziły także analizy prowadzone na danych powiato-

wych urzędów pracy, które rejestrują zdarzenia związane 

z sytuacją swoich klientów – prawdopodobieństwo znale-

zienia pracy przez uczestników prac społecznie użytecz-

nych jest niższe niż w grupie kontrolnej o podobnych 

rozkładach cech socjodemografi cznych. Należy przy tym 

zwrócić uwagę na fakt, że efektywność jest zróżnicowana 

terytorialnie – w powiatach łomżyńskim, monieckim, 

suwalskim i zambrowskim wskaźnik ten przekroczył 40%. 

Jednocześnie jednak program charakteryzował się najniż-

szymi kosztami uczestnictwa w programie jednej osoby  

– 799 zł w województwie podlaskim. Natomiast koszt 

ponownego zatrudnienia do prac społecznie użytecz-

nych wyniósł 2 884 zł; jest to kwota znacznie mniejsza 

niż w przypadku pozostałych programów rynku pracy, 

których średni koszt przekroczył 7 400 zł.

Analiza zebranych wyników badania pozwala na okre-

ślenie kilku rodzajów korzyści uzyskiwanych przez uczest-

ników prac społecznie użytecznych. Co istotne, w ocenie 

tych korzyści wydają się zgodni zarówno uczestnicy prac, jak 

i instytucje je organizujące oraz delegujące uczestników.

Wszyscy respondenci badania wyraźnie podkre-

ślają korzyści płynące z udziału w programie związane 

z poprawą sytuacji materialnej i integracją społeczną 

uczestników. Najważniejszą korzyścią dla nich jest 

niewątpliwie wynagrodzenie. Fakt, iż są to samodzielnie 

zarobione pieniądze, zwiększa ich wartość, a także buduje 

i wzmacnia poczucie własnej wartości wśród uczest-

ników. Dzięki temu ogranicza się uboczne, negatywne 

efekty pomocy społecznej, takie jak uzależnienie od tej 

pomocy czy wyuczona bezradność. Osoby uczestni-

czące w tego typu pracach nawiązują również kontakty 

społeczne, przez co mogą liczyć na wsparcie społeczne; 

łatwiej sobie radzą z problemami, stają się bardziej 

otwarte i ufne, a także stają się bardziej odpowiedzialne 

i zdyscyplinowane. Wśród korzyści respondenci badania 

wskazywali również poprawę samooceny, dowartościo-

wanie, motywację do działania i poszukiwania pracy.

Powyższy tekst stanowi jedynie skrót najistotniejszych 

zagadnień poruszanych w raporcie. Pełna wersja raportu 

dostępna jest na stronie www.pops.up.podlasie.pl.

Opracowanie: Aneta Wiśniewska

Kierownik projektu

Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
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Potrzeby informacyjne z obszaru polityki 
społecznej na terenie województwa podlaskiego

Efektywna i skuteczna realizacja zadań insty-

tucji pomocy społecznej oraz sprawne ich funkcjono-

wanie wymaga dostępu do aktualnych informacji, które 

pozwalają skutecznie wypełniać zadania wynikające 

z przepisów prawa. W związku z powyższym Obserwa-

torium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach zadania 

„Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej 

w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji 

Społecznej” współfi nansowanego ze środków Europej-

skiego Funduszu Społecznego, Projekt „Koordynacja na 

Rzecz Aktywnej Integracji”, Priorytet I „Zatrudnienie i Inte-

gracja Społeczna”, Działanie 1.2. „Wsparcie Systemowe 

Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej” Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, w drugim półroczu 2012 

roku przeprowadziło po raz kolejny badanie nt. potrzeb 

informacyjnych z obszaru polityki społecznej w woje-

wództwie podlaskim. 

Badanie zostało przeprowadzone wśród jednostek 

sektora pomocy i integracji społecznej tj. ośrodków 

pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy 

rodzinie, domów pomocy społecznej oraz placówek 

opiekuńczo – wychowawczych. Na podstawie wyników 

badania ankietowego rozpoznano niedobory i luki 

informacyjne, dokonano oceny jakości informacji, 

z których korzystają jednostki pomocy społecznej. 

Ponadto wskazano problemy społeczne, które powinny 

zostać poddane pogłębionej analizie, celem zwięk-

szenia efektywności działań realizowanych w obszarze 

polityki społecznej. 

Badanie miało charakter ilościowy. Głównym 

jego celem było zgromadzenie informacji będących 

punktem wyjścia dla dalszych prac badawczych i anali-

tycznych prowadzonych przez Zespół Obserwatorium 

Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Białymstoku oraz innych jednostek 

badawczych. Znajomość defi cytów informacyjnych 

pozwoli na realizacje badań, których wyniki, wnioski 

i rekomendacje zostaną praktycznie wykorzystane 

w planowaniu skutecznych strategii i programów 

rozwiązywania problemów społecznych na poziomie 

gminy, powiatu, regionu. 

Kwestionariusz ankiety, rozesłano za pośredni-

ctwem poczty tradycyjnej docelowo do 170 podmiotów 

pomocy i integracji społecznej z terenu województwa 

podlaskiego. Ankietę skierowano do: 118 ośrodków 

pomocy społecznej (OPS), 14 powiatowych centrów 

pomocy rodzinie (PCPR), 21 domów pomocy społecznej 

(DPS), 17 placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

W efekcie odnotowano 63% zwrot ankiet z ośrodków 

pomocy społecznej, 100% z powiatowych centrów 

pomocy rodzinie, 71% z domów pomocy społecznej oraz 

94% z placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Pierwszym elementem badania było rozpoznanie 

grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

którymi poszczególne jednostki pomocy społecznej 

zajmują się na co dzień w swojej pracy. Uzyskane wyniki 

dowodzą, że instytucje pomocy społecznej z terenu 

województwa podlaskiego najczęściej zajmują się 

osobami niepełnosprawnymi -79% jednostek z obszaru 

sektora pomocy i integracji społecznej podejmuje 

działania w tym obszarze. Znaczny odsetek placówek, 

w ramach wykonywanych zadań oraz świadczonych 

usług realizuje działania na rzecz osób bezradnych 

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych (66%) oraz 

osób przewlekle chorych (64%). Spośród ogółu respon-

dentów – 62% w swojej pracy, udziela pomocy osobom 

bezrobotnym, natomiast 61% uzależnionym od 

alkoholu. Najrzadziej wskazywane kategorie społeczne, 

na rzecz których jednostki pomocy społecznej 

podejmują działania to emigranci (1%), imigranci (2%) 

oraz mniejszości narodowe i etniczne (3%). 

Ośrodki pomocy społecznej wskazywały najczęś-

ciej, że osoby długotrwale bezrobotne (86%) oraz 

rodziny wielodzietne (82%) i osoby niepełnosprawne 

(82%) stanowią najważniejsze zagadnienia ich działal-

ności. Wszystkie powiatowe centra pomocy rodzinie 

wskazały, że realizują działania na rzecz osób niepeł-

nosprawnych oraz dzieci i młodzieży wychowującej 

się poza rodziną. Z odpowiedzi udzielonych przez 
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przedstawicieli domów pomocy społecznej dowiadu-

jemy się, że najczęściej w ich kompetencji znajdują się 

działania na rzecz osób niepełnosprawnych (93%) oraz 

przewlekle chorych (67%). W przypadku placówek 

opiekuńczo – wychowawczych beneficjentami 

pomocy najczęściej są dzieci i młodzież wychowujące 

się poza rodziną (94%) oraz zagrożone wykluczeniem 

społecznym (69%). Analiza dowodzi, że poszczególne 

instytucje pomocy społecznej pomagają różnym 

kategoriom społecznym zagrożonym wykluczeniem 

społecznym w zróżnicowanym stopniu, w zależności 

od potrzeb i pełnionych funkcji.

Przedstawiciele podmiotów pomocy i integracji 

społecznej dokonali oceny informacji na temat grup 

społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym 

w województwie podlaskim, pod względem trzech 

kryteriów: wartości merytorycznej informacji, dostęp-

ności danych, aktualności informacji. Respondenci 

ocenili te informacje w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało 

zdecydowanie negatywną ocenę, natomiast 5 – zdecy-

dowanie pozytywną.

Biorąc pod uwagę ocenę wartości merytorycznej 

informacji najwyżej oceniono informacje nt. osób długo-

trwale bezrobotnych. Wartość uśrednionej oceny wyniosła 

4,01. Równie wysoko oceniono wartość informacji na 

temat osób niepełnosprawnych (średnia 3,80) i rodzin 

wielodzietnych (średnia 3,80). Najniżej oceniono wartość 

merytoryczną danych o osobach należących do mniej-

szości etnicznych i narodowych (średnia 2,33), emigran-

tach (średnia 2,22) oraz imigrantach (średnia 1,86).

Oceniono również dostępności informacji doty-

czących grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Dostępność danych stanowi istotną rolę w procesie 

podejmowania działań. Najwyższą oceną otrzymały 

materiały informacyjne nt. osób długotrwale bezrobot-

nych. (średnia 3,93). Na drugim miejscu, ze średnią ocen 

3,72 uplasowały się informacje dotyczące rodzin wielo-

dzietnych. Wysoką pozycje pod względem dostępności 

danych osiągnęła również kategoria „osoby starsze” 

(średnia 3,71). Najgorzej oceniany jest dostęp do infor-

macji dotyczących osób opuszczających zakłady karne 

Tabela 1. Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym w pracy badanych instytucji

* Respondent miał możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne

OGÓŁEM OPS PCPR DPS POW
N=119 N=74 N=14 N=15 N=16

% % % % %
317473453enmodzebybosO

Dzieci i młodzież zagrożone
wykluczeniem społecznym 45 38 93 7 69
Dzieci i młodzież wychowujące się
poza rodziną 36 18 100 7 94

440122806enteizdoleiwynizdoR
Osoby bezradne w sprawach
opiekuńczo - wychowawczych 66 80 86 13 38
Osoby długotrwale bezrobotne 62 86 21 13 31
Osoby należące do mniejszości

004133hcywodoranihcynzcinte
00032icnargimI
00011icnargimE

Niepeł 13390012897inwarpson
3176921846erohcelkelwezrpybosO

Osoby opuszczające zakłady karne 45 64 21 0 19
006050775ezsratsybosO

Ofiary przemocy w rodzinie 60 69 93 7 38
Osoby samotnie wychowujące

130634755iceizd
Uchodź 6005711yc
Osoby uzależnione od alkoholu 61 78 21 53 25
Osoby uzależnione od środków
odurzających (innych niż alkohol) 19 22 14 13 19
Osoby żyją 8333127706eiwtsóbuwec
Osoby chorujące psychicznie 53 61 43 53 25

67702melborpynnI

Grupy zagrożone wykluczeniem
społecznym
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(średnia 3,42) i osób bezradnych w sprawach opiekuńczo 

-wychowawczych (średnia 3,47).

