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Szanowni Czytelnicy!

Realizacja zadań z obszaru polityki społecznej, a  co z  tym związane potrzeba wy-
pracowywania niekonwencjonalnych form pomocy wymaga systemowego i profesjonalnego 
diagnozowania problemów społecznych. Podstawą prowadzenia skutecznej polityki jest 
znajomość zjawisk oraz kierunków zmian zachodzących w otoczeniu. Zasadne jest więc 
prowadzenie rzetelnych analiz, które pozwalają dopasować odpowiednio działania do po-
trzeb. 

W związku z powyższym przekazujemy Państwu kolejny numer Biuletynu Obser-
watorium Integracji Społecznej, który stanowi kompendium wiedzy na temat wyników 
badań i analiz prowadzonych przez Zespół OIS.

W  niniejszym numerze prezentujemy Państwu kluczowe zagadnienia związane 
z  funkcjonowaniem domów pomocy społecznej w  województwie podlaskim, jak również relacjonujemy przebieg oraz 
efekt prac warsztatowych Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego. 
Proponujemy również lekturę artykułów na temat problemu alkoholizmu oraz  skali ubóstwa w naszym województwie.

Szczegółowy opis metodyki, wyników badań oraz informacji o innych przedsięwzięciach realizowanych przez ROPS 
w Białymstoku znajdziecie Państwo w na stronie http://www.rops-bialystok.pl

Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

w Białymstoku

Elżbieta Rajewska – Nikonowicz
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Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z  kolej-
nym numerem Biuletynu Obserwatorium Integracji 
Społecznej . Niniejsza publikacja zawiera artykuły, któ-
re omawiają ważne tematy z obszaru polityki społecz-
nej, pokazujące w kolejnej już odsłonie, problemy spo-
łeczne z jakimi borykają się mieszkańcy województwa 
podlaskiego . 

Numer ten otwiera informacja ze o  spotkania 
warsztatowego Zespołu ds . aktualizacji i monitoringu 
„Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskie-
go” . Realizacja misji społecznej implikuje konieczność 
współpracy instytucji z różnych obszarów działalności . 
W artykule opisano efekty pracy zespołowej nad opra-
cowaniem nowej Strategii w zakresie polityki społecz-
nej na terenie województwa podlaskiego .  

 Kolejny podjęty temat dotyczy aktualizacji pro-
gramów wojewódzkich realizowanych przez ROPS 
w  Białymstoku z  obszarów: profilaktyki i  rozwiązy-
wania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 
narkomanii, pomocy społecznej i  przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu oraz na  rzecz poprawy 
warunków życia społecznego i  zawodowego osób 
niepełnosprawnych . W  artykule przedstawiono prio-
rytetowe kierunki wsparcia oraz rozwiązania umoż-
liwiające zapobieganie i  rozwiązywanie problemów 
społecznych w regionie .

Zachęcamy także do zapoznania się z  tekstem 
prezentującym wyniki badania nt . wielowymiarowej 
analizy poziomu ubóstwa w  województwie podla-
skim .  Przedstawione w artykule informacje stanowią 
syntetyczny zbiór wiedzy o  zagrożeniu ubóstwem 
w naszym regionie . Artykuł stanowi nie tylko diagno-
zę skali przedmiotowego zjawiska ale również przed-
stawia ujęcie przestrzenne najbardziej i  najmniej 
zagrożonych ubóstwem rejonów województwa pod-
laskiego .  

Kolejną część Biuletynu poświęcono omówieniu 
specyfiki funkcjonowania domów pomocy społecznej 
na terenie województwa . Wskazano główne wnioski 
z  badania przeprowadzonego wśród pracowników 
oraz podopiecznych tychże placówek . 

Zachęcamy do zapoznania się z  artykułem doty-
czącym problematyki alkoholizmu w naszym regionie . 
Przedstawiony Państwu materiał odnosi się do zagad-
nień profilaktyki oraz różnego rodzaju sposobów roz-
wiązywania tego newralgicznego problemu . 

Analizę potrzeb szkoleniowych zaproponowano 
w kolejnym tekście, który gromadzi informacje o bra-
kach kompetencyjnych pracowników jednostek po-
mocy społecznej oraz adekwatnie dostarcza informacji 
o potrzebach w zakresie szkoleniowym .

Na łamach przedmiotowej publikacji prezentujemy 
efekty naszych działań prowadzonych  w  przeciągu 
ostatniego półrocza . Mamy nadzieję, iż zaprezentowa-
ny materiał wzbudzi Państwa zainteresowanie, dostar-
czy cennej wiedzy oraz dopełni konceptualne rozwa-
żania na poruszone tematy . 

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Białymstoku

Drodzy Czytelnicy
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Po czterech latach wdrażania dokumentu zasad-
ne staje się uaktualnienie diagnozy obszarów poli-
tyki społecznej oraz zweryfikowanie celów i  kierun-
ków podjętych interwencji . Uaktualnienie Strategii 
w głównej mierze ma na celu dostosowanie zapisów 
obecnie obowiązującego dokumentu do głównych 
dokumentów strategicznych kraju i  regionu wyzna-
czających zakres i ramy polityki społecznej na kolejne 
lata . Istnieje również potrzeba dostosowania doku-
mentu do zapisów Strategii Rozwoju Województwa 
Podlaskiego do roku 2020 oraz założeń nowej per-
spektywy finansowania funduszy strukturalnych na 
lata 2014-2020 dla województwa podlaskiego . Po-
trzeba przeprowadzenia aktualizacji Wojewódzkiej 
Strategii Polityki Społecznej (WSPS) wynika również 
z  rekomendacji systematycznego monitoringu i  ra-
portowania realizacji tego dokumentu oraz postula-
tów Zespołu ds . monitoringu WSPS . 

Modyfikacja Strategii podyktowana była również 
koniecznością przystosowania zapisów dokumentu 
do aktualnej sytuacji prawnej oraz społeczno-gospo-
darczej w  regionie . Dlatego też dokonano zmiany 
nazwy z „Wojewódzka Strategia Polityki Społecznej 
na lata 2010-2018” na „Strategia Polityki Społecznej 
Województwa Podlaskiego do roku 2020” .

Praca nad nowym dokumentem Strategii skłoniła 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w  Białym-
stoku do aktualizacji i  rozszerzenia Zespołu ds . mo-
nitoringu „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej 
na lata 2010-2018” . Nowy Zespół powołany został 
Uchwałą Nr XXXVIII/455/14 Sejmiku Województwa 
Podlaskiego w dniu 31 marca 2014 roku pod nazwą 
Zespół ds. aktualizacji i  monitoringu „Strategii Polityki 
Społecznej Województwa Podlaskiego” . W skład Zespo-
łu weszły 54 osoby, przedstawiciele ROPS w Białym-
stoku, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku 
pracy, edukacji, bezpieczeństwa, organizacji pozarzą-
dowych i samorządów, profilaktyki i ochrony zdrowia, 
reprezentanci młodzieży, osób niepełnosprawnych 
oraz starszych z  województwa podlaskiego . Funkcję 
przewodniczącego Zespołu objęła Dyrektor ROPS 

Spotkanie  warsztatowe Zespołu ds. aktualizacji 
i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej 
Województwa Podlaskiego” w 2014 roku

Spotkanie warsztatowe Zespołu ds . aktualizacji i monitoringu „Strategii 

Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego”  - 9 maja 2014 r .
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w  Białymstoku Pani Elżbieta Rajewska–Nikonowicz . 
Zespół ma zapewnić optymalną formułę współpracy, 
wymiany informacji oraz koordynacji działań służą-
cych realizacji zadań określonych w Strategii . 

Pierwsze w  2014 roku spotkanie Zespołu ds . ak-
tualizacji i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej 
Województwa Podlaskiego” odbyło się w dniu 9 maja 
2014 roku . Przedmiotem spotkania była aktualizacja 
dokumentu Strategii, w  tym wypracowanie analizy 
SWOT do poszczególnych obszarów strategicznych, 
systemu monitoringu oraz wskaźników realizacji ce-
lów strategicznych . 

Na początku spotkania Pani Krystyna Bobrowska 
– Dąbrowska kierownik Działu Polityki Społecznej 
w  Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej przed-
stawiła podsumowanie prac zrealizowanych w  2013 
roku przez poprzedni Zespół tj . wypracowanie czte-
rech programów wojewódzkich:

1 . Programu przeciwdziałania narkomanii w  woje-
wództwie podlaskim na lata 2014-2018;

2 . Programu na rzecz poprawy warunków życia spo-
łecznego i  zawodowego osób niepełnosprawnych 
w województwie podlaskim na lata 2014-2018;

3 . Programu profilaktyki i  rozwiązywania problemów 
alkoholowych w  województwie podlaskim na lata 
2014-2018;

4 . Programu pomocy społecznej i przeciwdziałania wy-
kluczeniu społecznemu w  województwie podlaskim 
na lata 2014-2018.

Następnie omówiono proces tworzenia Strategii 
oraz projekt „Strategii Polityki Społecznej Wojewódz-
twa Podlaskiego do roku 2020”, przesłanki aktualizacji 
i prognozę zmian w obszarach polityki społecznej ob-
jętych niniejszym dokumentem .

W dalszej części spotkania pracowano w grupach 
roboczych, gdzie dokonano weryfikacji opracowa-
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nych analiz SWOT do następujących obszarów dia-
gnozy: warunki mieszkaniow; system opieki zdrowot-
nej, w  tym profilaktyka i  rozwiązywanie problemów 
uzależnień; rynek pracy i bezrobocie; edukacja i po-
ziom wykształcenia; bezpieczeństwo publiczne; za-
spokojenie potrzeb kulturowych; wspieranie rodziny 
i  systemu pieczy zastępczej; funkcjonowanie rodzin 
podlaskich z  osobami niepełnosprawnymi i  starszy-
mi; ekonomia społeczna; system pomocy społecznej 
w województwie podlaskim .

Na koniec spotkania zostały zaprezentowane ob-
szary strategiczne, cele oraz programy wojewódzkie, 
poprzez które będzie realizowana nowa „Strategia Po-
lityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 
2020”. Następnie przedstawiono realizatorów Strate-
gii, system monitoringu oraz omówiono wskaźniki, 
które będą przedmiotem monitorowania dokumentu .

Spotkanie zakończono podsumowaniem pracy 
warsztatowej oraz ustaleniem harmonogramu kolej-
nych spotkań .

Wszystkim członkom Zespołu ds . aktualizacji i mo-
nitoringu „Strategii Polityki Społecznej Województwa 
Podlaskiego” serdecznie dziękujemy za czynny udział 
w  wypracowaniu dokumentu Strategii oraz liczy-
my na dalszą owocną współpracę i  aktywny udział 
w Spotkaniach Zespołu .

Zuzanna Kazimierowicz
Obserwatorium Integracji Społecznej

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Białymstoku

Spotkanie warsztatowe Zespołu ds . aktualizacji i monitoringu „Strategii 

Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego”  - 9 maja 2014 r .
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 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białym-
stoku w latach 2013-2014 zaktualizował cztery progra-
my wojewódzkie:
1 . Program profilaktyki i  rozwiązywania problemów al-

koholowych w województwie podlaskim na lata 2014 
– 2018;

2 . Program przeciwdziałania narkomanii w  wojewódz-
twie podlaskim na lata 2014 – 2018;

3 . Program pomocy społecznej i  przeciwdziałania wy-
kluczeniu społecznemu w  województwie podlaskim 
na lata 2014 – 2018.

4 . Program na rzecz poprawy warunków życia społecz-
nego i zawodowego osób niepełnosprawnych w woje-
wództwie podlaskim na lata 2014 – 2018;

Dokumenty te powstały na bazie aktualizacji pro-
gramów wojewódzkich obowiązujących w  latach 
2009-2013 . Nowe Programy są  komplementarne  wo-
bec Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 
2010 – 2018 . Strategia zawiera diagnozę głównych 
obszarów problemowych oraz przedstawia komplek-
sowe podejście do rozwiązywania najbardziej new-
ralgicznych problemów ważnych dla życia publiczne-
go w  obszarach polityki społecznej w  województwie 
podlaskim, natomiast Programy w  sposób szczegó-
łowy określają propozycje tych interwencji i  kierunki 
niezbędnych działań wynikających z  poszczególnych 
obszarów . 

Poniżej zaprezentowano założenia opracowa-
nych Programów oraz określone w nich cele strate-
giczne i  operacyjne wskazane do realizacji na lata 
2014-2018 . 

Aktualizacja wojewódzkich programów z obszaru 
polityki społecznej

Uczestnicy spotkania warsztatowego podczas pracy nad założeniami 

do programów wojewódzkich – grudzień 2013r .
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Alkoholizm należy do negatywnych zjawisk obej-
mujących swym zasięgiem wszystkie grupy społecz-
ne . Dostępność alkoholu sprawia, że zjawisko stale się 
poszerza i osiąga charakter masowy . Coraz częściej po 
alkohol sięga młodzież, a  nawet dzieci . Analiza pro-
blemów alkoholowych występujących na terenie wo-

jewództwa podlaskiego, podobnie jak w  całym kraju 
wskazuje, że ich wymiar społeczny i ekonomiczny dyk-
tuje konieczność strategicznego traktowania działań 
służących ich rozwiązaniu . 

Program profilaktyki i  rozwiązywania problemów 
alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2014-
2018 obejmuje realizację Strategii w  następujących 
obszarach: Wypełnianie funkcji rodzin - II obszar stra-
tegiczny, Profilaktyka oraz oferta leczenia w systemie 
ochrony zdrowia - III obszar strategiczny, Kapitał spo-
łeczny - IV obszar strategiczny. 

Sformułowano następujące cele strategiczne i ope-
racyjne Programu:

Cel strategiczny I

Rozwiązywanie problemów alkoholowych

Cel 1. Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń w zakresie leczenia, rehabilitacji i reintegrację poprzez rozwój i modernizację specjalistycznych 
          podmiotów oraz programów dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i ich rodzin

Cel 2. Wdrażanie metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji wobec nadużywających alkohol

Cel 3. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu zagrożonych marginalizacją społeczną

Cel 4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym

Cel 5. Ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu

Cel strategiczny II

Profilaktyka

Cel 1. Wspieranie programów profilaktycznych i działań społeczności lokalnych na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu i innych środków psychoaktywnych, 
            w szczególności przez dzieci i młodzież

Cel 2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz 
          możliwości zapobiegania temu zjawisku

Cel 3. Zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat szkód wynikających z picia alkoholu

Cel strategiczny III

Współdziałanie  z  instytucjami i organizacjami

Cel 1. Wspieranie i udzielanie pomocy podmiotom realizującym zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Cel 2. Wspieranie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe zajmujące się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem 
          przemocy w rodzinie

Cel 3. Wsparcie informacyjne realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Program profilaktyki i  rozwiązywania 
problemów alkoholowych w województwie 
podlaskim na lata 2014-2018 

przyjęty Uchwałą Nr  XXXVIII/451/14 

Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 31 marca 2014 r. 

Uczestnicy spotkania warsztatowego podczas pracy nad założeniami do programów wojewódzkich – grudzień 2013r .



8

Program przeciwdziałania narkomanii 
w województwie podlaskim na lata 2014-2018

 przyjęty Uchwałą NR XXXVIII/452/14

Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 31 marca 2014 r.

Działania z  obszaru  przeciwdziałania narkomanii 
realizowane są, w myśl ustawy z dnia 29 lipca 2005 r . 
o  przeciwdziałaniu narkomanii, poprzez odpowied-
nie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, 
oświatowo-wychowawczej i  zdrowotnej . Zadania 
określone ustawą realizowane są przez organy admini-
stracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, 
inne podmioty zaangażowane w przeciwdziałanie nar-
komanii oraz rodziny osób uzależnionych . 

  Program przeciwdziałania narkomanii w wojewódz-
twie podlaskim na lata 2014-2018 dostosowuje współ-
czesne wyzwania i  założenia obszaru profilaktyki, 
leczenia i  reintegracji do zdiagnozowanych potrzeb, 
możliwości i  zasobów regionu podlaskiego . Jego od-
biorcami są mieszkańcy województwa podlaskiego 
oraz podmioty realizujące, inspirujące i kreujące sferę 
polityki społecznej w województwie . 

Cele przedstawione w  Programie zostały skon-
struowane w  oparciu o  wybrane obszary strategicz-
ne Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018: Wypełnianie funkcji rodzin (rodziny z osobami 
zależnymi, bezpieczeństwo) - II obszar strategiczny, Profilaktyka oraz oferta leczenia w systemie ochrony zdrowia 
- III obszar strategiczny, Kapitał społeczny - IV obszar strategiczny. 

Określono następujące cele strategiczne i operacyjne Programu:

Cel strategiczny I

Profilaktyka

Cel 1. Rozwój profilaktyki uniwersalnej, selektywnej, wskazującej

Cel 2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku

Cel 3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną

Cel strategiczny II

 Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja  społeczna

Cel 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków

Cel 2. Wspieranie dostępności leczenia substytucyjnego dla osób uzależnionych od opiatów

Cel 3. Zmniejszenie marginalizacji społecznej wśród osób używających narkotyków oraz osób uzależnionych

Cel 4. Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników placówek prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków oraz innych 
           grup zawodowych mających styczność z osobami uzależnionymi od narkotyków

Cel strategiczny III

 Badania i monitoring problemu narkotyków i narkomanii

Cel 1. Monitorowanie epidemiologiczne problemu narkotyków i narkomanii oraz postaw społecznych wobec problemu na szczeblu lokalnym i wojewódzkim

Cel 2. Rozwój i konsolidacja systemu informacji o narkotykach i narkomanii

Uczestnicy spotkania warsztatowego podczas pracy nad założeniami 

do programów wojewódzkich – grudzień 2013r .
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Program Pomocy Społecznej i Przeciwdzia-
łania Wykluczeniu Społecznemu w  Woje-
wództwie Podlaskim na lata 2014-2018

przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/453/14 

Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 31 marca 2014 r.

Jednym z priorytetów systemu pomocy społecznej 
jest przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom i  za-
grożeniom oraz tworzenie warunków do ich przezwy-
ciężania . Formalno-prawny kształt świadczenia usług 
z  zakresu pomocy społecznej na każdym szczeblu 
administracji publicznej szczegółowo określa Ustawa 
z dnia 12 marca 2004 r . o pomocy społecznej (t . j . Dz . U . 
z 2013 poz . 182, z późn . zm .) .

 Program Pomocy Społecznej i  Przeciwdziałania 
Wykluczeniu Społecznemu w  Województwie Pod-
laskim na lata 2014-2018 dostosowuje współcze-
sne wyzwania i  założenia pomocy społecznej do 
zdiagnozowanych potrzeb, możliwości i  zasobów 
naszego regionu . Jego odbiorcami są mieszkańcy 
województwa podlaskiego oraz podmioty realizu-
jące, inspirujące i kreujące sferę polityki społecznej 
w województwie .

 Cele ujęte w  Programie zostały skonstruowane 
w oparciu o wybrane obszary strategiczne Wojewódz-
kiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018:

Obszar strategiczny II 

Wypełnianie funkcji rodzin (rodziny z osobami zależnymi, bezpieczeństwo)

Cel 1. Aktywizacja i rozwój usług na rzecz rodzin

Cel 2. Rozwój usług, aktywizacja społeczna i edukacja seniorów

Obszar strategiczny V 

 Efektywna pomoc społeczna

Cel 1. Ograniczenie skali zjawiska wykluczenia społecznego

Cel 2. Rozwój aktywnych form pomocy i integracji społecznej

Cel 3. Wspieranie rozwoju zasobów pomocy społecznej i wsparcia rodziny

Obszar strategiczny VI 

Kapitał społeczny

Cel 1. Stymulowanie i wspomaganie lokalnych inicjatyw

Cel 2. Wspieranie działań organizacji pozarządowych 

Program na rzecz poprawy warunków życia 
społecznego i zawodowego osób niepełno-
sprawnych w  województwie podlaskim na 
lata 2014-2018

przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/454/14 
Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 31 marca 2014 r.

Zjawisko niepełnosprawności stanowi bardzo 
istotną kwestią w polityce społecznej . Rosnący udział 
osób niepełnosprawnych w  ogólnej strukturze lud-
ności nadaje temu zjawisku coraz większą rangę 
wśród innych problemów społecznych . Zgodnie z art . 
35, ust 1, pkt . 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku 
o  rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych (tj . Dz . U . z  2011 r ., 
nr 127, poz . 721  z póź . zm .) jednym z zadań samorzą-
du województwa jest opracowanie i realizacja woje-
wódzkich programów dotyczących wyrównywania 
szans osób niepełnosprawnych i  przeciwdziałania 
ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w  re-
alizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełno-
sprawnych .

Program na rzecz poprawy warunków życia społecz-
nego i  zawodowego osób niepełnosprawnych w  woje-
wództwie podlaskim na lata 2014-2018 stanowi kom-
pendium wiedzy na temat planowanych kierunków 
działań w obszarze problematyki niepełnosprawności 
w województwie podlaskim . Cele Programu wynikają 
z  trzech obszarów strategicznych Wojewódzkiej Stra-
tegii Polityki Społecznej: Wypełniania funkcji rodzin 
(rodziny z  osobami zależnymi, bezpieczeństwo) - II 
obszar strategiczny, Profilaktyki oraz oferty leczenia 
w  systemie ochrony zdrowia - III obszar strategiczny 
oraz Wzrostu zatrudnienia i mobilności zawodowej - 
III obszar strategiczny.

Uczestnicy spotkania warsztatowego podczas pracy nad założeniami 
do programów wojewódzkich – grudzień 2013r .
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Fundamentalnym założeniem Programu jest wspie-
ranie działań profilaktycznych oraz wyrównywanie 
szans osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację 
społeczną i zawodową . 

Program obejmuje swoim zasięgiem województwo 
podlaskie i  skierowany jest do mieszkańców woje-
wództwa podlaskiego, osób niepełnosprawnych wraz 
z rodzinami, jednostek samorządu terytorialnego oraz 
organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych . 

Określono następujące cele strategiczne i operacyj-
ne Programu:

Cel strategiczny I. 
Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych 
i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu

1.1 Wspieranie działań profilaktycznych o charakterze społecznym, 
edukacyjnym i zdrowotnym

1.2 Wspieranie wczesnej interwencji i rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych

1.3 Wzmocnienie aktywności i integracji osób niepełnosprawnych

1.4 Współdziałanie w zaspakajaniu potrzeb osób niepełnosprawnych 
i ich rodzin poprzez działania wspierające i respektujące ich 
uprawnienia

Cel strategiczny II. 
Wsparcie realizacji zadań na rzecz zatrudniania 

osób niepełnosprawnych

2.1 Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do edu-
kacji

2.2 Tworzenie warunków do rehabilitacji zawodowej osób niepełno-
sprawnych

Programy wojewódzkie z  obszaru polityki 
sołecznej stanowią narzędzie wspierania pozy-
tywnych zmian w  województwie podlaskim i  re-
agowania na zwiany pojawiające się w  otoczeniu 
społecznym . Zmieniająca się rzeczywistość wywiera 
ogromny wpływ na obraz współczesnego społeczeństwa . 
Celem wyżej omówionych Programów jest zapewnie-
nie, w warunkach ciągłych przemian, kompleksowe-
go wsparcia osobom i grupom społecznym oraz stałe 
i efektywne dostarczanie profesjonalnych rozwiązań 
umożliwiających zapobieganie i  rozwiązywanie pro-
blemów społecznych .

Małgorzata Janczuk
Obserwatorium Integracji Społecznej

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku
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Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w  Białymstoku od 2010 
r .prowadzi badania dotyczące poziomu ubóstwa 
w  województwie podlaskim . Do tej pory ukazały się 
trzy raporty, a  niniejszy artykuł opisuje najnowszy 
z nich, który stanowi ich kontynuację i  jest czwartym 
z kolei opracowaniem dotyczącym poziomu ubóstwa 
województwa podlaskiego .

Pierwsze badanie wykonane w  2010 r . dotyczyło 
okresu 2007-2009, kolejne przeprowadzone w  roku 
2012 obejmowało lata 2009-2010, w  roku 2013 za-
nalizowano ubóstwo w  roku 2011 . Najnowszy raport 
dotyczy porównania analizowanego zjawiska w latach 
2011-2012 . 

W raporcie dokonano analizy poziomu ubóstwa na 
trzech szczeblach terytorialnych . Najpierw przepro-
wadzono badanie poziomu ubóstwa we wszystkich 
województwach, następnie analizą objęto tylko woje-
wództwo podlaskie . Analiza ta dotyczyła początkowo 
poszczególnych powiatów województwa, zaś w kolej-
nym kroku przeprowadzono szczegółowa analizę na 
poziomie gmin województwa podlaskiego . 

Ubóstwo, jako zjawisko złożone generowane jest 
przez wiele zmiennych, które zależne są od metodo-
logii prowadzonych badań . W  opisywanym badaniu 
wykorzystano wskaźniki związane z  dwoma czynni-
kami: społeczno-ekonomicznym i  społeczno-demo-
graficznym . Pierwszy z nich określa człowieka w kon-
tekście posiadania przez niego pracy i funkcjonowania 
w środowisku rodzinnym . W województwie podlaskim 

pomoc z tytułu bezrobocia jest jednym z głównych po-
wodów wsparcia osób korzystających z pomocy spo-
łecznej . Natomiast czynnik społeczno-demograficzny 
uwidacznia wewnętrzną strukturę ludności, zwracając 
uwagę na zagrożenie ubóstwem w  kontekście stanu 
i struktury rodziny .

Informacje zebrane w  wyniku badań stanowią 
syntetyczny zbiór wiedzy o   zagrożeniu ubóstwem 
w  województwie podlaskim . Przedstawione opraco-
wanie to nie tylko diagnoza skali przedmiotowego 
problemu, ale również ujęcie przestrzenne najbar-
dziej jak i najmniej zagrożonych ubóstwem rejonów 
naszego województwa .

Poziom ubóstwa w  województwach w  latach 
2011-2012

W  celu określenia stopnia zagrożenia ubóstwem 
w poszczególnych województwach wykorzystano me-
tody wielowymiarowej analizy statystycznej . W pierw-
szym kroku dokonano przeglądu kształtowania się 
zmiennych diagnostycznych charakteryzujących ubó-
stwo w  województwach w  latach 2011-2012 . Jako 
zmienne diagnostyczne wykorzystano w  poniższych 
analizach wybrane wskaźniki określające sytuację spo-
łeczno-gospodarczą . Wskaźniki te zostały wyznaczone 
na podstawie danych GUS oraz MPiPS-03 Sprawozda-
nia półrocznego i  rocznego z  udzielonych świadczeń 
pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach. 
Zestaw zmiennych diagnostycznych dla województw 
przedstawiał się następująco:

X1-  Dochody budżetów województw ogółem na 1 mieszkańca w złotych 
X2- Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w m2 na 1 osobę
X3- Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca
X4- Liczba osób w rodzinach objętych pomocą społeczną z powodu ubóstwa na 1000 mieszkańców
X5- Liczba osób w rodzinach niepełnych objętych pomocą społeczną na 1000 mieszkańców
X6- Liczba osób w rodzinach wielodzietnych objętych pomocą społeczną na 1000 mieszkańców
X7- Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
X8- Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł

Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa 
w województwie podlaskim w latach 2011-2012 
- wyniki badania
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Szczegółowe dane dotyczących poszczególnych zmian diagnostycznych dla województw przedstawiono w tabeli nr 1 .