Uczestnicy badania ocenili również aktualność 

informacji dotyczących różnych grup klientów pomocy 

społecznej. Wyniki badania pokazują, że podobnie jak 

w przypadku oceny wartości merytorycznej oraz oceny 

dostępności informacji, respondenci najwyżej ocenili 

aktualność danych w obszarze długotrwałego bezro-

bocia (średnia 3,97), nieco niżej aktualność danych 

o osobach starszych (średnia 3,70) i rodzinach wielo-

dzietnych (średnia 3,69). 

Analiza wykazała, że najniżej oceniono aktualność 

danych o osobach samotnie wychowujących dzieci 

(średnia 3,44) i przewlekle chorych (średnia 3,33). 

Jednym z celów przeprowadzonego badanie było 

poznanie, przy realizacji jakich zadań jednostki organi-

zacji pomocy społecznej wykorzystują dostępne infor-

macje o grupach społecznych zagrożonych wyklucze-

niem społecznym. W przypadku ośrodków pomocy 

społecznej dostępne zasoby informacyjne najczęś-

ciej wykorzystywane są przy realizacji zadań własnych 

i zleconych oraz przy udzielaniu benefi cjentom pomocy 

społecznej w różnych formach. Powiatowe centra 

pomocy rodzinie dostępne informacje wykorzystują 

przy realizacji zadań własnych wynikających z różnych 

ustaw, przy opracowywaniu strategii rozwiazywania 

problemów społecznych, programów oraz projektów 

systemowych. Analiza dowodzi, że najczęstsze sposoby 

wykorzystania informacji wśród pracowników domów 

pomocy społecznej to: realizacja działalności statutowej, 

realizacja zadań wynikających z ustaw oraz programów, 

identyfi kacja i zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Przed-

stawiciele placówek opiekuńczo – wychowawczych 

wykazali, że dostępne informacje wykorzystują przy reali-

zacji zadań z zakresu profi laktyki społecznej jak również 

podczas udzielania świadczeń dla wychowanków. 

Kolejny etap badania polegał na określeniu 

głównych barier w dostępie do informacji o grupach 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. W niniejszym 

badaniu przyjęto, że przyczyny trudności w dostępie 

do informacji mogą wynikać z: przeszkód formalno – 

prawnych, przeszkód nieformalnych, odpłatności za 

korzystanie z informacji, problemów z identyfi kacją 

źródeł informacji, trudności z interpretacją danych.

Z informacji uzyskanych w drodze badania wynika, 

że największe trudności formalno – prawne w dostępie 

do informacji występują w przypadku osób niepełno-

sprawnych (średnia 26,05%). Równie duże utrudnienia 

dotyczą informacji o osobach chorujących psychicznie 

i przewlekle chorych (po 20,17%). Najrzadziej badane 

instytucje wskazywały trudności formalno – prawne 

w dostępie do danych o imigrantach i emigrantach 

(po 2,52%). Kolejna przeszkoda to utrudnienia niefor-

malne. Z rozkładu odpowiedzi wynika, iż najwięcej 

utrudnień nieformalnych występuje w przypadku infor-

macji o ofi arach przemocy w rodzinie (średnia 18,49%), 

osobach bezradnych w sprawach opiekuńczo –wycho-

wawczych (średnia 17,65%) oraz osobach uzależnionych 

4,00

3,00

3,20

3,40

3,60

3,80

3,33
3,44 3,47 3,51 3,52

3,63 3,66 3,69 3,70

3,97

O
s. 

pr
ze

w
le

kl
e 
ch

or
e

O
s. 

sa
m

ot
ni

e 
w

yc
h.

 d
zi

ec
i

O
s. 

be
zr

ad
ne

 w
 sp

r. 
op

. -
 w

yc
h.

O
s. 

uz
al

eż
ni

on
e 
od

 a
lk

oh
ol

u

O
fia

ry
 p

rz
em

oc
y 

w
 ro

dz
in

ie

O
so

by
 ż
yj

ąc
e 
w

 u
bó

st
w

ie

N
ie

pe
łn

os
pr

aw
ni

R
od

zi
ny

 w
ie

lo
dz

ie
tn

e

O
so

by
 st

ar
sz

e

O
so

by
 d

łu
go

trw
al

e 
be

zr
ob

ot
ne

Wykres 1. Ocena aktualności informacji według badanych instytucji

Źródło: opracowanie własne
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od alkoholu (średnia 17,65%). Najmniejsze przeszkody 

nieformalne odnotowano w dostępie do informacji 

na temat emigrantów (średnia 1,68%), uchodźców 

(średnia 2,52%) i imigrantów (średnia 2,52%). Wśród 

gro problemów jakie utrudniają dostęp do informacji 

wymienia się również odpłatność za korzystanie 

z danych. Na tę trudność badani wskazywali stosunkowo 

rzadko, o czym świadczy niski poziom wskazań. Analiza 

przeprowadzona w toku badania wykazała, że odpłat-

ność za dane najbardziej utrudnia dostęp do informacji na 

temat: dzieci i młodzieży wychowujących się poza rodziną, 

osób bezradnych w sprawach opiekuńczo – wycho-

wawczych i rodzin wielodzietnych. Najmniejszą prze-

szkodę, w postaci opłat za możliwość korzystania z infor-

macji odnotowano w przypadku danych nt. uchodźców, 

emigrantów, osób uzależnionych od środków odurza-

jących (innych niż alkohol) i osób starszych (po 0,84%). 

Kolejna bariera w dostępie do danych o grupach zagro-

żonych wykluczeniem społecznym to problem z iden-

tyfi kacją źródeł informacji. Prawie co piąty respon-

dent wskazał, że problem ten dotyczy danych o osobach 

niepełnosprawnych (średnia 21,01%) i przewlekle 

chorych (średnia 20,17%). Równie często wskazywano tę 

barierę w przypadku informacji o dzieciach i młodzieży 

zagrożonej wykluczeniem społecznym (średnia 17,65%) 

oraz o benefi cjentach pomocy społecznej bezradnych 

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych (średnia 

16,81%). Najrzadziej zaś wskazywano na dane opisujące 

osoby należące do mniejszości etnicznych i narodowych 

(2,25%), emigrantów i imigrantów (po 1,68%).

Respondenci badania wskazywali też na trudności 

z interpretacją dostępnych danych. Zgodnie z wynikami 

pozyskanymi w efekcie prac badawczych utrudnienie 

to dotyczy głównie informacji związanych z osobami 

niepełnosprawnymi (13,45%). Co dziesiąty ankietowany 

wskazał, że problem ten odnosi się również do zasobów 

informacyjnych nt. osób uzależnionych od alkoholu. 

Najmniej trudności stwarza ankietowanym interpretacja 

informacji dotyczących uchodźców (średnia 0,84%) oraz 

osób należących do mniejszości etnicznych i narodo-

wych (średnia 1,68%). 
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Źródło: opracowanie własne

Wykres 2. Problemy z identyfi kacją źródeł informacji
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W przeprowadzonym badaniu podjęto temat 

niezdiagnozowanych na terenie województwa podla-

skiego „starych” i „nowych” problemów społecznych. 

Celem badania było poznanie, w jakich obszarach badaw-

czych istnieją luki informacyjne. Poniższa tabela prezen-

tuje najczęściej wskazywane problemy społeczne. 

Tabela 2. Problemy społeczne, które do tej pory 

nie zostały wystarczająco zdiagnozowane

„STARE” PROBLEMY „NOWE” PROBLEMY

OPS

przemoc w rodzinie, 

bezrobocie, bezradność 

w sprawach opiekuńczo 

– wychowawczych

eurosieroctwo i migracje 

zagraniczne, uzależnieni 

od Internetu, hazardu, 

narkomania, rozwody 

i separacje

PCPR
niepełnosprawność, 

przemoc

Eurosieroctwo, handel 

ludźmi

DPS
alkoholizm osób 

zamieszkujących w DPS

brak miejsc pracy 

chronionej, seksualność 

osób niepełnospraw-

nych, uzależnienia od 

Internetu

POW

alkoholizm rodziców 

wychowanków placó-

wek, uzależnienia

uzależnienia, losy 

wychowanków opusz-

czających placówki

Źródło: opracowanie własne

Jakość informacji w znacznym stopniu zależy od 

cykliczności aktualizacji danych. Z wyników badania prze-

prowadzonego wśród przedstawicieli jednostek pomocy 

społecznej dowiadujemy się, że cyklicznej aktualizacji 

wymagają informacje dotyczące niżej wymienionych 

problemów społecznych.

Rysunek 1. Problemy społeczne na terenie 

województwa podlaskiego wymagające cyklicznej 

aktualizacji danych według przedstawicieli OPS

*kolejność wskazanych powyżej problemów wynika z częstotliwości wskazy-

wania ich przez respondentów badania

Źródło: opracowanie własne

Kolejnym zagadnieniem badania była diagnoza 

potrzeb w zakresie problemów społecznych wyma-

gających najpilniejszego rozpoznania. W pierwszej 

kolejności ankietowani wskazują na problem przemocy. 

Wśród kolejnych obszarów wymagających najpilniej-

szego rozpoznania wskazano uzależnienia. Decyzją 

badanych wymienić wśród nich należy alkoholizm 

i narkomanię. Ponadto coraz bardziej powszechne staje 

się uzależnienie od Internetu i świata wirtualnego. 