Tabela 1 . Wskaźniki dynamiki zmiennych diagnostycznych poziomu ubóstwa w województwach w % (2012/2011) 

L.p. Województwo Dochody 
budżetów 

woje-
wództw 

ogółem na 
1 mieszkań-
ca w złotych

Przeciętna 
powierzch-
nia użytko-
wa miesz-

kania w m2 
na 1 osobę

Nakłady in-
westycyjne 
na 1 miesz-

kańca

Liczba osób 
w rodzinach 

objętych 
pomocą 

społeczną 
z powodu 

ubóstwa na 
1000 miesz-

kańców

Liczba osób 
w rodzinach 
niepełnych 

objętych 
pomocą 

społeczną 
na 1000 

mieszkań-
ców

Liczba osób 
w rodzinach 

wielo-
dzietnych 
objętych 

pomocą spo-
łeczną na 

1000 miesz-
kańców

Udział 
bezrobot-

nych zareje-
strowanych 

w liczbie 
ludności 
w wieku 

produkcyj-
nym

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

1 DOLNOŚLĄSKIE 135,68 101,50 97,30 98,08 97,87 104,15 110,67 103,40

2 KUJAWSKO-
POMORSKIE

103,16 101,29 84,59 102,17 101,39 104,75 107,77 103,92

3 LUBELSKIE 91,50 101,16 95,62 98,65 95,90 102,03 107,87 103,85

4 LUBUSKIE 88,17 101,20 72,27 100,05 97,42 106,16 103,41 104,20

5 ŁÓDZKIE 101,73 101,15 107,89 103,03 97,05 101,18 110,47 104,23

6 MAŁOPOLSKIE 86,45 101,61 100,68 98,41 93,83 102,71 111,76 103,70

7 MAZOWIECKIE 100,92 101,43 101,16 100,79 95,10 104,59 110,81 102,95

8 OPOLSKIE 90,94 101,11 92,18 101,59 95,97 104,99 109,72 103,35

9 PODKARPACKIE 93,70 101,28 93,59 100,19 99,77 101,79 105,61 104,27

10 PODLASKIE 96,55 101,50 84,55 100,17 93,68 101,10 104,65 104,17

11 POMORSKIE 100,67 101,63 106,18 97,37 94,93 111,86 106,85 103,63

12 ŚLĄSKIE 104,15 101,18 92,04 101,63 100,06 104,45 111,29 101,60

13 ŚWIĘTOKRZYSKIE 115,35 101,22 97,10 100,26 99,75 103,15 104,85 103,60

14 WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

110,23 101,78 97,30 87,61 96,27 100,62 106,19 104,34

15 WIELKOPOLSKIE 87,87 101,15 100,91 98,41 99,73 98,35 109,84 103,44

16 ZACHODNIOPO-
MORSKIE

105,88 101,20 112,75 98,53 96,10 104,61 104,12 103,90

Źródło: opracowanie własne

Zmienne diagnostyczne posłużyły do stworzenia 
zmiennej syntetycznej określającej stopień zagrożenia 
ubóstwem w województwach, w ten sposób, że wyż-
sza wartość zmiennej syntetycznej oznacza mniejszy 
stopień zagrożenia ubóstwem . Pozwoliło to na utwo-

rzenie rankingu województw ze względu na stopień 
zagrożenia ubóstwem w latach 2011-2012 (tabela nr 3) . 
Dodatkowo wartości liczbowe zmiennej syntetycznej 
zostały podzielone na pięć przedziałów określających 
stopień zagrożenia ubóstwem (tabela nr 2) .

Tabela 2 . Przedziały stopnia zagrożenia ubóstwem wyznaczone za pomocą zmiennej syntetycznej dla województw 
w latach 2011-2012

Przedział
Stopień zagrożenia ubóstwem

2011 2012

<0,91 – 1,37) <0,96 – 1,44) Bardzo niski

<0,44 – 0,91) <0,49 – 0,96) Niski

<-0,03 – 0,44) <0,02 – 0,49) Umiarkowany

<-0,50 – -0,03) <-0,46 – 0,02) Wysoki

<-0,97 – -0,50) <-0,93 - -0,46) Bardzo wysoki

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 3 .  Ranking województw ze względu na stopień zagrożenia ubóstwem w latach 2011-2012

WOJEWÓDZTWO Wartość 
zmiennej 

syntetycznej
2011

Wartość 
zmiennej 

syntetycznej
2012

Miejsce 
w rankingu

2011

Miejsce 
w rankingu

2012

Stopień zagrożenia 
ubóstwem

2011

Stopień zagrożenia 
ubóstwem

2012

 MAZOWIECKIE 1,375 1,435 1 1 bardzo niski bardzo niski

 DOLNOŚLĄSKIE 0,586 1,032 2 2 niski bardzo niski

 ŚLĄSKIE 0,441 0,501 3 3 niski niski

 OPOLSKIE 0,047 0,448 9 4 umiarkowany umiarkowany

 ŁÓDZKIE 0,151 0,303 8 5 umiarkowany umiarkowany

 WIELKOPOLSKIE 0,163 0,141 6 6 umiarkowany umiarkowany

 MAŁOPOLSKIE 0,246 0,129 4 7 umiarkowany umiarkowany

 ŚWIĘTOKRZYSKIE -0,011 0,042 10 8 umiarkowany umiarkowany

ZACHODNIOPOMORSKIE -0,167 0,008 14 9 wysoki wysoki

 POMORSKIE -0,117 -0,058 13 10 wysoki wysoki

 LUBELSKIE -0,093 -0,205 12 11 wysoki wysoki

 LUBUSKIE 0,162 -0,208 7 12 umiarkowany wysoki

 PODLASKIE -0,09 -0,282 11 13 wysoki wysoki

 PODKARPACKIE 0,176 -0,381 5 14 umiarkowany wysoki

 KUJAWSKO-POMORSKIE -0,672 -0,738 15 15 bardzo wysoki bardzo wysoki

 WARMIŃSKO-MAZURSKIE -0,974 -0,928 16 16 bardzo wysoki bardzo wysoki

Źródło: opracowanie własne

Najmniejszym stopniem zagrożenia ubóstwem 
zarówno w roku 2011, jak i w 2012 charakteryzowało 
się województwo mazowieckie . Niskim stopniem za-
grożenia ubóstwem cechują się również wojewódz-
twa dolnośląskie i śląskie . Na drugim krańcu rankingu 
znalazły się natomiast województwa warmińsko-ma-
zurskie i kujawsko-pomorskie, gdzie stopnień zagro-
żenia ubóstwem zarówno w roku 2011, jak i 2012 był 
bardzo wysoki . Województwo podlaskie w  obydwu 
analizowanych latach charakteryzuje się wysokim 
stopniem zagrożenia ubóstwem . Ilustrację graficzną 
dokonanego podziału województw pod względem 
poziomu ubóstwa w  roku 2012 przedstawiono na 
mapce nr 1 .

Mapka 1 . Stopień zagrożenia ubóstwem w  woje-
wództwach w 2012 r.
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Poziom ubóstwa w powiatach województwa podla-
skiego w latach 2011-2012

Stopnień zagrożenia ubóstwem w powiatach woje-
wództwa podlaskiego  określono za pomocą metody 
wielowymiarowej analizy statystycznej . W  pierwszym 
etapie dokonano przeglądu kształtowania się zmien-
nych diagnostycznych charakteryzujących ubóstwo 

w powiatach w latach 2011-2012 . Jako zmienne diagno-
styczne wykorzystano w poniższych analizach wybrane 
wskaźniki określające sytuację społeczno-gospodarczą . 
Wskaźniki te zostały wyznaczone na podstawie danych 
GUS oraz sprawozdania MPiPS-03 . Zestaw zmiennych 
diagnostycznych dla powiatów województwa podla-
skiego przedstawiał się w następujący sposób:

X1-  Dochody budżetów powiatów ogółem na 1 mieszkańca w złotych 
X2- Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w m2 na 1 osobę
X3- Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w przedsiębiorstwach wg PKD w zł na 1 mieszkańca
X4- Liczba osób w rodzinach objętych pomocą społeczną z powodu ubóstwa na 1000 mieszkańców
X5- Liczba osób w rodzinach niepełnych objętych pomocą społeczną na 1000 mieszkańców
X6- Liczba osób w rodzinach wielodzietnych objętych pomocą społeczną na 1000 mieszkańców
X7- Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
X8- Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł

Szczegółowe dane dotyczących poszczególnych zmian diagnostycznych dla powiatów przedstawiono w tabeli nr 4 .

Tabela 4 . Wskaźniki dynamiki zmiennych diagnostycznych poziomu ubóstwa powiatów województwa podla-
skiego w % (2012/2011)

L.p. Powiat Dochody bu-
dżetów gmin 
ogółem na 1 
mieszkańca 

Przeciętna 
powierzch-
nia użytko-

wa mieszka-
nia w m2 

Nakłady 
inwestycyjne 
i środki trwa-
łe w przedsię-

biorstwach 
wg PKD w zł 
na 1 miesz-

kańca

Liczba osób 
w rodzinach 
objętych po-

mocą społecz-
ną z powodu 
ubóstwa na 
1000 miesz-

kańców

Liczba osób 
w rodzinach 
niepełnych 

objętych 
pomocą 

społeczną na 
1000 miesz-

kańców

Liczba osób 
w rodzinach 
wielodziet-
nych obję-

tych pomocą 
społeczną na 
1000 miesz-

kańców

Udział bez-
robotnych 
zarejestro-

wanych 
w liczbie 
ludności 

w wieku pro-
dukcyjnym

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodze-
nie brutto

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

1 augustowski 92,96 101,18 57,08 95,60 221,63 53,21 100,91 100,69

2 białostocki 95,34 101,69 112,21 100,82 133,11 126,15 106,82 105,22

3 bielski 98,40 101,67 33,33 92,97 344,98 53,22 105,00 107,88

4 grajewski 97,11 100,85 113,25 59,19 134,70 22,94 97,74 104,69

5 hajnowski 103,41 102,48 81,69 94,88 152,03 197,36 115,28 102,92

6 kolneński 98,41 101,79 97,13 92,93 106,32 15,26 100,80 103,24

7 łomżyński 101,23 101,08 90,50 101,98 422,53 45,53 105,33 105,66

8 m. Białystok 114,89 102,05 99,41 102,85 15,35 233,05 106,25 103,98

9 m. Łomża 86,46 101,30 99,55 98,95 58,04 129,32 104,44 102,11

10 m. Suwałki 103,04 100,45 121,56 103,25 33,83 174,78 105,19 102,68

11 moniecki 96,61 101,44 64,32 100,35 284,55 78,55 106,67 103,62

12 sejneński 104,21 101,01 91,60 100,73 203,05 110,58 88,05 104,62

13 siemiatycki 93,59 101,60 78,55 97,45 275,80 79,18 105,36 106,63

14 sokólski 80,00 101,46 84,59 97,03 174,82 53,20 100,00 107,06
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15 suwalski 95,53 101,76 177,88 81,20 409,34 71,77 109,84 109,17

16 wysokoma-
zowiecki 98,04 101,01 87,33 106,09 246,79 46,49 101,56 105,94

17 zambrowski 101,83 101,62 46,14 101,50 59,22 77,08 111,58 101,82

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5 . Ranking powiatów województwa podlaskiego ze względu na stopnień zagrożenia ubóstwem w la-
tach 2011-2012

Powiat Wartość 
zmiennej 

syntetycznej
2011

Wartość 
zmiennej 

syntetycznej
2012

Miejsce 
w rankingu

2011

Miejsce 
w rankingu

2012

Stopień 
zagrożenia 
ubóstwem

2011

Stopień 
zagrożenia 
ubóstwem

2012

Powiat bielski 1,029 0,941 1 1 bardzo niski bardzo niski

Powiat m.Białystok 0,715 0,918 2 2 bardzo niski bardzo niski

Powiat wysokomazowiecki 0,349 0,391 3 3 umiarkowany niski

Powiat m.Łomża 0,339 0,268 4 4 umiarkowany umiarkowany

Powiat hajnowski 0,131 0,089 7 5 umiarkowany umiarkowany

Powiat grajewski -0,222 0,037 12 6 wysoki umiarkowany

Powiat łomżyński 0,031 0,004 8 7 wysoki umiarkowany

Powiat siemiatycki 0,196 -0,003 5 8 umiarkowany umiarkowany

Powiat białostocki -0,052 -0,005 9 9 wysoki umiarkowany

Powiat suwalski -0,3 -0,077 14 10 bardzo wysoki wysoki

Powiat augustowski 0,153 -0,095 6 11 umiarkowany wysoki

Powiat m.Suwałki -0,114 -0,181 10 12 wysoki wysoki

Powiat zambrowski -0,208 -0,281 11 13 wysoki wysoki

Powiat moniecki -0,222 -0,355 13 14 wysoki wysoki

Powiat kolneński -0,517 -0,388 16 15 bardzo wysoki bardzo wysoki

Powiat sokólski -0,466 -0,572 15 16 bardzo wysoki bardzo wysoki

Powiat sejneński -0,629 -0,691 17 17 bardzo wysoki bardzo wysoki

Źródło: opracowanie własne

W  oparciu o  zmienne diagnostyczne zbudowano 
syntetyczny miernik stopnia zagrożenia ubóstwem 
w  powiatach województwa podlaskiego . Pozwoliło 
to na utworzenie rankingów powiatów ze względu na 
stopień zagrożenia ubóstwem w latach 2011-2012 . (ta-
bela nr 5) .

Dodatkowo wartości liczbowe zmiennej syn-
tetycznej zostały podzielone na pięć przedziałów 
określających stopień zagrożenia ubóstwem (tabela 
nr 6) .