Procedura badawcza wykazała, że wśród problemów 

wymagających szybkiego rozpoznania znajdują się 

również zagadnienia dotyczące osób niepełnospraw-

nych, przewlekle chorych oraz starszych. Respondenci 

wielokrotnie podkreślają nie tylko brak aktualizacji infor-

macji o tych grupach społecznych zagrożonych wyklu-

czeniem społecznym ale wskazują również na brak 

dostępu do danych w tych obszarach. Kolejne problemy 

społeczne wskazane przez ankietowanych to bezrobocie, 

ubóstwo i wiążąca się z nimi trudna sytuacja fi nansowa.

Rozpowszechnianie danych uzupełniających braki 

informacyjne odnosi się do działań, dzięki którym uzyskana 

w drodze procesów badawczych wiedza, zostaje udostęp-

niona szerszej grupie odbiorców. Prezentacja danych oraz 

udostępnianie aktualnych informacji z zakresu polityki 

społecznej może przybierać różne formy. Badanie dowodzi, 

że najlepszym sposobem prezentacji danych są szkolenia. 

Ponad 60% respondentów wskazało te formę jako najbar-

dziej pożądaną. Przedstawiciele jednostek pomocy 

społecznej wskazują, że równie dobrym sposobem 

przekazywania informacji są konferencje (46%). Nie co 

mniejszy odsetek, gdyż 42% preferuje raporty z badań, 

które zawierają analizę i interpretację wyników. 

Ostatnim etapem badania było określenie jakie rodzaje 

szkoleń preferują pracownicy ośrodków pomocy społecznej, 

powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy 

społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

Wykres 3. Szkolenia preferowane przez 

przedstawicieli jednostek pomocy społecznej

Źródło: opracowanie własne

przemoc

bezrobocie

alkoholizm

niepełnosprawność

ubóstwo

choroby psychiczne

bezradność w sprawach opiekuńczo -
wychowawczych

bezdomność

uzależnienia
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Biorąc pod uwagę ogół udzielonych odpowiedzi 

dowiadujemy się, że największy odsetek pracowników 

jednostek sektora pomocy społecznej zainteresowany 

jest szkoleniami nt. diagnozowania problemów społecz-

nych. Co trzeci ankietowany wskazał, że interesują go 

szkolenia z obszaru identyfi kacji i korzystania z zasobów 

informacyjnych natomiast co czwarty preferuje tematykę 

z zakresu ewaluacji projektów i programów społecznych.

Aby właściwie projektować przyszłe działania Obser-

watorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Białymstoku oraz innych jednostek 

analitycznych i badawczych z terenu województwa 

podlaskiego konieczne jest przeprowadzenie identy-

fi kacji niszy problemowej. Wyniki przeprowadzonej 

analizy nt. potrzeb informacyjnych instytucji pomocy 

i integracji społecznej dostarczyły istotnej wiedzy doty-

czącej gromadzenia, interpretacji, sposobów wyko-

rzystania zasobów informacyjnych dotyczących osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym w wojewódz-

twie podlaskim. Instytucje biorące udział w badaniu 

wskazały na szerokie spectrum potrzeb informacyjnych 

z obszaru polityki społecznej. Analiza materiału empi-

rycznego wykazała, że wiele potrzeb informacyjnych 

jest zbieżnych dla wszystkich bądź większości insty-

tucji biorących udział w badaniu, bez względu na obszar 

działania. Ogólnie rzecz ujmując można stwierdzić, że 

informacje fragmentaryczne występują w przypadku 

danych nt. osób opuszczających zakłady karne, 

bezradnych w sprawach opiekuńczo – wychowaw-

czych i bezdomnych. W przypadku aktualność danych 

największe braki odnotowano w odniesieniu do danych 

o osobach przewlekle chorych, samotnie wychowują-

cych dzieci oraz bezradnych w sprawach opiekuńczo 

– wychowawczych. Wskazano ponadto problemy 

społeczne, które nie są wystarczająco zdiagnozowane. 

Wśród nich najczęściej wskazywano: przemoc, alkoho-

lizm, niepełnosprawność. Pośród nowych problemów 

wyliczano eurosieroctwo, handel ludźmi, uzależnienia. 

Jak się okazuje potrzeby zgłoszone przez instytucje mają 

bardzo zróżnicowany stopień ogólności, od bardzo ogól-

nikowych wskazań dotyczących danego zagadnienia po 

informacje o konkretnych kwestiach. Nie mniej jednak 

uzyskane informacje wskazujące braki w zasobach infor-

macyjnym, które znacznie ułatwią planowanie przy-

szłych działań badawczych a co za tym idzie przyczynią 

się do większej efektywności prac badawczych. 

Małgorzata Janczuk

Obserwatorium Integracji Społecznej

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

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

Analiza potrzeb szkoleniowych jest procesem 

identyfi kacji obszarów wiedzy, umiejętności i postaw 

istotnych dla rozwoju instytucji pomocy społecznej 

oraz tworzących je ludzi. Efektem przeprowadzo-

nego badania potrzeb szkoleniowych pracowników 

różnych szczebli jest możliwość zaplanowania działań 

rozwojowych nastawionych na podniesienie poziomu 

kompetencji osób zatrudnionych oraz usprawnienie 

ich sposobów radzenia sobie z nowymi sytuacjami 

lub wyzwaniami zawodowymi. Rozpoznanie i analiza 

potrzeb umożliwia zidentyfi kowanie luk kompetencyj-

nych w określonych zakresach oraz wskazuje kierunki 

rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników szkoleń.

Badanie potrzeb koncentruje się zwykle na diag-

nozowaniu rozbieżności między stanem obecnym 

a pożądanym. Potrzeby rozumiane są tu jako cele, 

dotyczące możliwych do modyfi kowania wyników 

działań edukacyjnych, w których osiągnięciu mają 

pomóc kursy specjalistyczne, szkolenia, doradztwo 

i wizyty studyjne.

Stosując się do powyższych przesłanek Zespół 

Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku przepro-

wadził badanie ankietowe na temat potrzeb szko-

leniowych jednostek pomocy społecznej na rok 

2013. Pozyskane informacje mają posłużyć realizacji 

projektu systemowego ROPS „Bądź Aktywny, Bądź 

Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo 

dla kadr instytucji pomocy społecznej” w ramach Prio-

rytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 

7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem 

przedmiotowego projektu jest prowadzenie szkoleń 

i doradztwa dla pracowników jednostek zajmują-

cych się pomocą i integracją społeczną. Działania 

podejmowane w ramach w/w projektu mają na celu 

Kurs specjalistyczny: Trening Zastępowania Agresji

Kurs specjalistyczny: Mediacje rodzinne

Szkolenie: Prawo zamówień publicznych
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podwyższenie poziomu wiedzy i doskonalenie umie-

jętności niezbędnych w pracy z klientem pomocy 

społecznej. Służą również wzmocnieniu współpracy 

i wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami 

służb zatrudnienia i instytucji pomocy społecznej 

a także podwyższeniu poziomu ich wiedzy na temat 

kompleksowego wsparcia osób zagrożonych wyklu-

czeniem społecznym. Celem kompleksowej i maksy-

malnie efektywnej realizacji działań szkoleniowych 

podejmowanych w ramach projektu systemowego 

ROPS konieczne wydaje się być prowadzenie badań 

identyfikujących potrzeby informacyjne w niniej-

szym przedmiocie. 

W drugim półroczu 2012 Obserwatorium Integracji 

Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Białymstoku przeprowadziło badanie nt. „Analiza 

potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki 

pomocy społecznej w województwie podlaskim 

na rok 2013”. Diagnozę opracowano na podstawie 

badania ilościowego, przy zastosowaniu kwestiona-

riusza ankiety. Dobór próby był celowy i w związku 

z tym badaniem została objęta kadra kierownicza, 

merytoryczna oraz pracownicy socjalni zatrudnieni 

w jednostkach, które działają w zakresie polityki 

społecznej tj. w ośrodkach pomocy społecznej, powia-

towych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy 

społecznej oraz placówkach opiekuńczo-wychowaw-

czych z terenu województwa podlaskiego. Ankietę 

skierowano do: 118 OPS, 14 PCPR, 21 DPS,17 POW. 

Badanie obejmowało cztery moduły tematyczne. 

Pierwszy dotyczył zapotrzebowania na realizację 

kursów specjalistycznych. Drugi odnosił się do potrzeb 

tematycznych szkoleń. Dwa kolejne obejmowały świad-

czenie doradztwa oraz organizację wizyt studyjnych. 

Respondenci mieli za zadanie wskazanie tych tematów 

szkoleń (spośród czterech form wyżej określonych), 

w których najchętniej uczestniczyliby w 2013 roku. 

W przypadku ośrodków pomocy społecznej, domów 

pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wycho-

wawczych otrzymano 100% zwrot ankiet, natomiast 

odnosząc się do powiatowych centrów pomocy 

rodzinie wskaźnik ten wyniósł 93%. 