Tabela 6 . Przedziały stopnia zagrożenia ubóstwem wy-
znaczone za pomocą zmiennej syntetycznej dla powia-
tów wojewódzwta podlaskiego w latach 2011-2012

Przedział Przedział Stopień zagrożenia ubóstwem

2011 2012

<0,70 – 1,03) <0,61 – 0,94) Bardzo niski

<0,37 – 0,70) <0,29 – 0,61) Niski

<0,03 – 0,37) <-0,04 – 0,28) Umiarkowany

<-0,30 – 0,03) <-0,36 – -0,04) Wysoki

<-0,63 – -0,30) <-0,69 – -0,36) Bardzo wysoki

Źródło: opracowanie własne
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Najmniejszym stopniem zagrożenia ubóstwem za-
równo w roku 2011, jak i w 2012 charakteryzuje się Bia-
łystok i powiat bielski . W obydwu analizowanych la-
tach stopnień zagrożenia ubóstwem w tych powiatach 
był bardzo niski . Na drugim krańcu rankingu znalazły 
się natomiast powiaty: kolneński, sokólski i sejneń-
ski, gdzie stopnień zagrożenia ubóstwem zarówno 
w roku 2011, jak i 2012 był bardzo wysoki . Należy za-
uważyć, że w  badanym okresie w  niektórych powia-
tach sytuacja związana ze zjawiskiem ubóstwa zmie-
niała się dość diametralnie . I  tak powiat grajewski 
w roku 2011 zajmował dwunaste miejsce w rankingu, 
zaś w  roku 2012 miejsce szóste, co oznacza, że stop-
nień zagrożenia ubóstwem zmienił się w tym powie-
cie z wysokiego na umiarkowany . W powiecie augu-
stowskim natomiast stopnień zagrożenia ubóstwem 
zmienił z umiarkowanego na wysoki, bowiem miejsce 
w  rankingu tego powiatu zmieniło się z  szóstego na 
jedenaste . Ilustrację graficzną dokonanego podziału 
powiatów pod względem poziomu ubóstwa w latach 
2011-2012 przedstawiono na mapach województwa 
(mapka 2) .

Mapka 2 . Stopień zagrożenia ubóstwa w 2012 roku 
na terenie powiatów województwa podlaskiego

 

Źródło: opracowanie własne

Poziom ubóstwa w gminach województwa podla-
skiego w latach 2011-2012

 W  badaniu przeprowadzono również analizę za-
grożenia ubóstwem na poziomie gmin województwa 
podlaskiego . Jej wyniki pozwoliły na bardziej szczegó-
łowe wnioski i ukazały zróżnicowanie gmin ze wzglę-
du na poziom ubóstwa . Wskaźniki poziomu ubóstwa 
w gminach województwa podlaskiego zostały wyzna-
czone na podstawie danych GUS oraz MPiPS-03 . Licz-
ba dostępnych zmiennych dla gmin była mniejsza od 
liczby zmiennych dostępnych na poziomie powiatów . 
Dlatego też zestaw zmiennych diagnostycznych dla 
gmin przedstawiał się następująco:

X1- Dochody budżetów gmin ogółem na 1 
mieszkańca w złotych 

X2 - Liczba osób w rodzinach objętych pomocą 
społeczną z  powodu ubóstwa na 1000 miesz-
kańców

X3 - Liczba osób w rodzinach niepełnych obję-
tych pomocą społeczną na 1000 mieszkańców

X4 - Liczba osób w rodzinach wielodzietnych ob-
jętych pomocą społeczną na 1000 mieszkańców

X5 - Udział bezrobotnych zarejestrowanych 
w liczbie ludności w wieku produkcyjnym

Przedstawione zmienne diagnostyczne posłużyły 
do wyznaczenia zmiennej syntetycznej . Za pomocą 
wartości liczbowych zmiennej syntetycznej wyzna-
czono przedziały określające stopień zagrożenia ubó-
stwem (tabela nr 7) .

Tabela 7 . Przedziały stopnia zagrożenia ubóstwem 
wyznaczone za pomocą zmiennej syntetycznej dla 
gmin wojewódzwta podlaskiego w latach 2011-2012

Przedział 
2011

Przedział 
2012

Stopień zagrożenia 
ubóstwem

<0,58-1,07) <0,80– 1,36) Bardzo niski

<0,10-0,58) <0,23 – 0,80) Niski

<-0,39-0,10) <-0,32 – 0,24) Umiarkowany

<-0,88-  -0,39) <-0,88 – -0,32) Wysoki

<-1,36 -  -0,88) <-1,45 – -0,88) Bardzo wysoki

Źródło: opracowanie własne

Graficzną ilustracją przestrzennego zróżnicowania 
gmin ze względu na stopień zagrożenia ubóstwem 
przedstawiono na mapce województwa podlaskiego 
(mapka 3) . 
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Mapka 3 . Stopień zagrożenia ubóstwem gmin woje-
wództwa podlaskiego w 2012 r.

Źródło: opracowanie własne

W  oparciu o  zmienne diagnostyczne zbudowano 
syntetyczny miernik stopnia zagrożenia ubóstwem 
w  gminach województwa podlaskiego . Pozwoliło to 
na utworzenie rankingów gmin ze względu na stopień 
zagrożenia ubóstwem w latach 2011-2012 .

Tabela 8 . Ranking gmin pod względem zagrożenia 
ubóstwem w latach 2011-2012

Miejsce 
w 

rankingu

2011 2012

Gmina Gmina

1 Mielnik Bakałarzewo

2 Perlejewo Nowinka

3 Białowieża Czyże

4 Kobylin-Borzymy Mielnik

5 Czyże Wysokie Mazowieckie m.

6 Rudka Wysokie Mazowieckie

7 Rutka-Tartak Przytuły

8 Narewka Zawady

9 Nowe Piekuty Supraśl

10 Drohiczyn Kobylin-Borzymy

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….

106 Lipsk Zbójna

107 Mały Płock Sejny m.

108 Jeleniewo Krynki

109 Nowy Dwór Korycin

110 Kolno m. Wąsosz

111 Janów Krasnopol

112 Szczuczyn Giby

113 Rajgród Grajewo

114 Sejny m. Rajgród

115 Giby Lipsk

Uwaga: Ranking przedstawia gminy od najmniej 
do najbardziej zagrożonych ubóstwem

Źródło: opracowanie własne

W tabeli 8 przedstawiono ranking gmin pod wzglę-
dem zagrożenia ubóstwem . Przedstawiono tam 10 
pierwszych i  10 ostatnich miejsc dla lat 2011 i  2012 . 
Gminy najmniej zagrożone ubóstwem w  roku 2012 
to: Bakałarzewo, Nowinka, Czyże, Mielnik, Wysokie 
Mazowieckie (gmina wiejska i  miejska), Przytu-
ły, Zawady, Supraśl, Kobylin-Borzymy . Największe 
zagrożenie ubóstwem wystąpiło w  2012 w  gminach: 
Zbójna, miasto Sejny, Krynki, Korycin, Wąsosz, Kra-
snopol, Giby, Grajewo, Rajgród i Lipsk.

W porównaniu do roku 2011 gminy zmieniły swo-
je miejsca w  rankingu, jednakże można zaobserwo-
wać występowanie gmin, których zagrożenie ubó-
stwem jest względne stałe w czasie . Do takich gmin 
można zaliczyć gminy: Lipsk, Rajgród, Sejny miasto 
i Giby . Natomiast gminy takie jak Mielnik, Kobylin-
-Borzymy czy Czyże pozostają w rankingu jako gmi-
ny najmniej zagrożone ubóstwem w obydwu analizo-
wanych latach .

(1 – 2) niski/bardzo niski

(3)  umiarkowany

(5 – 4) wysoki/bardzo wysoki
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Wnioski
Przeprowadzone badanie dotyczące wielowymia-

rowej analizy poziomu ubóstwa na terenie wojewódz-
twa podlaskiego pozwoliło na sformułowanie nastę-
pujących wniosków:

Województwo podlaskie w latach 2011-2012 cha-
rakteryzuje się wysokim stopniem zagrożenia ubó-
stwem . Biorąc pod uwagę analizy dotyczące wcze-
śniejszych lat można stwierdzić, że stan zagrożenia 
ubóstwem nie zmienia się w czasie . 

Podobny stopień zagrożenia ubóstwem w  latach 
2011-2012, jak w  województwie podlaskim wystę-
puje również w województwach: lubelskim, podkar-
packim, świętokrzyskim, lubuskim, zachodniopo-
morskim oraz pomorskim. Są to województwa, gdzie 
obserwujemy dość wysokie wskaźniki udzielania po-
mocy społecznej, dość wysoki wskaźniki bezrobocia 
oraz niskie średnie wynagrodzenie .

Stopień zagrożenia ubóstwem w powiatach woje-
wództwa podlaskiego w latach 2011-2012 był zróżni-
cowany terytorialnie .

Bardzo wysokim stopniem zagrożenia ubóstwem 
w latach 2011-2012 cechowały się powiaty: kolneński, 
sokólski i sejneński .

Bardzo niskim stopniem zagrożenia ubóstwem 
charakteryzowały się w latach 2011-2012 powiat biel-
ski oraz miasto Białystok.

Najmniejsze zagrożenie ubóstwem w 2011r . wystę-
powało w  gminach:  Mielnik, Perlejewo, Białowie-
ża, Kobylin-Borzymy, Czyże, Rudka, Rutka-Tartak, 
miasto Łomża, Narewka i Nowe Piekuty . Natomiast 
w 2012r . najniższy stopień zagrożenia ubóstwem wy-
stępował w gminach: Bakałarzewo, Nowinka, Czyże, 
Mielnik, Wysokie Mazowieckie (miasto i wieś), Przy-
tuły, Zawady, Supraśl oraz Kobylin-Borzymy .

Największym zagrożeniem ze względu na ubóstwo 
w  roku 2011 charakteryzowały się gminy: Lipsk, Mały 
Płock, Jeleniewo, Nowy Dwór, Kolno, Janów, Szczu-
czyn, Rajgród, Sejny miasto, Giby . Natomiast w  roku 
2012 do gmin najbardziej zagrożonych ubóstwem za-
kwalifikowały się: Zbójna, Sejny miasto, Krynki, Kory-
cin, Wąsocz, Krasnopol, Giby, Grajewo, Rajgród, Lipsk .

Można zaobserwować gminy, których zagrożenie 
ubóstwem jest względne stałe w czasie . Do takich gmin 
można zaliczyć gminy: Mielnik, Kobylin-Borzymy, 
Czyże . Zajmują one niezmiennie miejsca w pierwszej 
dziesiątce rankingu jako gminy najmniej zagrożone 
ubóstwem . Natomiast gminy takie jak: Lipsk, Rajgród, 
Sejny miasto, Giby zajmują końcowe miejsca w ran-
kingu zarówno w roku 2011, jak i 2012 .

Obserwujemy pozytywne zjawisko zmniejszania 
się liczby gmin z wysokim lub bardzo wysokim stop-
niem zagrożenia ubóstwem, w roku 2011 takich gmin 
odnotowano 49%, natomiast w 2012r . tylko 22% .

          Niniejszy artykuł prezentuje jedynie najważ-
niejsze wyniki uzyskane w przeprowadzonym badaniu . 
Z pełną wersją raportu można zapoznać się na stronie 
internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecz-
nej w Białymstoku: www .rops-bialystok .pl

Krzysztof Popławski
Obserwatorium Integracji Społecznej

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku
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Dane dotyczące stanu zdrowia ludności Polski mie-
rzone zachorowalnością, umieralnością oraz niepełno-
sprawnością i niezdolnością do samodzielnej egzysten-
cji wskazują na zwiększenie w  nadchodzących latach 
liczby osób niepełnosprawnych oraz w wieku starszym . 
Prognozowany przy tym ujemny przyrost naturalny, 
a także dane dotyczące długości przeciętnego trwania 
życia, pozwalają na określenie przypuszczalnej licz-
by osób wymagających długotrwałej opieki i  pomocy 
w  następstwie chorób lub urazów . Dane statystyczne 
wskazują na fakt narastającego problemu niedostatecz-
nej opieki i pielęgnacji nad osobami niezdolnymi do sa-
modzielnej egzystencji . Zapewnienie odpowiedniej po-
mocy osobom, które z różnych przyczyn nie radzą sobie 
z problemami życia codziennego wymaga rozpoznania 
tematu, jak również zdiagnozowania zapotrzebowania 
na rodzaje usług pielęgnacyjnych . 

Wobec powyższych kwestii zasadnym stało się 
podjęcie analizy tematu przez Zespół Obserwatorium 
Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Białymstoku, w ramach realizacji zadania 
„Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej 
w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Spo-
łecznej” współfinansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, Projekt pt . „Koordynacja na 
rzecz aktywnej integracji” .

Badanie zostało przeprowadzone w  okresie lipiec 
2013 r . – styczeń 2014 r . W badaniu zastosowano trian-
gulację metodologiczną polegającą na połączeniu ilo-
ściowych i jakościowych metod badawczych . 

Pierwszym elementem badania była analiza desk 
research (analiza danych zastanych), która miała na 
celu przybliżenie tematu funkcjonowania DPS-ów na 
terenie województwa podlaskiego . Źródłami, które 
wykorzystano przy analizie desk research były spra-
wozdania MPiPS oraz informacje umieszczone na 
stronach internetowych poszczególnych DPS-ów . Po-
zyskane dane wykorzystano do konstrukcji narzędzi 
badawczych, które posłużyły  do przeprowadzenia ko-
lejnych etapów badania . 

Kolejną metodą zastosowaną w badaniu było ba-
danie ilościowe zrealizowane przy pomocy kwestio-
nariusza ankiety . Do 21 DPS–ów w  województwie 
podlaskim skierowano ankietę, a zawarte w niej pyta-
nia miały pozwolić określić stopień realizacji obowiąz-
ków ustawowych i  statusowych w  poszczególnych 
DPS-ach . Informację zwrotną otrzymano od wszyst-
kich funkcjonujących placówek . Tym samym przepro-
wadzono badanie pełne DPS-ów w  województwie 
podlaskim .

 Ostatnią z użytych metod było badanie jakościowe, 
w formie wywiadów pogłębionych (IDI) oraz wywiadu 
z  grupą pokrewieństwa, zrealizowanych z  pensjona-
riuszami DPS-ów, według przygotowanych wcześniej 
scenariuszy .