Szkolenie: Metody pracy z mieszkańcami DPS

Szkolenie: Praca z rodzicami dzieci przebywających w POW 

Szkolenie: Pracownik socjalny jako interwent kryzysowy

Szkolenie: Praca z rodzicami dzieci przebywających w POW 
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Tabela 1.  Potrzeby szkoleniowe wśród pracowników ośrodków pomocy 

społecznej z terenu województwa podlaskiego

KURSY SPECJALISTYCZNE

Kadra kierownicza

• Mediacje 

• Kurs języka migowego 

• Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach na poziomie podstawowym 

Kadra merytoryczna

• Trening interpersonalny 

• Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach na poziomie podstawowym 

• Trening zastępowania Agresji I Stopnia 

Pracownicy socjalni

• Mediacje 

• Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach na poziomie podstawowym 

• Kurs języka migowego 

SZKOLENIA

Kadra kierownicza

• Ustawa o pomocy społecznej - omówienie przepisów prawa 

• Ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej 

• Trening umiejętności kierowniczych 

Kadra merytoryczna

• Praca z osobą stosującą przemoc dla członków LZI i grup roboczych 

• Praca z osobą doznającą przemocy dla członków LZI i grup roboczych 

• Praca z dzieckiem w ramach procedury NK 

Pracownicy socjalni

• Ustawa o pomocy społecznej - omówienie przepisów prawa 

• Praca z osobą doznającą przemocy dla członków LZI i grup roboczych 

• Praca socjalna z rodzina wieloproblemową 

DORADZTWO

Kadra kierownicza, 

Kadra merytoryczna, 

Pracownicy socjalni

• W zakresie zadań wynikających z ustaw dotyczących pomocy społecznej 

• W zakresie prawnym i psychologicznym dla LZI 

• Opracowanie i aktualizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych problemów spo-

łecznych i innych programów realizowanych przez JST 

WIZYTY STUDYJNE

Kadra kierownicza

• Realizacja projektów współfi nansowanych ze środków UE 

• Środowiskowa praca socjalna/ programy aktywności lokalnej 

• Partnerstwo lokalne 

Kadra merytoryczna

• Realizacja projektów współfi nansowanych ze środków UE 

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

wychowanków 

• System wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych 

Pracownicy socjalni

• Środowiskowa praca socjalna/ programy aktywności lokalnej 

• System wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych 

• Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczenie społecznym 

Źródło: opracowanie własne

Ośrodki Pomocy Społecznej

Analizując rozkład odpowiedzi udzielonych przez 

przedstawicieli OPS, na temat preferowanych form 

podnoszenia kwalifi kacji zawodowych, wynika że 

wśród tej grupy odbiorców, największym zainteresowa-

niem w roku 2013 cieszyć się będą szkolenia. Spośród 

5 557 wskazań, które otrzymano z ośrodków pomocy 

społecznej, 64% dotyczyło szkoleń. Prawie co szóste zgło-

szenie dotyczyło wizyt studyjnych, natomiast co siódme 

kursów specjalistycznych. Najmniejszym zainteresowa-

niem cieszyło się doradztwo. Poniższe zestawienie tabe-

laryczne prezentuje tematy szkoleniowe najczęściej 

wskazywane przez ośrodki pomocy społecznej z terenu 

województwa podlaskiego. 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 

Benefi cjenci badania to również pracownicy powia-

towych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa 

podlaskiego. W odpowiedzi na zapytanie dotyczące 

tematyki kursów specjalistycznych największe zain-

teresowanie w przypadku kadry kierowniczej dotyczy 

„Mediacji” oraz „Treningu interpersonalnego”. Pracownicy 

merytoryczni najczęściej wskazywali potrzebę uczestni-

ctwa w kursach dotyczących „Treningu Zastępowania 

Agresji I Stopnia”. W przypadku pracowników socjal-

nych zatrudnionych w PCPR odnotowano wysokie zapo-

trzebowanie na tematy: „Trening Zastępowania Agresji 

I Stopnia” oraz „Kurs języka migowego”. 
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W przypadku potrzeb szkoleniowych kadry 

kierowniczej i merytorycznej największą ilość wskazań 

odnotowano w kategorii zagadnień związanych ze 

sposobami negocjacji i radzenia sobie z psychoma-

nipulacją. Kadra kierownicza zainteresowana jest 

również szkoleniami w przedmiocie ustawy o wspie-

raniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, natomiast 

merytoryczna pracą z dzieckiem w ramach procedury 

Niebieskiej Karty. W przypadku pracowników socjal-

nych najwięcej braków informacyjnych odnoto-

wano w obszarze „Indywidualne programy usamo-

dzielniania osób opuszczających rodziny zastępcze 

oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze”, „Ustawa 

o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej”, 

„Praca socjalna z rodziną wieloproblemową”.

Badanie zainteresowania świadczeniem doradztwa 

wśród pracowników PCPR wykazało niewielkie zapo-

trzebowania w tym obszarze. Osoby zainteresowane 

najczęściej wskazywały temat opracowania i aktualizo-

wania strategii rozwiązywania problemów społecznych 

i innych programów realizowanych przez jst, jako najbar-

dziej pożądane. 

W przypadku wizytach studyjnych w 2013 r. 

wśród pracowników wykonujących czynności kierow-

nicze i dyrektorskie w PCPR odnotowano największe 

zainteresowanie tematyką dotyczącą pieczy zastępczej. 

W przypadku kadry merytorycznej oraz pracowników 

socjalnych tematami najbardziej pożądanymi przez te 

grupy odbiorców są realizacja projektów współfi nanso-

wanych ze środków UE oraz piecza zastępcza.

Domy Pomocy Społecznej

Przeprowadzona analiza umożliwiła również 

rozpoznanie luk informacyjnych w obszarze szkole-

niowym pracowników 21 domów pomocy społecznej 

z terenu województwa podlaskiego. Z analizy uzyska-

nych informacji dowiadujemy się, iż kadra kierownicza 

oraz merytoryczna DPS najczęściej chciałaby w roku 

2013 uczestniczyć w kursach na temat mediacji. 

Równie wysoki odsetek pracowników zajmujących 

stanowiska kierownicze jak i merytoryczne zgłasza 

potrzebę uczestnictwa w „Treningu interpersonalnym”. 

W grupie pracowników socjalnych domów pomocy 

społecznej największe zapotrzebowanie odnoto-

wuje się na tematy dotyczące „Treningu Zastępowania 

Agresji I Stopnia” oraz „Treningu Interpersonalnego”. 

Istotnym uwagi wydaje się być fakt, iż wysoki odsetek 

pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko 

optuje za udziałem w kursie języka migowe.

Badanie wykazało, że w przypadku tematów 

szkoleń wśród kadry kierowniczej największe zaintere-

sowanie dotyczy szkolenia „Trening umiejętności kierow-

niczych”. Równie wysokie zapotrzebowanie odnotowano 

w przypadku szkolenia „Budowanie wizerunku jednostek 

pomocy społecznej”. 

Wśród dyrektorów i kierowników istnieje popyt 

na szkolenia dotyczące: ustaw o pomocy społecznej 

i o ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastęp-

czej, na temat praw mieszkańców i pracowników DPS, 

zawierania kontraktów socjalnych oraz znowelizowa-

nego prawa pracy. 

Kadra merytoryczna preferuje tematykę związaną 

z prawem mieszkańców i pracowników DPS oraz 

dotyczącą metod pracy z mieszkańcami DPS. Znaczna 

część kadry merytorycznej objętej badaniem deklaruje 

chęć uczestnictwa w 2013 roku w szkoleniach na temat 

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz terapii zaję-

ciowej. Dla wielu z nich również temat stresu, wypalenia 

zawodowego i asertywności wydaje się być interesujący. 

Warto odnotować, iż kadra merytoryczna zaintereso-

wana jest udziałem w szkoleniach na temat seksualności 

osób niepełnosprawnych. 

Szkolenie: Prawo zamówień publicznych

Szkolenie: Zespoły interdyscyplinarne – jako forma współpracy 

międzyinstytucjonalnej we wspieraniu bezrobotnych
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Pracownicy socjalni podobnie jak kadra kierow-

nicza i merytoryczna najbardziej zainteresowani są 

uczestnictwem w szkoleniach dotyczących przepisów 

prawa wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

oraz z obszaru praw mieszkańców i pracowników 

DPS oraz metod pracy z mieszkańcami DPS. Równie 

istotnym i chętnie wskazywanym tematem do reali-

zacji w roku 2013 są sposoby negocjacji i radzenia 

sobie z psychomanipulacją oraz pierwsza pomoc 

przedmedyczna.

Synteza wyników badania wykazała, że zaintere-

sowanie doradztwem wśród pracowników domów 

pomocy społecznej jest mało powszechne. Tylko nieliczni 

wyszczególnili, że chcą korzystać z poradnictwa ofero-

wanego przez specjalistów. Największą popularnością 

wśród wskazanej tematyki doradztwa cieszyć się będą 

konsultacje w zakresie realizacji zadań wynikających 

z ustawy o pomocy społecznej. 

Badanie skierowane do pracowników domów 

pomocy społecznej posłużyło również zbadaniu skali 

zapotrzebowania tematycznego wizyt studyjnych. 

Pracownicy DPS najchętniej uczestniczyliby w wizycie 

studyjnej na temat „System wsparcia osób starszych 

i niepełnosprawnych”. W przypadku kadry kierowni-

czej i merytorycznej odnotowuje się widoczne zain-

teresowanie wizytami studyjnymi na temat reali-

zacji projektów współfi nansowanych ze środków 

UE. Wszyscy pracownicy, a szczególnie kadra mery-

toryczna zainteresowani są wizytami o standardach 

pracy i funkcjonowania całodobowych oraz dziennych 

placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dotyczą-

cymi dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej. 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Rozpoznaniu potrzeb szkoleniowych na 2013 r. 

poddano także 17 placówek opiekuńczo-wychowaw-

czych. Analiza udzielonych odpowiedzi przez kadrę POW 

w przedmiocie kursów specjalistycznych wskazuje, że 

zarówno kadra kierownicza, merytoryczna jak i pracow-

nicy socjalni najczęściej optują za uczestnictwem 

w kursach specjalistycznych w obszarze mediacji. 

Poniżej zaprezentowano tematykę kursów specjalistycz-

nych wskazywaną przez pracowników poszczególnych 

szczebli zatrudnienia. 

Asystent osoby niepełnosprawnej

Kurs języka migowego

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach na
podstawowym poziomie

Mediacje

Trening interpersonalny

Asystent rodziny

8

0

Inne

32
92

68

82

100 150

Trening Zastępowania Agresji II Stopnia

Trening Zastępowania Agresji I Stopnia

pracownicy socjalni
50

kadra kierowniczakadra merytoryczna
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60
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Wykres 1. Kadra POW zainteresowana poszczególną tematyką kursów specjalistycznych

Źródło: opracowanie własne



BIULETYN OBSERWATORIUM 
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PR
OJ

EK
T „

KO
OR

DY
NA

CJ
A 

NA
 R

ZE
CZ

 
AK

TY
W

NE
J I

NT
EG

RA
CJ

I”
24

Analiza oczekiwań kadry kierowniczej pod 

względem zapotrzebowania na szkolenia pokazuje, że 

największe zainteresowanie wzbudziły tematy: „Socjote-

rapia” oraz „Stres, wypalenia zawodowe i asertywność”. 

Respondenci w osobie pracowników merytorycznych 

wykazali chęć uczestnictwa w szkoleniach na temat: 

„Metodyka pracy opiekuńczej z dzieckiem FAS” i „Sposoby 

negocjacji i radzenia sobie z manipulacją”. W przypadku 

pracowników socjalnych zapotrzebowanie na szkolenia 

dotyczy następujących zagadnień: „Praca socjalna 

z osobą doświadczającą ubóstwa”, „Pomoc a interwencja 

w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, „Praca socjalna 

z rodziną wieloproblemową”.