Celem przeprowadzonej analizy było zdiagnozo-
wanie kondycji domów pomocy społecznej funkcjo-
nujących na terenie województwa podlaskiego oraz 
przedstawienie sytuacji życiowej osób w nich przeby-
wających .

Osoba niesamodzielna, wymagająca całodobowej 
opieki z powodu choroby, wieku czy niepełnospraw-
ności i  nie będąca w  stanie samodzielnie funkcjono-
wać w codziennym życiu, może zostać skierowana do 
domu pomocy społecznej lub zakładu opiekuńczo-
-leczniczego . Korzystanie z  tych usług zależne jest 
od samej osoby niesamodzielnej lub jej opiekunów . 
Opieka instytucjonalna oferowana tym osobom jest 
sprawowana między innymi przez domy pomocy 
społecznej . Są to instytucje, które z  racji celów okre-
ślonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r . o pomocy 
społecznej, organizują opiekę i  udzielają wsparcia 
osobom potrzebującym .

Domy pomocy społecznej, w  zależności od tego, 
dla kogo są przeznaczone, dzielą się na:

Opieka nad osobami niesamodzielnymi na przykła-
dzie funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej 
w województwie podlaskim – wyniki badania
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Rysunek 1 . Rodzaje domów pomocy społecznej

Źródło: opracowanie własne

Domy pomocy społecznej zajmują się przede 
wszystkim świadczeniem usług opiekuńczych, jak 
również usług: bytowych, wspomagających oraz edu-
kacyjnych w formach i zakresie wynikającym z indywi-
dualnych potrzeb na poziomie obowiązującego stan-
dardu, osobom w nim przebywającym .

Domy pomocy społecznej świadczą następujące 
usługi: 
a) w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:
•	miejsce zamieszkania, 
•	wyżywienie,
•	odzież i obuwie,
•	utrzymanie czystości,

b) opiekuńcze, polegające na:
•	udzielaniu pomocy w  podstawowych  czynnościach 

życiowych,
•	pielęgnacji,
•	niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

c) wspomagające, polegające na:
•	umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
•	podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkań-

ców,
•	umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych  i  kul-

turalnych,  
•	zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności 

mieszkańców,
•	stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwi-

jania kontaktu z rodziną i środowiskiem,

•	działaniu zmierzającym do usamodzielnienia miesz-
kańca w miarę jego możliwości,

•	pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi 
w  umożliwieniu podjęciu pracy, szczególnie  mającej 
charakter terapeutyczny,

•	zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środ-
ków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

•	zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz 
dostępności do informacji o tych prawach,

•	sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkań-
ców.

Ze sprawozdań Ministerstwa Pracy i  Polityki Spo-
łecznej wynika, że w końcu 2012 r . w Polsce funkcjo-
nowały 802 domy pomocy społecznej tj . o 7 mniej niż 
w  roku 2010 . W  ciągu ostatnich trzech lat, pomimo 
odnotowanego spadku funkcjonujących placówek 
zwiększyła się liczba miejsc (o 632), a  liczba osób ko-
rzystających z ich wsparcia wzrosła o 729 osóbi na ko-
niec 2012 r . wynosiła 77 286 .

Biorąc pod uwagę kryterium jakim jest: liczba lud-
ności w  poszczególnych województwach do liczby 
funkcjonujących na ich terenie DPS-ów, wojewódz-
two podlaskie plasuje się na przedostatnim miejscu 
w  Polsce . Wskaźnik ten informuje nas, że na jedną 
funkcjonującą placówkę przypada średnio 57  080 
mieszkańców . 
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Tabela 1 . Liczba gminnych oraz ponadgminnych domów pomocy społecznej w  poszczególnych wojewódz-
twach w stosunku do liczby mieszkańców

województwo liczba DPS liczba ludności
liczba mieszkańców 
przypadająca na 1 

DPS

opolskie 28 1 010 203 36 079
mazowieckie 89 3 354 077 37 686
warmińsko-mazurskie 38 1 450 697 38 176
zachodniopomorskie 31 1 273 995 41 097
lubuskie 24 1 023 317 42 638
kujawsko - pomorskie 48 2 096 404 43 675
podkarpackie 48 2 129 951 44 374
łódzkie 56 2 524 651 45 083
lubelskie 44 2 165 651 49 219
małopolskie 89 4 615 870 51 864
dolnośląskie 55 2 914 362 52 988
pomorskie 43 2 290 070 53 257
świętokrzyskie 32 1 721 405 53 794
wielkopolskie 64 3 462 196 54 097
podlaskie 21 1 198 690 57 080
śląskie 92 5 301 760 57 628
POLSKA: 802 38 533 299 48 047

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań MPiPS – 05,Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie 
za rok 2012 (Tab. 2-Sumaryczna)

Według danych Ministerstwa Pracy i  Polityki Spo-
łecznej oraz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 
rok 2012 na terenie województwa podlaskiego funk-
cjonuje 21 publicznych domów pomocy społecznej . 
Placówki te usytuowane są na terenie11 powiatów, 16 
DPS-ów zlokalizowanych jest w 9 powiatach ziemskich 
oraz 5 w powiatach grodzkich (Białystok - 2, Łomża - 2, 
Suwałki - 1) . 

Najwięcej placówek (6) znajduje się w  powiecie 
białostockim . Brak domów pomocy społecznej odno-
towuje się w  powiatach: łomżyńskim, suwalskim, so-
kólskim, kolneńskim oraz zambrowskim .

 Liczba domów pomocy społecznej nie zmieniła się 
na przestrzeni ostatnich lat, co wskazują dane w poniż-
szej tabeli . W roku 2012 placówki dysponowały 2 297 
miejscami, a  liczba osób w nich przebywających to 2 
301 . W porównaniu do roku 2010 nieznacznie wzrosła 
liczba miejsc (o 10) a wraz z nią liczba osób korzystają-
cych ze wsparcia DPS-ów (o 31 osób) .  

Mapa 1 . Rozmieszczenie terytorialne DPS w  woje-
wództwie podlaskim

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUW



22

Tabela 2 . Informacje o  korzystających z  domów pomocy społecznej w  województwie podlaskim w  latach 
2010-2012

Liczba placówek ogółem Liczba miejsc ogółem
Liczba osób korzystających

ogółem

2010 21 2 287 2 270

2011 21 2 295 2 284

2012 21 2 297 2 301

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MPiPS-05 za lata 2010-2012 oraz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2012

Domy pomocy społecznej funkcjonujące w województwie podlaskim to placówki prowadzone zarówno przez 
jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, jak i organizacje pozarządowe . Wszystkie DPS-y podlegają kon-
troli wojewody .

Tabela 3 . Domy pomocy społecznej według organów prowadzących w  województwie podlaskim w  latach 
2010–2012

PODMIOT PROWADZĄCY - POWIAT INNY PODMIOT PROWADZĄCY

Liczba DPS Liczba miejsc
 Liczba osób 

korzystających
Liczba DPS Liczba miejsc

 Liczba osób 
korzystających

2010 15 1 856 2 051 6 431 408

2011 15 1 862 2 001 6 433 445

2012 15 1 862 1 853 6 435 431

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MPiPS - 05 za lata 2010 - 2012

Spośród 21 podlaskich domów pomocy społecznej 
wyróżnić można:
•	 15 placówek prowadzonych przez powiaty,
•	 5 domów prowadzonych przez inne podmioty 

na zlecenie powiatu tj . zgromadzenia zakonne (3 
DPS), organizacje pozarządowe prowadzące dzia-
łalność w zakresie pomocy społecznej (2 DPS), 

•	 1 dom prowadzony na zlecenie Samorządu Woje-
wództwa Podlaskiego przez organizację pozarzą-
dową prowadzący działalność z zakresu pomocy 
społecznej1 . 

Na terenie województwa podlaskiego na koniec 
2012 r . funkcjonowało pięć typów DPS . Najwięcej 
miejsc oferują DPS-y przeznaczone dla osób przewle-
kle, psychicznie chorych (657) oraz dla osób przewle-
kle, somatycznie chorych (652) . Najmniejszą liczbą 
miejsc (140) dysponują DPS-y dla dorosłych niepełno-
sprawnych intelektualnie .

1  Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 134/1914/08 z dnia 9 
grudnia 2008 r. powierzył realizację zadania publicznego polegającego na 
prowadzeniu domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewle-
kle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej 
w Garbarach Stowarzyszeniu „Aktywnie Przeciw Depresji”

Tabela 4 . Liczba miejsc w domach pomocy społecz-
nej z podziałem na profile w województwie podla-
skim w 2012 r.

Typy domów pomocy społecznej Liczba miejsc 
ogółem

1. Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 140

2. Dla osób w podeszłym wieku 326

3. Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 522

4. Dla osób przewlekle, somatycznie chorych 652

5. Dla osób przewlekle, psychicznie chorych 657

Razem 2297

Źródło: opracowanie własne 

Według wyników badania ankietowego przepro-
wadzonego na terenie województwa podlaskiego 
liczba osób przebywających w domach pomocy spo-
łecznej w  2013 roku wynosiła 2  405 . W  stosunku do 
roku 2011 liczba ta spadła o 40 osób . W roku 2013 licz-
ba pensjonariuszy, którzy trafili do DPS na podstawie 
orzeczenia sądu wynosiła 395 i wzrosła w stosunku do 
roku 2011 o 15%, zaś do roku 2012 o 12% . Analiza da-
nych liczbowych wykazuje, że liczba podopiecznych 
umieszczonych w  DPS (bez postanowienia sądu) jest 
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zdecydowanie wyższa i  w  2013 roku wyniosła 2010 
osób . Rok wcześniej liczba ta była wyższa o  3%, zaś 
dwa lata wcześniej o ponad 4% .  

Tabela 5 . Liczba osób przebywających w  DPS-ach 
w latach 2011-2013

Rodzaj skierowania 
do DPS:

2011 2012
2013

(stan na 
30.06.2013)

na podstawie 
orzeczenia sądu

342 384 395

bez postanowienia 
sądu

2 103 2 069 2 010

Ogółem 2 445 2 453 2 405

Źródło: opracowanie własne 

Liczbę mieszkańców województwa podlaskiego 
obecnie oczekujących na umieszczenie w  domu po-
mocy społecznej przedstawia poniższa tabela . 

Tabela 6 .  Liczba osób oczekujących na umieszcze-
nie w domu pomocy społecznej w 2013 r. (stan na 
30.06.2013)

kobiety mężczyźni ogółem

na podstawie orzeczenia 
sądu

35 25 60

bez postanowienia sądu 71 131 202

Ogółem 106 156 262

Źródło: opracowanie własne 

Na  wolne miejsce w  domu pomocy społecznej,  
w  czasie realizacji badania, oczekiwały 262 osoby, 
z czego większość tj . 60% stanowili mężczyźni . W gru-
pie osób oczekujących, 23% stanowiły osoby skierowa-
ne do placówki na podstawie orzeczenia sądu .

Badanie ankietowe wykazało, że okres oczekiwa-
nia na umieszczenie w  DPS wacha się od 2 tygodni 
do 4 lat . Należy zauważyć, że 7 placówek zgłosiło 
brak oczekiwania podopiecznych na przyjęcie . W tej 
grupie znajdują się 3 domy dla dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnych intelektualnie oraz 4 placówki dla 
osób w podeszłym wieku i somatycznie chorych . Naj-
dłuższy czas oczekiwania zgłosił DPS w mieście Biały-
stok o profilu łączonym . W tym ośrodku oczekiwanie 
na miejsce dla dzieci i  młodzieży niepełnosprawnej 
intelektualnie wynosi około 5 lat, dla dorosłych nie-
pełnosprawnych intelektualnie oraz dla przewlekle 
psychicznie chorych - około 15 lat . Średni okres ocze-

kiwania w  przypadku pozostałych domów pomocy 
społecznej to 16 miesięcy .  

Poniższy wykres prezentuje dynamikę średnie-
go kosztu utrzymania jednego mieszkańca w  domu 
pomocy społecznej na przestrzeni lat 2011 – 2013 . 
W badanym okresie średni koszt utrzymania jednego 
mieszkańca w DPS-ie systematycznie wzrastał . W roku 
2013 wynosi 2 873 zł i w stosunku do roku 2011 wzrósł 
o 259 zł . 

Wykres 1 . Średni miesięczny koszt (w zł na 1 osobę) 
utrzymania w  domu pomocy społecznej w  woje-
wództwie podlaskim w latach 2011-2013

 Źródło: opracowanie własne 

Stan zatrudnienia w  21 domach pomocy społecz-
nej z  terenu województwa podlaskiego w  roku 2013 
wyniósł 1631,5 etatów tj . o 22 mniej niż w roku 2011 
i o 8,5 mniej niż w roku 2012 r . 

Wykres 2 . Struktura zatrudnienia pracowników DPS 
z terenu województwa podlaskiego w latach 2011-
2013

Źródło: opracowanie własne

Od poziomu wiedzy i  umiejętności kadry zależy 
skuteczność pomocy świadczonej mieszkańcom do-
mów pomocy społecznej . Dzięki stałemu podnoszeniu 
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kwalifikacji personel lepiej rozumie potrzeby i proble-
my podopiecznych, co wpływa również na wzrost efek-
tywności wsparcia . Spośród wszystkich zatrudnionych 
osób - 1 032 pracowników deklaruje, że podnosi swoje 
kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach – ok . 
72%,, w kursach specjalistycznych – ok . 9%, w wizytach 
studyjnych - ok . 6% oraz poprzez korzystanie z doradz-
twa – ok . 1% . Inne wymieniane formy podnoszenia 
kwalifikacji to udział w  konferencjach, seminariach, 
szkoleniach wewnętrznych i  naradach, uzupełnianie 
wykształcenia poprzez kształcenie na studiach wyż-
szych i  podyplomowych czy szkołach policealnych . 
Taki rodzaj podnoszenia kwalifikacji zgłasza ok . 12% 
osób zatrudnionych w DPS–ach .

Wszystkie biorące udział w  badaniu DPS–y de-
klarują spełnianie standardów świadczonych usług 
bytowych, opiekuńczych i  wspomagających na po-
ziomie obowiązującego standardu . Do zadań każ-
dego DPS–u  należy wypracowanie właściwego za-
kresu usług, zgodnego ze standardami określonymi 

dla danego typu domu, w  oparciu o  indywidualne 
potrzeby mieszkańca . W  każdym DPS–ie na terenie 
województwa podlaskiego funkcjonuje zespół tera-
peutyczno-opiekuńczy . Osoby wchodzące w  skład 
zespołu to m .in . pracownik socjalny, fizjoterapeuta, 
pielęgniarka, opiekun, instruktor, terapeuta . Wraz 
z mieszkańcem opracowują oni i realizują indywidu-
alny plan wsparcia mieszkańców

Szczególną rolę w tym względzie odgrywa akty-
wizacja mieszkańców . Racjonalne spędzanie wolne-
go czasu to najlepsza forma terapii . Jednocześnie 
jest to alternatywa na rezygnację i  zobojętnienie . 
Osoba aktywna, mająca poczucie własnej przydat-
ności czy użyteczności, mimo upływającego wieku, 
często nie najlepszego stanu zdrowia i  braku naj-
bliższej rodziny, z  reguły odznacza się dużo lepszą 
kondycją psychosomatyczną, niż osoba przekonana 
o  własnej bezużyteczności, bierna i  nieposiadająca 
żadnych zainteresowań .

Rysunek 2 . Działania podejmowane w celu podniesienia sprawności i aktywizowania mieszkańców domu po-
mocy społecznej

Źródło: opracowanie własne

Jednym z  podstawowych zadań realizowanych 
przez personel zatrudniony w  domach pomocy spo-
łecznej jest organizacja czasu wolnego dla miesz-
kańców . Analiza odpowiedzi na pytanie dotyczące 
najczęstszych form spędzania czasu wolnego w  DPS 

wykazała ze wszystkie badane placówki zapewniają 
swoim pensjonariuszom udział w  zajęciach terapeu-
tycznych, słuchanie radia/muzyki, oglądanie telewizji, 
organizację imprez urodzinowych/imieninowych . Po-
zostałe formy aktywności przedstawiono w tabeli 7 .
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Tabela 7 . Formy spędzania czasu wolnego w  DPS

FORMY: %

•	 udział w zajęciach terapeutycznych m.in. 100

a. artyterapia 81

b. biblioterapia 86

c. muzykoterapia 86

d. silwoterapia 56

e. pogadanki 90

•	 udział w zajęciach WTZ 48

•	 książki/prasa 95

•	 słuchanie radia/muzyki 100

•	 telewizja 100

•	 wycieczki 95

•	 gry planszowe/ karty 90

•	 imprezy integracyjne 100

•	 programy poetycko - muzyczne 81

•	 imprezy urodzinowe/imieninowe 100

•	 udział w zespole muzyczno - wokalnym 67

•	 udział w zespole teatralno - kabaretowym 62

•	 artystyczne wizyty gościnne dzieci ze szkół 
i przedszkoli 

95

•	 zabawy integracyjne z dziećmi i młodzieżą 
z zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli

71

•	 spacery do lasów m.in. grzybobranie 76

•	 wieczorki taneczne połączone z konkursami 86

•	 wyjazdy na spotkania z mieszkańcami innych 
Domów

95

Procent przekracza 100 ze względu na wielokrotność wyboru odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne

Jednym z elementów badania była ocena atmos-
fery panującej w  DPS-ach . Interpretacja odpowie-
dzi wskazuje, że 86% beneficjentów badania (kadra 
DPS-ów)  określa atmosferę panującą w  DPS jako 
bardzo dobrą lub dobrą, pozostali jako poprawną . 
W  ocenie 90% respondentów stosunki między per-
sonelem a  pensjonariuszami są bardzo dobre i  do-
bre, pozostałe odpowiedzi wskazują na poprawność 
tych relacji . Relacje pomiędzy samymi podopiecz-
nymi w przypadku 27% DPS określone zostały jako 
bardzo dobre, w 50% jako dobre, natomiast w 23% 
jako poprawne .

W  badaniu dokonano również analizy proble-
mów związanych z  funkcjonowaniem DPSów . Pyta-
nia zawarte w  tym bloku tematycznym dotyczyły: 
sytuacji nieprzestrzegania regulaminów wewnętrz-
nych, trudności w realizacji zadań, barier w funkcjo-
nowaniu DPS oraz problemów wewnętrznych i  ze-
wnętrznych .

Z  poniższego wykresu wynika, że najczęstsze 
przypadki łamania regulaminów obowiązujących 
w DPS dotyczą palenia wyrobów tytoniowych w po-
kojach mieszkalnych – prawie 12% . Co dziesiąty 
mieszkaniec nadużywa alkoholu, co często łączy się 
z późniejszym wszczynaniem awantur (ten problem 
wskazało niemal 10% respondentów) . 

Wykres 3 . Odsetek mieszkańców DPS, którzy nieprzestrzegają regulaminów wewnętrznych lub naruszają 
porządek w DPS

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 3 . Trudności w realizacji zadań, z którymi spotykają się pracownicy w codziennej pracy DPS

Procent przekracza 100 ze względu na wielokrotność wyboru odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne

Kolejną kwestią poruszaną w badaniu były trudno-
ści w realizacji zadań w codziennej pracy DPS–ów . 

Analiza powyższego rysunku dowodzi, że najwięk-
sze trudności z jakimi borykają się pracownicy domów 
pomocy społecznej z terenu województwa podlaskie-
go podczas realizacji zadań to problemy z mieszkańca-
mi . Zdecydowana większość, ponieważ aż 89% perso-
nelu DPS udzieliło takiej odpowiedzi . Powodem tych 
problemów są uzależnienia pensjonariuszy, ich nie-
chęć do aktywności i zaangażowania w sprawy Domu . 
Ponad połowa przedstawicieli DPS, którzy wypełniali 
ankietę uważa, że w przypadku ich placówki są to pro-
blemy finansowe .  

Następnym ważnym zagadnieniem poruszonym 
w  badaniu było zdiagnozowanie głównych barier 
funkcjonowania DPS-ów . W drodze analizy ustalono, 
iż przeszkody w  funkcjonowaniu tego typu placó-
wek zogniskowane są wokół mechanizmów finanso-
wych i procedur prawnych . Najczęściej wskazywane 

ograniczenia to:
•	 brak wystarczających środków na wynagrodzenia 

pracowników,
•	 problemy w pozyskiwaniu środków finansowych 

na inwestycje, 
•	 brak skierowań przez OPS-y, mimo posiadanych 

wolnych miejsc (dopłaty gminy na pobyt w DPS są 
niewystarczające)/bądź kierowanie osób uzależ-
nionych od alkoholu i nie wymagających całodo-
bowej opieki,

•	 zbędna biurokracja i zawiłe procedury .

Zestawienie odpowiedzi wskazuje na fakt, że 
w  23,8% placówek nie występują problemy we-
wnętrzne, a  w  19% zewnętrzne . Oprócz wymienio-
nych w ankiecie problemów ankietowani mieli moż-
liwość wskazania innych, które ich na ogół dotyczą . 
Najczęściej pojawiające się odpowiedzi zestawiono 
w tabeli 9 .   

Tabela 8  . Problemy wewnętrzne i zewnętrzne, z którymi na co dzień spotykają się pracownicy DPS

problemy wewnętrzne problemy zewnętrzne

brak zrozumienia dla problemów ze strony współpracowników 28,6% przeszkody w zdobyciu środków finansowych 57,1%

konflikty wewnętrzne 9,5%
brak zainteresowania ze strony władz lokalnych problemami 

domu
14,3%

kłopoty organizacyjne kadry 4,8% ograniczony dostęp do organizacji szkoleniowych 9,5%

inne 33,3% inne 19,0%

nie występują żadne 23,8% nie występują żadne 19,0%

Procent przekracza 100 ze względu na wielokrotność wyboru odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne



27

Tabela 9 .  Problemy wewnętrzne i zewnętrzne wskazywane podczas badania przez kadrę DPS

czynniki wewnętrzne czynniki zewnętrzne

•	 niskie wynagrodzenia

•	 trudności komunikacyjne,

•	 oczekiwania pracowników co do 
podwyższenia wynagrodzenia,

•	 związane ze stanem zdrowia mieszkańców,

•	 niechęć mieszkańców do współpracy,

•	 małe zarobki,

•	 starzenie się personelu i związane z tym 
częste absencje chorobowe

•	 współpraca OPS, 

•	 brak wpływu na działania innych organów (wybudowana droga bez ekranów akustycznych)

•	 trudności w dostępie do specjalistycznej opieki psychiatrycznej

•	 trudności w uzyskaniu pełnej należności za pobyt od mieszkańców posiadających zadłużenie 
komornicze

•	 dotacje rządowe nie w pełni pokrywające koszty pobytu w DPS dla mieszkańców 
przebywających na starych zasadach

•	 łatwość uzyskania szybkiego kredytu przez mieszkańca Domu w różnego rodzaju „parabankach”

•	 doprowadzająca przy niewypłacalności kredytobiorcy do wysokiego zadłużenia

Źródło: opracowanie własne

Badanie jakościowe przeprowadzone wśród pensjo-
nariuszy DPS-ów z  terenu województwa podlaskiego 
wykazało, że osoby które wzięły udział w  badaniu to 
osoby chore i  w  większości samotne . Zły stan zdrowia 
oraz samodzielne zamieszkiwanie, obok braku poczucia 
bezpieczeństwa i możliwości zabezpieczenia swoich po-
trzeb, są najczęstszymi powodami przebywania w DPS . 

W większości przypadków ograniczeniami zdrowot-
nymi beneficjentów badania są schorzenia narządów 
ruchu i  zmysłów oraz układu krążenia . Powodują one 

znaczne trudności w  wykonywaniu podstawowych 
czynności życiowych . Brak miejsca zamieszkania jest ko-
lejnym czynnikiem, który decyduje o pobycie w DPS-ie . 

Należy podkreślić, iż o  trafieniu do placówki ca-
łodobowej opieki często decyduje wiele czynników . 
Przyczyny te przeplatają się i  wzajemnie warunkują . 
Powtarzają się w  poszczególnych przypadkach, są 
tylko odmiennie skonfigurowane . Świadczą o tym na-
stępujące wypowiedzi respondentów wymienione na 
poniższym rysunku:

Rysunek 4 . Przyczyny pobytu w domu pomocy społecznej
CHOROBA

• „(...) trochę przychorowałam,  zmieniłam się, coś mnie po prostu do głowy strzeliło”

• „Bolała mnie noga, bolał kręgosłup”

• „Schizofrenia katatoniczna, już od dzieciństwa” 

• „Mnie tutaj lekarz skierował, bo 2 razy w roku leżałam w szpitalu”

• „Zachorowałem i po szpitalu tutaj trafiłem „

• „Jestem tutaj, (...) bo jestem po tym wylewie”

• „Choruje na cukrzycę (...) wyniszczyła organizm: oczy, przede wszystkim oczy: nie widzę (...) oprócz tego serce, Parkinson (...) i nastąpił ten udar”

• „Ja jestem ślepa. (...) Ja biorę 28 tabletek, ja mam tyle chorób „

SAMOTNOŚĆ

• „Rodzice umarli i sama mieszkałam no i nie zdało egzaminu to”

•  „Znalazłam się tutaj z przymusu, bo mam jedną córkę, która ma dwoje dzieci, jedno jest niepełnosprawne dziecko i to nie sposób w dwóch 
pokojach dla mnie. Ja mam też 2 pokoje z kuchnią. Ani do niej ani do mnie bo ja na 4 piętrze.”

• „Siostra też nie miała warunków, bo jeszcze miała 4 dzieci, nie miała jak (wziąć mnie do siebie)” 

BRAK MOŻLIWOŚCI ZABEZPIECZENIA SWOICH POTRZEB

• „Po prostu nie miałam warunków w domu”

• „Trudno było poradzić sobie (samemu)”

• „Do dzieci nie pójdę  prosić o coś”

BRAK POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA/WYDARZENIA LOSOWE

• „Głównym powodem było to, że spowodowałam rodzinny wypadek”

• „Konkubin się znęcał,(...) no znęcał się i ja porzuciłam go i pojechałam tutaj”

• „(Nie dałam sobie rady) Szczególnie leki, no zapominałam leków na tą chorobę”

• „Nie radziłam. Nie. Ślepa i z tą emeryturą z działalności gospodarczej (...) bym nie poradziła(...) a jak wzrok do końca wysiądzie i co ja będę robić.”

BRAK MIEJSCA ZAMIESZKANIA

• „Rozwiodłem się no i tak nie miałem gdzie mieszkać,(...) mieszkaliśmy na ZOL-u w szpitalu”  

• „Główna przyczyna to było to, że się rozwiodłem, nie miałem domu (…)”

Źródło: opracowanie własne
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Każdy dom pomocy społecznej ma swój specyficz-
ny charakter . Sposób organizacji życia wewnętrznego 
sprawia, że jego mieszkańcy mają dużo czasu wolne-
go . Mając na uwadze potrzeby podopiecznych i aktyw-
ność osób mieszkających w tego typu placówkach, or-
ganizowane są różne formy pomocy i wsparcia, w tym 
aktywizacja i  terapia zajęciowa . Głównym celem ak-
tywizacji w DPS jest nie tylko utrzymanie sprawności 
fizycznej, usamodzielnienie i nauka współżycia w gru-
pie, ale również rozwijanie różnych zainteresowań, 
stymulowanie twórczego działania, rozwijanie osobo-
wości i  najważniejsze - wyrobienie u  podopiecznego 
poczucia społecznej użyteczności .