Analiza oczekiwań pracowników placówek opie-

kuńczo-wychowawczych pokazuje, że najbardziej 

pożądaną tematyką w obszarze doradztwa jest inter-

pretacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 

społecznej. 

Najmniejsze zainteresowanie benefi cjentów 

otrzymał temat dotyczący opracowywania i aktualizacji 

strategii rozwiązywania problemów społecznych tudzież 

innych problemów społecznych. 

Kolejnym etapem analizy było określenie zapo-

trzebowania tematycznego wizyt studyjnych pracow-

ników placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dyrek-

torzy i kierownicy oraz pracownicy socjalni zatrudnieni 

w POW funkcjonujących na terenie województwa 

podlaskiego przyznają, że w obszarze ich zaintere-

sowań lokują się wizyty studyjne o tematyce pieczy 

zastępczej. Niemal połowa respondentów z grupy 

kadry kierowniczej oraz pracowników socjalnych wyty-

powała opiekę nad dzieckiem jako temat najbardziej 

interesujący. Co trzecie wskazanie dotyczyło stan-

dardów pracy oraz funkcjonowania całodobowych 

i dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

Wykres 2. Odsetek pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu 

województwa podlaskiego zainteresowanych określoną tematyką doradztwa
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40%
50%
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70%

23%

62%

15%

Opracowanie i aktualizowanie
strategii rozwiązywania

problemów społecznych i innych
programów realizowanych przez

jst

W zakresie prawnym
i psychologicznym dla Lokalnych
Zespołów Interdyscyplinarnych W zakresie zadań wynikających

z ustaw dotyczących
pomocy społecznej

Źródło: opracowanie własne

Szkolenie: Pracownik socjalny jako interwent kryzysowy

Kurs specjalistyczny: Trening interpersonalny
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W przypadku pracowników merytorycznych w 2013 r. 

zainteresowaniem cieszyć się będą trzy tematy wizyt 

studyjnych tj. standardy pracy i funkcjonowania cało-

dobowych oraz dziennych placówek opiekuńczo-

wychowawczych, realizacja projektów współfinanso-

wanych ze środków UE; opieka nad dzieckiem, piecza 

zastępcza, metody pracy opiekuńczo-wychowawczej, 

usamodzielnienie wychowanków oraz środowiskowa 

praca socjalna, programy aktywności lokalnej. 

W toku przeprowadzanego badania zdiagnozo-

wano zapotrzebowania szkoleniowe kadry pomocy 

społecznej. Wykonana analiza potrzeb szkolenio-

wych pracowników jednostek pomocy społecznej na 

terenie województwa podlaskiego nadaje kierunek 

działań szkoleniowych, które będą realizowane w roku 

2013 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Białymstoku. Doskonalenie zawodowe realizo-

wane  w czterech formach tj. kursów specjalistycz-

nych, szkoleń, doradztwa oraz wizyt studyjnych przy-

czynia się do poprawy efektywności funkcjonowania 

potencjału pracowników i jakości zarządzania jednost-

kami pomocy społecznej. Przeprowadzone badanie 

dowodzi, że zainteresowanie pracowników zatrudnio-

nych na różnych szczeblach hierarchii tj. kierowników, 

dyrektorów, pracowników merytorycznych i socjalnych 

jest na wysokim poziomie, stąd też potrzeba prowa-

dzenia badań potrzeb informacyjnych, które diagno-

zują luki i deficyty wśród pracowników a jednocześnie 

nadają kierunki podejmowanych działań. 

Kursu specjalistyczny: Trening interpersonalny

Małgorzata Janczuk

Obserwatorium Integracji Społecznej

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

w Białymstoku
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Diagnoza stanu ekonomii społecznej na terenie 
województwa podlaskiego

(na podstawie Wieloletniego Program Rozwoju Ekonomii 

Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020)

Ekonomia społeczna jako kluczowy element 

polityki społecznej polegający na rozwiązywaniu 

problemów społecznych w ostatnich latach nabiera 

szczególnego znaczenia. „Ekonomia społeczna oparta 

na zasadach solidarności, partycypacji i samorządności 

odgrywa znaczącą rolę w przeciwdziałaniu wykluczeniu 

społecznemu i łagodzeniu negatywnych skutków 

gospodarki rynkowej. Poprzez wykorzystywanie 

narzędzi rynkowych realizuje cele społeczne, takie 

jak generowanie nowych miejsc pracy, wzmocnienie 

spójności społecznej czy budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego”1. Pojęcie ekonomii społecznej najsze-

rzej można zdefi niować jako aktywność obywatelską 

wykorzystującą działalność ekonomiczną do realizacji 

celów społecznie użytecznych np. do tworzenia miejsc 

pracy, integracji społecznej i zawodowej osób zagrożo-

nych społeczną marginalizacją.

W roku 2012 na terenie województwa podlaskiego 

opracowano Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii 

Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2013-

2020. Jest to strategiczny dokument, wyznaczający 

podstawowe kierunki działań mających na celu rozwój 

i upowszechnienie ekonomii społecznej w regionie. 

Podczas opracowywania WPRES stworzono następującą 

klasyfi kację instytucji na poziomie województwa podla-

skiego: 

Przedsiębiorstwa społeczne czyli podmioty 

prowadzące działalność ekonomiczną służącą reali-

zacji celów społecznych,

Podmioty ekonomii społecznej czyli podmioty 

tworzące miejsca pracy dla osób zagrożonych 

społecznym wykluczeniem i/lub wspierające 

przedsiębiorstwa społeczne i przedsiębiorczość 

społeczną,

Otoczenie ekonomii społecznej czyli potencjalni 

partnerzy przedsiębiorstw społecznych i podmiotów 

ekonomii społecznej.

1.

2.

3.

Wśród przedsiębiorstw społecznych wymienia 

się: organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, prowadzące działal-

ność gospodarczą, zakłady aktywności zawodowej, 

spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie 

inwalidów, zakłady pracy chronionej, spółki non profi t.

Liczba organizacji pozarządowych prowadzących 

działalność gospodarczą jest trudna do oszacowania, 

gdyż nie ma rejestru, w którym tego typu podmioty 

byłyby wyróżnione. Na podstawie badań Stowarzyszenia 

KLON/JAWOR można określić, że ok. 5% organizacji 

pozarządowych w Polsce prowadzi działalność gospo-

darczą, co oznaczałoby, że w województwie podlaskim 

jest takich organizacji około 100. 

Na terenie województwa podlaskiego według 

danych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego funkcjo-

nuje jeden zakład aktywności zawodowej o charak-

terze wytwórczym (Zakład Aktywności Zawodowej KRES 

w Zambrowie). 

Według danych GUS (stan na 30 czerwca 2012 r.) 

na terenie województwa podlaskiego istniały 469 spół-

dzielnie, ich liczba zmniejszyła się z 474 w 2010 r. 

Większość z nich to spółdzielnie pracy. Według danych 

Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni 

Socjalnych łącznie zarejestrowanych w Polsce jest 484 

spółdzielni socjalnych. Z bazy teleadresowej Regional-

nego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku wynika, 

że na terenie województwa podlaskiego (stan na maj 

2013 r.) funkcjonuje 16 spółdzielni socjalnych. Jak wynika 

z analizy sytuacji zastanej przeprowadzonej przez Regio-

nalne Centrum Ekonomii Społecznej w sierpniu 2011 r. 

większość funkcjonujących spółdzielni liczy 5 osób, tylko 

jedna zatrudnia na umowy cywilno-prawne więcej niż 10 

dodatkowych współpracowników (w zależności od ilości 

zleceń). Zdecydowana większość działań podejmowa-

nych przez spółdzielnie socjalne to świadczenie usług na 

1  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie 

Podlaskim na lata 2013-2020, s. 4.
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rzecz zleceniodawców, w tym w zakresie produkcyjno–

usługowym i budowlano-porządkowym.

Według ewidencji Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Białymstoku w maju 2013 r. na terenie 

województwa podlaskiego funkcjonowało 27 zakładów 

pracy chronionej zatrudniających osoby niepełno-

sprawne. 

Brak rejestru spółek non-profi t powoduje, że nie 

jest znana dokładna ich liczba. Można jedynie szacować, 

że na terenie województwa podlaskiego działa kilka 

takich podmiotów. Zidentyfi kowane, działające spółki 

to: „Galeria Smaku” Spółka z o.o. utworzona przez Stowa-

rzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla 

Z. Augusta z Augustowa oraz dwie spółki osób prawnych 

utworzone w Białymstoku przez Caritas oraz Fundację 

Edukacji i Twórczości.

Wśród podmiotów ekonomii społecznej wymienia 

się: 

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, 

warsztaty terapii zajęciowej,

kluby integracji społecznej,

centra integracji społecznej,

ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, 

organizacje parasolowe.

Badanie SOF-1 przeprowadzone przez GUS w 2009 r. 

wskazuje, że w województwie podlaskim działa 2 300 

aktywnych organizacji społecznych, stowarzyszeń, 

fundacji i innych organizacji (wśród nich 700 stanowi 

zarejestrowane OSP). W odniesieniu do Polski region 

województwa podlaskiego zajmuje ostatnie miejsce. 

Stanowi to 1% wszystkich organizacji w kraju i jest 

najmniej obok lubuskiego zasobny w organizacje poza-

rządowe. Z punktu widzenia prowadzonej działalności 

aż 90% NGO prowadzi tylko działalność nieodpłatną 

(dominują one na podlaskich wsiach). Według danych 

REGON z 2010 r. na terenie województwa podlaskiego 

funkcjonowało 3 611 podmiotów spełniających kryteria 

organizacji pozarządowej, co stanowiło 0,003 organizacji 

na 10 tysięcy mieszkańców (1 207 107 mieszkańców). 

Jest to jeden z najniższych wskaźników zorganizowania 

w całej Polsce, ale systematycznie wzrasta.

Wskaźnik wzrostu liczby organizacji i potrzeb inte-

gracyjnych oraz aktywizacji społeczności wiejskich ukazał 

realizowany w latach 2007-2010 wśród 28 gmin Poakce-

syjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW)2. 

•

•

•

•

•

•

W trakcie programu powstało 36 nowych organizacji poza-

rządowych i 99 grup nieformalnych. Nowo powstałe aktyw-

ności społeczne podczas PPWOW w gminach to: zespołowa 

praca nad dokumentami strategicznymi i projektami, 

szkolenia animatorów w sołectwach, reaktywowanie grup 

ludowych i nieformalnych, partnerstwa międzygminne 

i między instytucjami w celu wspólnej realizacji projektów, 

wspólne tematyczne wyjazdy studyjne, centra i grupy 

wolontariatu młodzieżowego i osób dorosłych, spotkania 

wielopokoleniowe i liczne kółka zainteresowań itp. 

Na terenie województwa istnieją 4 kluby integracji 

społecznej oraz 24 warsztaty terapii zajęciowej obej-

mujące 749 uczestników. Wszyscy uczestnicy są osobami 

dorosłymi – powyżej 18 roku życia3. Ponadto działa 

6 centrów integracji społecznej. 

Na terenie województwa podlaskiego najbardziej 

istotnymi instytucjami, które wspierają PES, są ośrodki 

wsparcia ekonomii społecznej (OWES) oraz inkuba-

tory przedsiębiorczości społecznej, które realizują 

następujące zadania:

dostęp do usług prawnych, księgowych, marketin-

gowych; 

doradztwo (indywidualne i grupowe m.in. w postaci 

punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów 

społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną 

infrastrukturę rozwoju); 

szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejęt-

ności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia 

działalności w sektorze ekonomii społecznej;

usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na 

rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę 

sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspie-

rania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej); 

promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia 

w sektorze ekonomii społecznej,

wsparcie powstających lub istniejących spółdzielni 

socjalnych.

Organizacje skupiające w województwie podmioty 

ekonomii społecznej nie mają jeszcze silnej reprezentacji. 

Rolę tych organizacji przejmują organizacje spoza woje-

wództwa, które promują modele kooperacyjne w zakresie 

ekonomii społecznej oraz rzecznictwo w imieniu PES. 

Przykładem działającej w tym obszarze na terenie woje-

wództwa jest Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej 

z siedzibą w Lublinie powołane i zarządzane przez UNDP 

w ramach projektu systemowego „Zintegrowany System 

Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Organizacją parasolową 

•

•

•

•

•

•

2  Ewa Gliwicka, Podsumowanie PIS PPWOW w latach 2007-2010, MPIPS 2011.
3  Badania własne, www.wrotapodlasia.pl, www.rops-białystok.pl (stan na 18.11.2011).
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dla podlaskich PES staje się również Stała Konferencja 

Ekonomii Społecznej (SKES), która będąc zrzeszeniem 

dobrowolnym organizacji i osób podejmuje działania na 

rzecz porządku prawnego.

Wśród otoczenia ekonomii społecznej wylicza 

się organizacje wspierające, lokalne grupy działania, 

otoczenie fi nansowe, instytucje pomocy społeczne, 

samorząd lokalny, instytucje pośredniczące, sektor 

biznesowy. Organizacji wspierających inne organi-

zacje pozarządowe na terenie województwa podla-

skiego według bazy ngo.pl jest 29. Świadczą one pomoc 

w zakresie: zakładania organizacji, spraw księgowych, 

pomocy w pisaniu projektów, dostarczania informacji 

o źródłach fi nansowania, wsparcia fi nansowego, pomocy 

formalno – prawnej, reprezentowania, zrzeszania orga-

nizacji pozarządowych, pośrednictwa wolontariatu dla 

organizacji pozarządowych, badania organizacji pozarzą-

dowych, wsparcia technicznego, wsparcia lokalowego, 

pomocy specjalistycznej związanej z daną działalnością. 

W stolicy województwa zarejestrowanych jest 12 z nich, 

5 w Suwałkach natomiast w Łomży są 2 takie organi-

zacje. Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób 

bezrobotnych i świadczące usługi rynku pracy stanowią 

w województwie podlaskim grupę 98 instytucji. Działają 

tutaj Agencje Zatrudnienia, Zakłady Doskonalenia Zawo-

dowego, Kluby Pracy, Lokalne Fundusze Poręczeniowe, 

Instytucje Szkoleniowe oraz Gminne Centra Informacji. 45 

z nich prowadzi swoją działalność na terenie Białegostoku, 

12 jest zarejestrowanych w Suwałkach a 10 w Łomży. 

Na terenie województwa istnieje i aktywnie działa 16 

Lokalnych Grup Działania (LGD). Obejmują one swym 

zasięgiem cały obszar województwa. Dysponują fundu-

szami przeznaczonymi na rozwój społeczności lokalnych, 

organizacji, tworzenia i wsparcia przedsiębiorczości.

Ze względu na specyfi kę działalności podmiotów 

ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych 

zidentyfi kować również należy otoczenie fi nansowe. 

Są to: banki, fundusze poręczeniowe, fundusze pożycz-

kowe, instytucje grantodawcze. Z danych PARP wynika, 

że na terenie województwa działa kilka ośrodków 

Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przed-

siębiorstw, w tym dwa prowadzące fundusze pożycz-

kowe: Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. 

w Suwałkach oraz Fundacja Rozwoju Przedsiębior-

czości w Suwałkach.4 W regionie działa także kilkana-

ście banków spółdzielczych, w tym Bank Polskiej Spół-

dzielczości posiadający kilkanaście fi lii oraz 11 banków 

spółdzielczych zrzeszonych w Krajowym Związku 

Banków Spółdzielczych.

Działające instytucje pomocy społecznej na terenie 

województwa podlaskiego to: Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej (ROPS), 115 ośrodków pomocy społecznej 

(OPS), 3 miasta grodzkie na prawach powiatu – Białystok, 

Łomża i Suwałki oraz 14 powiatowych centrów pomocy 

rodzinie (PCPR). Instytucje te odpowiedzialne są w szcze-

gólności za kształtowanie polityki społecznej i jej reali-

zację. ROPS opracowuje i realizuje strategie w zakresie 

polityki społecznej, programy pomocy społecznej, orga-

nizuje szkolenia zawodowe dla kadry pomocy społecznej. 

OPS-y oferują świadczenia pieniężne i niepieniężne, zasiłki 

jak również usługi opiekuńcze czy poradnictwo specja-

listyczne. PCPR-y świadczą pomoc z zakresu integracji 

społecznej osób mających trudność w przystosowaniu 

się do życia po opuszczeniu m.in.: placówki opiekuńczo-

wychowawcze, domu dla matek z małoletnimi dziećmi, 

zakładu karnego. Ponadto prowadzą rodzinną pieczę 

zastępczą oraz instytucjonalną pieczę zastępczą w formie 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, usamodziel-

nianie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, 

pomoc osobom niepełnosprawnym oraz cudzoziemcom.

Organami samorządu województwa podlaskiego 

są: Sejmik Województwa Podlaskiego, złożony z 30 radnych 

oraz Zarząd Województwa Podlaskiego, złożony z 5 

członków Zarządu: Marszałka Województwa Podlaskiego, 

dwóch wicemarszałków Województwa Podlaskiego oraz 

dwóch Członków Zarządu Województwa Podlaskiego. 

W województwie podlaskim rolę Instytucji Pośred-

niczącej (IP) pełni Urząd Marszałkowski Województwa 

Podlaskiego, a Instytucją Pośredniczącą II Stopnia jest Woje-

wódzki Urząd Pracy. Głównym ich zadaniem jest zarządzanie 

i nadzorowanie w zakresie wdrażania i realizacji działań 

w ramach poszczególnych Priorytetów Programu Operacyj-

nego Kapitał Ludzki. Obecnie wsparcie rozwoju ekonomii 

społecznej jest fi nansowane z Priorytetu VII Promocja inte-

gracji społecznej – Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wyklu-

czeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej POKL.

Na koniec czerwca 2012 r. w bazie krajowego 

rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej 

REGON województwa podlaskiego znajdowało się 

92 864 jednostek sektora biznesowego. Najbardziej 

kluczowe sektory w województwie podlaskim w 2012 

to sektor handlu i budownictwa.5 Na terenie woje-

wództwa podlaskiego został utworzony Klaster Instytucji 

Otoczenia Biznesu – tzw. wspólnota fi rm, stowarzyszeń 

4  http://ksu.parp.gov.pl/pl
5  Dane statystyczne GUS (stan na 30 czerwiec 2012r.).
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i jednostek naukowych. Ponadto w regionie powołany 

został Park Naukowo – Technologiczny oraz funkcjonują 

liczne zrzeszenia reprezentujące sektor prywatny, w tym 

m.in. Izba Przemysłowo – Handlowa, Cech Rzemiosł 

Różnych, Podlaskie Stowarzyszenia w tym Stowarzy-

szenie Klub Kobiet Biznesu. Z przedstawionych danych 

wynika, że obecny potencjał ilościowy przedsiębiorstw 

społecznych w województwie podlaskim jest jeszcze 

dość ograniczony, a większość przedsiębiorstw społecz-

nych ma bardzo krótki staż, wiedzę, doświadczenia 

i ograniczony potencjał fi zyczny (budynki, maszynki, 

kapitał). Liczniejsza, choć także niewielka, jest liczba 

podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności orga-

nizacji pozarządowych. Otoczenie ekonomii społecznej 

to przede wszystkim samorządy lokalne oraz instytucje 

fi nansowe, ale na razie w niewielkim stopniu współpra-

cujące z przedsiębiorstwami społecznymi. 

BAZA TELEADRESOWA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Centrum Integracji Społecznej

1.