Respondenci wymieniali różne formy spędzania 
wolnego czasu, z których korzystają:

Rysunek 5 . Formy spędzania wolnego czasu
„Wyszywam, szydełkuje, maluję obrazy, piszę wiersze i czas mi miło mija.”

„Ja nauczyłem się samochody robić z papieru sam, (…) i idę na terapię  2-3 tygo-
dnie. Zrobiłem też plan naszego domu , taką makietę.”

„Nie, nie mogę się nudzić. Jak nie terapia to czytanie książek, (A terapia to) zaję-
cia plastyczne w ramach WTZ. Tak, od poniedziałku do piątku.”

„Ja na tą terapię muzyczną chodzę, także bardzo zadowolona jestem z tej terapii, 
bo lubię muzykę. Nie nudzę się, raczej nie.”

„Tak, na kółko teatralne chodzę jestem artystką kabaretową.”

„Maluje. Ja sobie sam jestem terapeutą, może w ten sposób, prawda. Tam gdzie 
są pracownie terapeutyczne, plastyczne, tam śpiewają, są różne te kółka zain-
teresowań. Ja dużo czytam to jest raz. Albo czytam książki, albo maluję, albo 
zabiorę się gdzieś pojadę. Normalnie jak w domu.”

„Telewizor jest, dzięki Bogu i rehabilitacja jest.”

„Czytać nie czytam. A tego mi brakuję. Teraz się zaczyna rok akademicki, że będą 
przychodziły dziewczynki (wolontariuszki) i będą albo czytały albo rozmawiały. 
(….) Radio u nas na okrągło. Jak przyjeżdża przedszkole to nieraz jestem.”

„(Zajęcia) muzyczne, tam posłuchać właśnie, posiedzieć. W bilarda graliśmy, w 
pingponga, piłkarzyki. Filmy oglądam.”

„Wyjazdy do kina, wycieczki, cały czas. Kalambury, w kinie byliśmy...”

„Są (imprezy integracyjne, topienie marzanny, andrzejki, tłusty czwartek, miko-
łajki, grilla mamy robionego, przeważnie raz do roku tak jest, wiosną, w lecie i 
jesienią. Imprezy urodzinowe.”

„Ja chodzę na terapię muzyczną, jest zespół „Radosne chwile”, (...) Jest synteza-
tor, pani M...gra.”

„(...) Jakieś występy z domu opieki, ale nie pamiętam skąd to było i na „Marmu-
rach” byliśmy i tutaj występowały, jedna pani śpiewała i grali.”

„Wieczorki taneczne (...) Na andrzejki, do innych domów wyjeżdżamy, tylko nie-
którzy, ci którzy uspołeczniają się.”

„(...) Na cmentarz wspólnie chodzą, bo mają tu ludzie znajomych pochowanych. 
Jest cmentarz i prawosławny i katolicki. To tak co jakiś czas dyrekcja organizuję 
chętnych do sprzątania grobów.”

„W świetlicy, czasami krzyżówki rozwiązuje, tam takie luźne rozmowy między 
sobą. Tam wycinają, malują, wyszywają.”

Źródło: opracowanie własne

W domach pomocy społecznej mieszkają osoby wy-
wodzące się z różnych środowisk . Są one w różnym wie-
ku . Mają różne wykształcenie, zawód, sytuację rodzinną 
oraz upodobania kulturalne . Każdy ma swój bagaż do-
świadczeń . Często osoby te obciążone są frustracjami, 
rozterkami i problemami wynikającymi nie tylko z po-
garszającego się stanu zdrowia czy niepełnosprawności, 
ale również z faktu konieczności zamieszkania w insty-

tucji całodobowego wsparcia . Czynniki te mają zna-
czący wpływ na sposób funkcjonowania w warunkach 
instytucji, na umiejętność lub niemożność odnalezienia 
się i dostosowania do nowych warunków życia .

Wnioski:
Przeprowadzone badanie wskazało przyczyny po-

bytu mieszkańców w domach pomocy społecznej . Są 
to przede wszystkim: choroby, samotność, brak moż-
liwości zabezpieczenia swoich potrzeb, brak poczucia 
bezpieczeństwa oraz brak miejsca zamieszkania .

Raport z  badania ukazał przede wszystkim liczne 
trudności i bariery w codziennym funkcjonowaniu do-
mów pomocy społecznej w województwie podlaskim . 
Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez pracow-
ników placówek oraz analizy wywiadów przeprowa-
dzonych z pensjonariuszami można wyróżnić te zasłu-
gujące na szczególną uwagę .

Największe trudności, z  jakimi borykają się DPS-y 
podczas realizacji swoich zadań, dotyczą problemów 
z mieszkańcami (aż 89% DPS-ów udzieliło takiej odpo-
wiedzi) . Najczęściej mają one związek z uzależnieniami 
pensjonariuszy, niechęci do aktywizowania się i zaan-
gażowania w sprawy Domu .

Pozytywnym aspektem jest fakt, iż zdecydowana 
większość mieszkańców jest zadowolona z warunków 
lokalowych w DPS-ach oraz podawanych posiłków .

Skuteczność pomocy świadczonej podopiecznym 
DPS zależy głównie od poziomu umiejętności oraz 
wiedzy kadry . Poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji 
pracownicy potrafią lepiej zrozumieć potrzeby, a także 
problemy mieszkańców . 

Rozwiązanie wyżej wymienianych problemów 
usprawniłoby mechanizm powstawania nowych 
miejsc i rozwój podlaskich DPS-ów oraz ułatwiłoby po-
konanie trudności w ich codziennym funkcjonowaniu . 
Uzyskane informacje mogą posłużyć efektywniejszej 
realizacji potrzeb opiekuńczych, jak również uspraw-
nić działania zmierzające do usamodzielnienia każde-
go mieszkańca tego rodzaju placówek .

Powyższy artykuł prezentuje tylko część wyników 
uzyskanych w  przeprowadzonym badaniu . Z  pełną 
wersją raportu można zapoznać się na stronie inter-
netowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Białymstoku: www .rops-bialystok .pl

Krzysztof Popławski
Obserwatorium Integracji Społecznej

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku
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Problemy związane z  alkoholem mają szczególne 
znaczenie wśród problemów społecznych jakie wy-
stępują w naszym kraju . Wynika to przede wszystkim 
z rozmiarów tego zjawiska oraz skutków jakie ze sobą 
niesie . Waga problemów wynikających z nadmiernego 
i nieprawidłowego spożywania alkoholu jest znacząca, 
zarówno w kontekście skutków zdrowotnych, jak i spo-
łecznych . W związku z tym działania w zakresie zapo-
biegania i  rozwiązywania problemów alkoholowych 
mają swoiste znaczenie i  powinny być przedmiotem 
szczególnej troski ze strony organów zarówno admini-
stracji rządowej jak i samorządowej .

Obserwatorium Integracji Społecznej Regional-
nego Ośrodka Polityki Społecznej w  Białymstoku 
w  2013 roku przeprowadziło analizę sprawozdań 
PARPA-G1 wypełnianych przez ośrodki pomocy spo-
łecznej z  terenu województwa podlaskiego, odpo-
wiedzialne za realizację zadań z obszaru profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych, na pod-

stawie ustawy z dnia 26 października 1982 o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi (Dz .U . z 2012 r . poz . 1356 z pózn . zm) . 

Podmiotami wyznaczonymi przez ustawodawcę 
do realizacji zadań z  zakresu profilaktyki i  rozwią-
zywania problemów alkoholowych są organy ad-
ministracji rządowej, samorządowej i  Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji oraz organizacje pozarządowe, 
kościoły i  związki wyznaniowe . System profilaktyki 
i  rozwiązywania problemów alkoholowych oparty 
jest na trzech wzajemnie komplementarnych progra-
mach działań realizowanych na różnych poziomach 
administracji, co prezentuje poniższy rysunek .

Podstawową rolę w  rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych odgrywają społeczności lokalne, które 
posiadają nie tylko stosowne uprawnienia ale i dyspo-
nują 97% wszystkich środków wydawanych w  Polsce 
na finansowanie działań profilaktycznych i  interwen-
cyjnych .

Rysunek 1 . Programy działań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowa-
nych na różnych poziomach administracji

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm.)

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholo-
wych na terenie województwa podlaskiego w 2012 
roku – wyniki badania
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Rynek napojów alkoholowych w  województwie 
podlaskim

Analizując rynek napojów alkoholowych w  woje-
wództwie podlaskim należy zauważyć, że w roku 2012 
największy limit punktów sprzedaży napojów alkoholo-
wych uchwalony przez radę gminy (limit sklepów + limit 
lokali gastronomicznych) zanotowano w mieście Biały-
stok (700) oraz powiatach białostockim (530) i  augu-
stowskim (386), najmniejszy natomiast w mieście Łom-
ża (115) oraz powiatach kolneńskim (123) i sejneńskim 
(152) . Na terenie województwa podlaskiego w  roku 
2012 liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
(sklepy) wyniosła 2 .749, natomiast w miejscu sprzeda-
ży (lokale gastronomiczne) 1 .088 . W 2012 roku wydano 
ogółem 438 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych, z czego 394 przekazano przedsię-
biorcom posiadającym zezwolenia, zaś 44 jednostkom 
ochotniczych straży pożarnych . Na terenie gmin woje-
wództwa podlaskiego wydano ponadto 98 zezwoleń 
przedsiębiorcom prowadzącym organizację przyjęć .  

W wyniku analizy stwierdzono, że w roku 2012 prze-
prowadzono 3 interwencje  (zawiadomienia o popełnie-
niu przestępstw zgłoszonych policji lub prokuraturze) 
przez gminę w związku z naruszeniem przepisów określo-
nych w art . 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi . Ponadto zarejestrowano 2 
sprawy będące w toku, w związku z naruszeniem art . (452) 

lub 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi, w których gmina występowała przed 
sądem w charakterze oskarżyciela publicznego .

W 2012 roku gminy z terenu województwa podla-
skiego podjęły ogółem 15 decyzji w sprawie cofnięcia 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
734 decyzje o  wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych (9 tego typu decyzji uchyliło 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze) .

Koordynator gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych

W 2012 roku na terenie 108 gmin zatrudnione były 
osoby bezpośrednio odpowiedzialne za koordynację 
gminnego programu profilaktyki i  rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych . W 39 gminach funkcję tę pełni 
pełnomocnik wójta/burmistrza/prezydenta miasta ds . 
rozwiązywania problemów alkoholowych, w 11 gminach 
funkcję tę sprawował koordynator gminnego programu 
profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych . 
W 6 przypadkach rolę koordynatora pełnił pełnomocnik/
koordynator ds . uzależnień, 47 gmin wskazało inną funk-

cję tj . przewodniczący MKRPA lub GKRPA, członek Komi-
sji, kierownik MOPS, inspektor Urzędu Miasta, pracownik 
gminy, starszy pracownik socjalny, inspektor w Wydziale 
Zdrowia i  Pomocy Społecznej . Wśród osób zatrudnio-
nych na stanowiskach koordynatorów gminnych pro-
gramów profilaktyki i  rozwiązywania problemów alko-
holowych przeważają osoby z wykształceniem wyższym 
magisterskim . Realizatorami gminnych programów 
profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych 
najczęściej są miejskie bądź gminne komisje profilaktyki 
i  rozwiązywania problemów alkoholowych, stowarzy-
szenia, organizacje pozarządowe, szkoły, policja, ośrodki 
zdrowia, prokuratura, zespoły interdyscyplinarne, porad-
nie leczenia uzależnień . 

Gminne komisje rozwiązywania problemów alko-
holowych

Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoho-
lowych (GKRPA) to społeczne komisje działająca na pod-
stawie ustawy z dnia 26 października 1982 r . o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz . U . 
z 2012 r ., poz . 1356), utworzone przez zespół ludzi, któ-
rych zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także 
ustawy o  przeciwdziałaniu narkomanii . Podstawowym 
zadaniem Komisji jest prowadzenie działań związanych 
z  profilaktyką i  rozwiązywaniem problemów alkoholo-
wych oraz z  integracją społeczną osób uzależnionych 
od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności 
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób . 
Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych po-
woływane są w każdej gminie przez wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta . Komisje te liczą średnio 7 członków . 
W  29 gminach województwa podlaskiego w  ramach 
GKRPA działają podzespoły problemowe . Wykres nr 1 
prezentuje rodzaje takich zespołów oraz ich liczbę . 

Na terenie województwa podlaskiego w 2012 roku 
GKRPA przeprowadziły 4 .508 rozmów z  członkami 
rodzin osób z  problemem alkoholowym . Najwięcej 
tego typu rozmów przeprowadzono z  mieszkańcami 
powiatów hajnowskiego i  augustowskiego, najmniej 
natomiast w  powiatach sejneńskim i  łomżyńskim . 
Ponadto z  3 .107 osobami przeprowadzono rozmowy 
interwencyjno – motywujące w związku z nadużywa-
niem alkoholu oraz w stosunku do 1 .669 osób GKRPA 
podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zasto-
sowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obo-
wiązku poddania się leczeniu w  placówce leczenia 
uzależnienia od alkoholu . W przypadku 1 .088 osób ko-
misja wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie 
do podjęcia leczenia odwykowego . 
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Wykres 1 . Rodzaje zespołów funkcjonujących w ramach gminnych komisji rozwiązywania problemów alko-
holowych

Źródło: opracowanie własne

W  roku 2012 członkowie GKRPA działających na 
terenie województwa podlaskiego, kontaktowali się 
z 1 .278 ofiarami przemocy w rodzinie, z 1 .034 spraw-
cami przemocy w rodzinie oraz 209 świadkami . Z ofia-
rami przemocy w  rodzinie najczęściej kontaktowali 
się przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych w  mieście Białystok (270) 
oraz z powiatów: sejneński (267) i augustowski (214) . 
Najmniej rozmów z ofiarami przemocy w rodzinie za-
notowały gminne komisje rozwiązywania problemów 
alkoholowych działające w  powiatach: wysokomazo-
wieckim i kolneńskim (po 15) . 