Centrum Integracji Społecznej 

w obrębie miejscowości Chmielnik, gmina Czarna Białostocka, 

prowadzone przez Caritas Archidiecezji Białostockiej

Chmielnik 15, 16-020 Czarna Białostocka

tel. 85-734-12-55

tel. 728-594-175

e-mail: szansa@caritas.pl

2.
Centrum Integracji Społecznej w Białymstoku

prowadzone przez Stowarzyszeniu „Ku Dobrej Nadziei”

ul. Żelazna 23, 15-297 Białystok 

tel. 85-674-87-17

e-mail: kdn@kdn.bialystok.pl

3.
Centrum Integracji Społecznej w Bielsku Podlaskim 

prowadzone przez Fundację Edukacji i Twórczości w Białymstoku

ul. ks. Adama Abramowicza 1, 15-872 Białystok 

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

tel. 85-742-40-41 w. 90

e-mail: biuro@mentoring.pl Ten adres e-mail jest ukry-

wany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w 

przeglądarce, by go zobaczyć  

4.
Centrum  Integracji Społecznej „Przystań” w Łapach 

prowadzone przez Fundację VITA FAMILIAE w Łomży

ul. Leśnikowska 54, 18-100 Łapy

tel. 85-715-25-50 w. 40

e-mail: biuro@cislapy.pl

5.

Centrum Integracji Społecznej w Białymstoku 

prowadzone przez Stowarzyszenia na rzecz rodziny i osób zagro-

żonych wykluczeniem społecznym HOLOS

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 82A/1, 15-657 Białystok

tel. 85-873-90-67 

e-mail: holos.biuro@gmail.com

6.
Centrum Integracji Społecznej w Łomży

prowadzone przez Fundację Edukacji i Twórczości w Białymstoku

ul. Sikorskiego 166, 18-400 Łomża

tel. 513-088-286

e-mail: kozicki36@o2.pl

Kluby Integracji Społecznej

1.
Klub Integracji Społecznej „Masz Wybór” w Suwałkach 

prowadzony przez Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór”

ul. T. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki

tel. 87-566-24-44

e-mail: stowarzyszenie.wybor@wp.pl

2.

Klub Integracji Społecznej „Droga do pracy” w Białymstoku 

prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” 

w Białymstoku

ul. Proletariacka 21, 15-449 Białystok

tel. 85-652-59-06

e-mail: naszdom.droga@wp.pl

stowdroga@wp.pl

3.

Klub Integracji Społecznej w Łapach

prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultin-

gowe w Białymstoku

FALCAR OSK

ul. Dolna 4, 18-100 Łapy

tel. 85-715-44-40

e-mail: biuro@falcar.pl

kislapy@polskiestowarzyszenie.pl

4.

Klub Integracji Społecznej w Zabudowie 

prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i  Konsultin-

gowe w Białymstoku

MOPS w Zabłudowie

ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów

tel. 85-71-88-100 wew. 26

e-mail: mgops_zab@box.zetobi.com.pl 

kiszabludow@podlaskiestowarzyszenie.pl
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Lokalne Grupy Działania

1.
Lokalna Grupa Działania 

Północno – Wschodnia LGD „Szelment”

ul. Suwalska 21, 16-411 Szypliszki

tel. 87-565-90-46

e-mail: biuro@lgd-szelment.pl

2. Lokalna Grupa Działania „Sejneńszczyzna”

ul. Piłsudskiego 2/6, 16-500 Sejny

tel. 87-735-13-89

e-mail: biuro@lgd-sejnenszczyzna.pl

3.
Lokalna „Grupa Działania – Kanał Augustowski

i Rospuda”

ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów

tel. 87-643-30-29

e-mail: lgd@lgd-rospuda.pl

4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasza Suwalszczyzna”

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki

tel. 791-357-669

e-mail: drr@ares.suwalki.pl

e-mail: lgdns@op.pl

5. „Fundacja Biebrzańska”

Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola 

tel. 85-712-83-07

e-mail: sekretariat@biebrza-leader.pl

6. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury

Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo

tel. 86-273-80-44

e-mail: lgd.biebrza@op.pl 

7. Stowarzyszenie „Sąsiedzi”

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

tel. 086-473-53-35 

e-mail: lgdsasiedzi@gmail.com

8. Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”

ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock

tel. 86-279-19-10

e-mail: fundacja@fundacja1.nazwa.pl

9. Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna”

ul. Legionowa 9, 18-300 Zambrów 

tel. 85-738-43-33 

e-mail: bramanabagna@op.pl

10. Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski”

ul. Piłsudskiego 2, 16-100 Sokółka

 tel. 085-711-24-35

e-mail: biuro@szlaktatarski.org.pl

11. „Królewski Gościniec Podlasia”

ul. Białostocka 23, 16-002 Dobrzyniewo Duże

tel. 85-716-90-42

e-mail: krolewskigosciniecpodlasia@wp.pl

12. Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska

ul. Piłsudskiego 64 (Centrum Edukacji), 16-030 Supraśl

tel./fax. 085-710-88-50

tel. 504 288 464

e-mail: lgd@puszczaknyszynska.org 

13.
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „N.A.R.E.W. – Narwiańska 

Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi”

ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna 

tel. 85-650-51-04

e-mail: biuro@stowarzyszenienarew.org.pl

14. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”

ul. Mickiewicza 1 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie 

tel. 86-275-74-52 

e-mail: krainabobra@wp.pl 

15. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka

tel./fax. 85-682-50-26 

e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl 

e-mail: lgd.pb@neostrada.pl

16. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania -Tygiel Doliny Bugu”

ul. Warszawska 51 lok. 7, 17-312 Drohiczyn

tel./fax. 85-655-77-06

e-mail: prezes@tygieldolinybugu.pl

e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl
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Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej

1.
Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

 – Subregion Białostocki

ul. Warszawska 44/1, 15–077 Białystok

tel. 85-732-02-58

e-mail: biuro@europartner-akie.pl

2.
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych 

– Subregion Łomżyński

ul. Brukowa 28/4, 15-889 Białystok

tel. 85- 654-58-97

e-mail: biuro@owes.lomza.pl

3.
Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach 

– Subregion Suwalski

ul. Noniewicza 42a, 16-400 Suwałki

tel. 87-566-61-06

e-mail: owes@pryzmat.org.pl

Przedsiębiorstwa Społeczne

1.
Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

w Białymstoku

ul. Warszawska 44/1, 15-077 Białystok

tel. 662-001-246

e-mail: inkubator.bialystok@europartner-akie.pl

2.
Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

w Bielsku Podlaskim

ul. 3-go Maja 17 lok. 104, 17-100 Bielsk Podlaski

tel. 662-509-545

e-mail: inkubator.bielskpodlaski@europartner-akie.pl

3.
Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

w Siemiatyczach

ul. Plac Jana Pawła II 31, 17-300 Siemiatycze

tel. 662-148-121

e-mail: inkubator.siemiatycze@europartner-akie.pl

4.
Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

w Hajnówce

ul. ks. I. Wierobieja 2 lok. 11, 17-200 Hajnówka

tel. 662-005-059

e-mail: inkubator.hajnowka@europartner-akie.pl

5.
Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie oddział w 

Białymstoku

ul. Peowiaków 11, 20-007 Lublin

tel. 81-532-23-27

e-mail: anna.szadkowska@undp.org

e-mail: katarzyna.zabratanska@undp.org

6. Podlaski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, Regionalny 

Instytut Społeczno-Ekonomiczny, Podlaski Inkubator Przedsię-

biorczości Społecznej

ul. Octowa 11, 15-399 Białystok

tel. 85-74-22-724, 85-74-22-724, 85-74-21-577

e-mail: info@bialystokrise.pl

Spółdzielnie Socjalne

1. Spółdzielnia Socjalna „Łap Szansę”

ul. Handlowa 4, 18-100 Łapy

tel. 85-814-12-34

e-mail: lap.szanse@gmail.com

2. Spółdzielnia Socjalna „Integracja”
ul. Dąbrowskiego 3, 17-100 Bielsk Podlaski

e-mail: s.integracja@gmail.com

3. Spółdzielnia Socjalna „Info Card”

Al. Legionów 14, 18-400 Łomża

tel. 86-215-04-40

e-mail: m.pezowicz@itcard.pl

4. Spółdzielnia Socjalna „AURORA”
ul. Łomżyńska 42 lok. 3, 18-416 Zbójna

e-mail: spoldzielnia.aurora@wp.pl

5. Spółdzielnia Socjalna „ALEXIS”

ul. Sikorskiego 164, 18-400 Łomża

tel. 86-218-11-79

e-mail: alexis_lomza@wp.pl

6. Spółdzielnia Socjalna „Marzenie”
ul. Franciszkańska 8/19, 16-400 Suwałki

e-mail: spoldzielnia.marzenie@wp.pl

7. Spółdzielnia Socjalna „RAZEM”
ul. Białostocka 7, 18-106 Turośń Kościelna

e-mail: ssrazemturosn@gmail.com

8. Spółdzielnia Socjalna „Biel-Blask”
ul. Żwirki i Wigury 15/11, 17-100 Bielsk Podlaski

e-mail: bielblask@wp.pl
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Warsztaty Terapii Zajęciowej

1.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

jednostka prowadząca:

Caritas Diecezji Białostockiej

ul. Knyszyńska 12a, 15-147 Białystok 

tel. 85-673-13-01

e-mail: wtz@piasta.pl

2
Warsztaty Terapii Zajęciowej

w Nowej Woli

Nowa Wola 89, 16-050 Michałowo

tel. 85- 667-23-06

e-mail: wtz.nowawola@o2.pl

3.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

jednostka prowadząca: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Jard”

ul. Transportowa 4, 15-399 Białystok 

tel. 85-74-29-138

e-mail: pcm@jard.pl 

4.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

jednostka prowadząca:

Spółdzielnia SNB

ul. Kraszewskiego 26 lok. 2, 15-025 Białystok

tel. 85-741-61-36

e-mail: wtz@snb.pl

5.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

jednostka prowadząca:

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

ul. Żwirki i Wigury, 17-100 Bielsk Podlaski 

tel. 85-876-71-91

e-mail: biuro@wtzbielskpodlaski.pl

6.

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

jednostka prowadząca: 

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Natura”

Kozarze 63, 18-230 Ciechanowiec

tel. 86-277-90-04

e-mail: dpskozarze@wp.pl

7.

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

jednostka prowadząca: 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem”

ul. Czajkowskiego 9, 16-020 Czarna Białostocka 

tel. 85-710-36-65

e-mail: razem.wtz@wp.pl

8.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

 jednostka prowadząca: 

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”

ul. Gen. Sulika 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka 

tel. 85-712-02-18

e-mail: stow.wtz.d@wp.pl

9.

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

jednostka prowadząca:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

Pl. Stefana Batorego 25, 16-400 Filipów

tel. 87-569-62-57

e-mail: wtz@srp.pl

10.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

 jednostka prowadząca: 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych

ul. Os. Południe 61, 19-200 Grajewo

tel. 86-273-88-17

e-mail: wtz_grajewo@tlen.pl

Spółdzielnie Socjalne

9. Spółdzielnia Socjalna „Netlajt”
ul. Kraska 24C, 18-400 Łomża

e-mail: kontakt@netlajt.pl

10. Spółdzielnia Socjalna „Arlekin”
ul. Giełczyńska 10, 18-400 Łomża

e-mail: arlekinlomza@o2.pl

11. Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa”

ul. Kościuszki 110 lok. 3, 16-400 Suwałki

tel. 87-563-00-83

e-mail: spoldzielnia.perspektywa@wp.pl

12. Spółdzielnia Socjalna „eSSkapada”
ul. Osmola 111, 17-306 Dziadkowice

e-mail: esskapada@esskapada.pl

13. Spółdzielnia Socjalna „Spiżarnia”
ul. Przykoszarowa 16, 18-400 Łomża

e-mail: advice1@o2.pl

14. Spółdzielnia Socjalna „DELTA”
ul. Sikorskiego 166, 18-400 Łomża

e-mail: anna309@vp.pl

15. Spółdzielnia Socjalna „Poezja Smaku”
ul. Czarnocin 72, 18-421 Czarnocin

e-mail: cateringpoezjasmaku@wp.pl

16. Spółdzielnia Socjalna „ISKRA”
ul. Buczka 124C, 16-400 Suwałki

e-mail: spoldzielniaiskra@gmail.com
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Warsztaty Terapii Zajęciowej

11.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

jednostka prowadząca:

Parafi a Św. Trójcy

ul. 3 Maja 63, 17-200 Hajnówka

tel. 85-682-38-03

e-mail: wtz-hajnowka@o2.pl

12.

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

jednostka prowadząca:

Fundacja VITA FAMILIAE

ul. Wojska Polskiego 48, 18-500 Kolno

tel. 86 278 14 89

e-mail: wtzkolno@o2.pl

13.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

jednostka prowadząca:

Caritas Archidiecezji Białostockiej

Al. Niepodległości 3, 19-100 Mońki 

tel. 85-716-40-79

e-mail: wtzmonki@wp.pl

14.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

jednostka prowadząca:

Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych 

„START”

ul. Białostocka 62, 15-465 Ogrodniczki

tel. 85-710-81-00

e-mail: wtzwogrodniczkach@gmail.com

15.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

jednostka prowadząca:

Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej

Marianowo 5, 18-421 Piątnica

tel. 86-219-29-80

e-mail: wtzmarianowo@tlen.pl

16.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

jednostka prowadząca:

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

ul. Głowackiego 2, 17-300 Siemiatycze

tel. 87-517-34-16

e-mail: wtzsiemiatycze@wp.pl

17.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

jednostka prowadząca:

Stowarzyszenie Pomocy „Szansa”

Stare Racibory 4, 18-218 Sokoły

tel. 86-476-12-28

e-mail: wtzracibory@gazeta.pl

18.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

jednostka prowadząca:

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”

ul. Os. Buchwałowo 10, 16-100 Sokółka

tel. 85-711-85-08

e-mail: wtzsokolka@gmail.com

19.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

jednostka prowadząca:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach

ul. Utrata 9, 16-400 Suwałki 

tel. 87-566-36-08

e-mail: wtzsuwalki@neostrada.pl

20.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

jednostka prowadząca:

Zgromadzenie Sióstr Służek NMPN

ul. Cmentarna 11, 18-305 Szumowo

tel. 86-476-90-90

e-mail: wtz.szumowo@op.pl

21.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

jednostka prowadząca:

MOPS w Augustowie

ul. Portowa 12, 16-300 Augustów

tel. 87-643-55-09

e-mail: wtz@onet.eu

22.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

jednostka prowadząca:

Stowarzyszenie Pomocy „Szansa”

ul. Dołubowo 35, 17-306 Dziadkowice

tel. 85- 655-02-82

e-mail: wtz.3@gazeta.pl

23.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

jednostka prowadząca:

Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

w Sejnach

ul. Wojska Polskiego 60d, 16-500 Sejny

tel. 87-517-34-16

e-mail: rsonsejny@wp.pl

24.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

jednostka prowadząca:

Zakłady Spożywcze BONA

ul. Bernatowicza 3, 18-400 Łomża 

tel. 86-216-02-64

e-mail: wtz.lomza@wp.pl

Zakłady Aktywności Zawodowej

1.

Zakład Aktywizacji Zawodowej w Zambrowie

jednostka prowadząca:

Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny

Al. Wojska Polskiego 27, 18-300 Zambrów

tel. 531-092-993

e-mail: zambrow@kres.org
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Zakłady Pracy Chronionej

1. Podlaska Spółdzielnia Pracy „Jubilat”

ul. Krakowska 5, 15-875 Białystok

tel. 85-748-70-50

e-mail: jubilat@pspjubilat.com.pl

2. „AGEMA SERWIS” Agencja Ochrony Osób i Mienia Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 110, 16-400 Suwałki

tel. 87-566-34-29

e-mail: agemaser@poczta.onet.pl

3. „MedBial” Spółdzielnia Inwalidów

Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok

tel. 85-676-10-64

e-mail: sekretariat@medbial.com.pl

4. Wojewódzka Handlowa Spółdzielnia Inwalidów „Podlasie”

ul. Lipowa 4/6, 15-427 Białystok

tel. 85-732-10-23

e-mail: whsi.podlasie@wp.pl

5. Spółdzielnia Inwalidów „Przyszłość”

ul. Dąbrowskiego 3, 17-100 Bielsk Podlaski

tel. 85-730-77-65

e-mail: sip@sip-sip.com.pl

6. Spółdzielnia Inwalidów Głuchych im. J. Rogowskiego „Signa”

ul. Warszawska 52, 16-070 Choroszcz

tel. 85-719-11-63

e-mail: signa@poczta.internetdsl.pl

7. Spółdzielnia SNB

15-025 Białystok, ul. Kraszewskiego 26/2

tel. 85-741-61-36

e-mail: snb@snb.pl

8. Spółdzielnia Inwalidów „Spins”

ul. Kilińskiego 19A, 19-230 Szczuczyn

tel. 86-273-51-28

e-mail: spins.szczuczyn@wp.pl

9. Spółdzielnia Inwalidów „Spinwar”

ul. Chmielna 21, 15-471 Białystok

tel. 85-675-01-65

e-mail: marketing@spinwar.pl

10. „Dikpak” Spółka Jawna, Dołęgowski, Ignaciuk, Kasjański

ul. Usługowa 13, 15-530 Białystok – Zaścianki

tel. 85-741-87-06 

e-mail: biuro@dikpak.com.pl

11. Zakłady Spożywcze „Bona” Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 9A, 18-400 Łomża

tel. 86-216-01-71

e-mail: bona@bonavita.com.pl

12.
Przedsiębiorstwo Produkcyjne D. K. Lamin, Spółka Jawna

Piotr Daniluk Wiktor Kiersnowski

Szosa Baranowicka 72D, 15-522 Białystok-Zaścianki

tel. 85-741-8 9-00

e-mail: dklamin@dklamin.com.pl

13. TMT Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 161, 18-402 Łomża

tel. 86-473-70-47

e-mail: tmt@tmt-lomza.pl

14.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Okruszek”

E. Gadomska Sp. J.

ul. Przykoszarowa 16, 18-400 Łomża

tel. 86-212-55-19

e-mail: okruszekzpchr@wp.pl

15. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży

ul. Sikorskiego 222, 18-401 Łomża

tel. 86-218-23-28

e-mail: biuro@pensjonatptaki.pl

16. „Hetman” K. Korzep, W. Korzep Zakład Pracy Chronionej S. J.

ul. Kolejowa 7, 18-500 Kolno

tel. 86-278-41-93

e-mail: hetman@hetman-kolno.pl

17. „KAJA Olszewski Alfred”

Łyski 1B, 16-070 Choroszcz

tel. 85-713-14-00 

e-mail: biuro@kaja.com.pl
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Zakłady Pracy Chronionej

18.
Purzeczko–Grupa Securitas

Sp. z o.o.

ul. Nowa 3A, 18-400 Łomża

tel. 86-216-70-81

e-mail: sekretariat@purzeczkosecuritas.pl

19.
PPHU „EWA”

Strękowski Sp. J.

ul. Leśna 3, 18-408 Wygoda

tel. 86-271-83-71

e-mail: biuro@ewadruk.com

20.
Nordserwis Securitas Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Oddział w Białymstoku

ul. Adama Mickiewicza 95E, 15-257 Białystok

tel. 22-457-07-00

e-mail: biuro@nordserwis.pl

21. Biuro Ochrony Posejdon

ul. Handlowa 7 p. 114, 15-399 Białystok

tel. 85-878-23-07

e-mail: posejdon6@vp.pl

22. „STEKOP-OCHRONA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

kol. Porosły 52, 16-070 Choroszcz

tel. 85-748-90-15

e-mail: stekop@stekopsa.pl

23. „Marpol” S.A.

Ignatki 40/1, 16-001 Ignatki

tel. 85-74-74-397

e-mail: sekretariat@marpol.pl

24. Przedsiębiorstwo Produkcyjne D.K. Lamin Spółka Jawna

ul. Szosa Baranowicka 72D, 15-522 Białystok

tel. 85-741-89-00

e-mail: dklamin@dklamin.com.pl

25. „Grupa Purzeczko” Sp. z o.o.

ul. Polowa 53, 18-400 Łomża

tel. 86-216-70-81

e-mail: purzeczko@securitas.pl

26. „Polska Grupa Farmaceutyczna” Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 151A, 18-400 Łomża

tel. 86-215-56-56

e-mail: sekretariat_lomza@pgf.com.pl

27. „JARD” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jarosław Dziemian

Al. Jana Pawła II 54, 15-703 Białystok

tel. 85-662-81-00

e-mail: biuro@jard.pl

Izabela Anna Grabowska

Małgorzata Janczuk

Obserwatorium Integracji Społecznej

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

w Białymstoku
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Notatki





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

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