W przypadku rozmów ze sprawcami przemocy (po-
dobnie jak w przypadku rozmów z ofiarami) najwięk-
szą liczbę zanotowano również w  mieście Białystok 
(298) oraz powiatach sejneńskim (129) i augustowskim 
(123), najmniejszą natomiast w powiatach kolneńskim 
(7) i  hajnowskim (15) . Ze świadkami przemocy naj-
częściej prowadzono rozmowy w  powiatach augu-
stowskim (65), suwalskim (58) i sokólskim (36) . GKRPA 
w 2012 roku podjęły 814 rozmów z osobami naduży-
wającymi alkoholu w  związku ze stosowaniem przez 
nich przemocy . 

 Na terenie gmin w województwie podlaskim w ana-
lizowanym roku gminne komisje rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych przeprowadziły łącznie 1 .106 
kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych . 

W 2012 roku w ramach funkcjonowania gminnych 

komisji wydatkowano łącznie 1 .354 .104 zł . Ponadto 
w  44 gminach odbywały się szkolenia dla członków 
komisji . Łączna suma wydatków z  budżetu gminy na 
ten cel wyniosła 80 .666,43 zł . 

Pomoc dla osób z problem alkoholowym 
Na terenie gmin województwa podlaskiego w 2012 

roku funkcjonowały łącznie 32 placówki leczenia uza-
leżnienia od alkoholu . Najwięcej tego typu placówek 
to poradnie i przychodnie terapii uzależnień od alko-
holu . W 6 gminach z terenu województwa podlaskiego 
w  2012 roku realizowano zadania w  zakresie progra-
mów zdrowotnych . Łączna wysokość środków prze-
znaczona na ten cel wyniosła 54 .174 zł . Ta sama liczba 
gmin dofinansowywała szkolenia dla pracowników 
placówek leczenia uzależnienia od alkoholu świadczą-
cych usługi dla mieszkańców gminy . Kwota przezna-
czona na ten cel to 109 .844 zł . 

W 2012 roku na terenie 77 gmin województwa pod-
laskiego działały punkty konsultacyjno – informacyjne 
dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin . Gmi-
ny na funkcjonowanie punktów konsultacyjno – infor-
macyjnych dla osób z problemem alkoholowym i  ich 
rodzin ze środków gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych przekazały 
w 2012 roku 992 .056,01 zł .
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Mapka 1 . Gminy z terenu województwa podlaskiego na terenie których w 2012 r. działały punkty konsultacyj-
no-informacyjne

Źródło: opracowanie własne

Ze wsparcia w formie porad w punktach konsulta-
cyjno - informacyjnych w 2012 na terenie wojewódz-
twa podlaskiego skorzystało łącznie 6 .215 osób . Bene-

ficjentom udzielono ogółem 18 .667 porad . Rozkład na 
poszczególne grupy osób i  formy udzielonych porad 
prezentuje poniższy obraz graficzny .

Tabela 1 . Liczba osób i udzielone porady w punktach konsultacyjno - informacyjnych w 2012 roku dla po-
szczególnych kategorii klientów

liczba osób liczba porad liczba osób liczba porad liczba osób liczba porad liczba osób liczba porad 

m. Suwałki 10 10 65 70 50 50 0 0
m. Łomża 0 0 0 0 0 0 0 0
m. Białystok 2620 3044 1791 298
powiat augustowski 231 394 374 196 168 91 45 101
powiat białostocki 246 423 151 401 69 96 44 56
powiat bielski 149 315 17 23 3 5 12 20
powiat grajewski 1195 2333 194 770 726 1306 50 193
powiat hajnowski 108 208 31 72 79 12 3 3
powiat kolneński 88 98 46 46 19 19 13 13
powiat łomżyński 108 161 20 33 9 24 9 28
powiat moniecki 370 312 163 136 46 43 46 43
powiat sejneński 32 46 35 65 15 20 3 4
powiat siemiatycki 119 125 46 56 10 14 18 19
powiat sokólski 285 711 92 360 77 279 138 350
powiat suwalski 103 224 77 175 70 120 48 64
powiat wysokomazowiecki 40 133 11 16 7 10 4 6
powiat zabrowski 15 4 11 6 1 2 1 1

SUMA: 3099 8117 1333 5469 1349 3882 434 1199

osoby z problemem 
alkoholowym

dorośli członkowie rodzin z 
problemem alkoholowym                         
(w tym wsółuzaleznieni                        

i DDA) 

ofiary przemocy                                
w rodzinie

sprawcy przemocy                      
w rodzinie

 
Źródło: opracowanie własne

1

0
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Największa liczba osób, które zgłosiły się do 
punktów konsultacyjno - informacyjnych w  2012 
roku to osoby z  problemem alkoholowym . W  2012 
roku na terenie województwa podlaskiego udzie-
lono łącznie 8 .117 porad 3 .099 osobom z  proble-
mem alkoholowym . Najwięcej beneficjentów tego 
typu pomocy to mieszkańcy powiatu grajewskiego 
(1 .195) i  monieckiego (370), najmniej natomiast 
zamieszkuje w  mieście Suwałki (10) i  powiecie za-
mbrowskim (15) . 

 Znaczny odsetek beneficjentów pomocy udzie-
lanej przez punkty konsultacyjno – informacyjne to 
ofiary przemocy w  rodzinie – 1 .349, które w  2012 
roku skorzystały z 3 .882 porad . Analiza wykazuje, iż 
434 osoby w 2012 r . zostały objęte wsparciem punk-
tu konsultacyjnego z  powodu bycia sprawcą prze-
mocy . Łącznie osobom tym udzielono 350 porad . 

 Na terenie województwa podlaskiego w  2012 
roku zatrudnionych było ogółem 252 pracowników 
punktów konsultacyjno – informacyjnych . Najwięk-
szy odsetek wśród nich stanowili pracownicy socjal-
ni (47%) oraz specjaliści psychoterapii uzależnień 
(11%) . 

 Ogromnym wsparciem dla osób uzależnionych 
od alkoholu jest zorganizowana działalność samo-
pomocowa ludzi borykających się z  tym proble-
mem . Na terenie gmin województwa podlaskiego 
w  2012 roku funkcjonowało łącznie 126 grup, sto-
warzyszeń i  podmiotów zajmujących się leczeniem 
odwykowym oraz oddziaływaniem terapeutycznym . 
Na ich funkcjonowanie ze środków gminnego pro-
gramu profilaktyki i  rozwiązywania problemów al-
koholowych w  2012 roku gminy przekazały łącznie 
734 .321,34 zł . Z  wyników badania przeprowadzo-
nego przez Obserwatorium Integracji Społecznej 
w Białymstoku wynika, że w 2012 roku w wojewódz-
twie funkcjonowały następujące grupy: 70 Grup 
AA,  29  stowarzyszeń  i  klubów abstynenckich, 20 
Grup AL–ANON, 4 Grupy AL–ATEEN oraz 3 Grupy dla 
dorosłych dzieci alkoholików (DDA) . Najwięcej grup 
AA w  województwie podlaskim zlokalizowanych 
jest na terenie miast grodzkich: Białystok (35), Su-
wałki (4), Łomża (3) . Najwięcej środków gminy prze-
znaczyły na funkcjonowanie stowarzyszeń i klubów 
abstynenckich – 683 .545,20 zł . Mapka nr 2 prezen-
tuje rozkład liczbowy stowarzyszeń i klubów absty-
nenckich w ujęciu powiatowym . 

Mapka 2.  Liczba stowarzyszeń oraz klubów abs-
tynenckich na terenie województwa podlaskie-
go w 2012 r. w ujęciu powiatowym

Źródło: opracowanie własne

Inną formę wsparcia stanowią Grupy AL–ANON . 
W  roku 2012 w  województwie podlaskim funkcjono-
wało ich 20, a koszt ich utrzymania wyniósł 11 .742,55 zł .  
W analizowanym okresie działały ponadto 3 Grupy dla 
dorosłych dzieci  alkoholików (DDA) – (2 zlokalizowane 
na terenie miasta Białystok i 1 na terenie miasta Suwałki) 
oraz 4 Grupy AL-ALTEN (3 w Białymstoku i 1 w Suwałkach) .

W analizowanym roku na terenie gmin wojewódz-
twa podlaskiego funkcjonowały 4  Centra Integracji 
Społecznej (CIS) - w Łapach, Bielsku Podlaskim, Radzi-
łowie i  Piątnicy . Łączna wysokość środków finanso-
wych przeznaczona w ramach gminnych programów 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
na zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej prowa-
dzone przez CIS wyniosła w 2012 r . 7 .904,50 zł . W za-
jęciach uczestniczyło ogółem 39 osób, w tym 1 osoba 
uzależniona od alkoholu po zakończeniu leczenia od-
wykowego . Ponadto 14 beneficjentów CIS zakończy-
ło realizację indywidualnego programu zatrudnienia 
socjalnego . W 2012 roku w województwie podlaskim 
funkcjonowały także 2 Kluby Integracji Społecznej 
w  Suwałkach i  Łapach, w  zajęciach których uczestni-
czyło 40 osób z problemem alkoholowym . 
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Tabela 2 . Liczba rodzin korzystających z  pomocy materialnej, w  tym z  powodu uzależnienia, ze środków 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 r. 

Liczba rodzin ogółem korzystających z 
pomocy materialnej OPS w 2012r.

Liczba rodzin korzystających z pomocy 
materialnej OPS w 2012r. z powodu 

uzależnienia

Białystok m. 8979 553
powiat białostocki 7482 330
powiat sokólski 4395 163
Suwałki m. 2883 141
powiat hajnowski 2460 229
powiat grajewski 2307 65
powiat bielski 2216 118
powiat augustowski 1978 110
powiat siemiatycki 1891 188
powiat wysokomazowiecki 1883 92
powiat moniecki 1757 186
powiat kolneński 1746 208
Łomża m. 1698 71
powiat łomżyński 1697 95
powiat zambrowski 1331 41
powiat suwalski 1242 219
powiat sejneński 1021 35

Źródło: opracowanie własne

Pomoc rodzinom, w których występują problemy 
alkoholowe

Kluczową rolę w przezwyciężaniu problemów zwią-
zanych ze zjawiskiem alkoholizmu pełnią jednostki po-
mocy społecznej . Podstawową formą prowadzonych 
przez nie usług są świadczenia materialne . Z pomocy 
materialnej na terenie województwa podlaskiego naj-
częściej korzystały rodziny z miasta Białystok oraz po-
wiatów: białostockiego i sokólskiego . Najmniej rodzin 
zgłosiło się po pomoc do placówek zlokalizowanych 
w powiatach sejneńskim, suwalskim i zambrowskim . 

Największą liczbę rodzin korzystających z  pomo-
cy materialnej ośrodka pomocy społecznej z  powo-
du uzależnienia zarejestrowano również w  mieście 
Białystok, powiecie białostockim oraz hajnowskim . 
Najniższy wskaźnik rodzin pobierających świadczenia 
z tytułu alkoholizmu dotyczył powiatów sejneńskiego 
i zambrowskiego . 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
Z nadużywaniem alkoholu bardzo często związane 

są inne zjawiska patologiczne, w tym przemoc . W 2012 
r . najczęściej podejmowanym działaniem w  systemie 
pomocy było tworzenie interdyscyplinarnych zespo-
łów ds . przeciwdziałania przemocy w  rodzinie oraz 
organizowanie szkoleń dotyczących procedury Nie-
bieskiej Karty oraz przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie . W roku 2012 na terenie gmin funkcjonowały 282 
zespoły interdyscyplinarne ds . przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie oraz 50 ds . przeciwdziałania przemo-
cy wobec dzieci . Ponadto istniało 67 punktów konsul-

tacyjnych udzielających pomocy i  wsparcia ofiarom 
przemocy w rodzinie . 

Profilaktyka szkolna i środowiskowa
Według informacji pochodzących ze sprawozdań 

PARPA-G1 na terenie 85 gmin województwa podlaskie-
go w  2012 roku prowadzono szkolne programy profi-
laktyczne dotyczące używania substancji psychoaktyw-
nych . W programach tych wzięło udział 50 .299 uczniów, 
2 .756 nauczycieli oraz 9 .738 rodziców . Ponadto na tere-
nie 68 gmin szkoły realizowały także inne programy pro-
filaktyczne dotyczące zachowań problemowych, w któ-
rych uczestniczyło: 31 .480 uczniów, 1 .907 nauczycieli, 
wychowawców i  pedagogów oraz 7 .734 rodziców . Na 
terenie 64 gmin realizowano programy pozaszkolne . Ich 
beneficjentami było: 35 .426 uczniów, 1 .196 nauczycieli, 
wychowawców i pedagogów oraz 5 .524 rodziców . 

W  2012 roku na terenie 15 gmin województwa 
podlaskiego działały łącznie 43 świetlice realizujące 
programy socjoterapeutyczne, dwie z nich rozpoczęły 
swoją działalność w 2012 r . W roku 2012 łączna liczba 
dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach wynio-
sła 1 .429 osób, 821 osób objętych programem socjote-
rapeutycznym stanowiły dzieci z rodzin alkoholowych . 
W 47 gminach województwa podlaskiego według da-
nych za rok 2012 funkcjonowało 90 świetlic realizu-
jących programy opiekuńczo–wychowawcze, z czego 
w roku 2012 uruchomiono 3 nowe tego typu placów-
ki . Łączna liczba dzieci i  młodzieży biorących udział 
w zajęciach wyniosła w 2012 roku 4 .694 osób, z czego 
1 .654 stanowiły dzieci z rodzin alkoholowych . 
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W  roku analizy w  ramach gminnych programów 
profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoho-
lowych łączna wysokość nakładów finansowych 
przeznaczonych na działalność świetlic socjotera-
peutycznych wyniosła 2 .401 .515 zł, zaś opiekuńczo-
-wychowawczych 940 .121,60 zł . 

Na terenie województwa podlaskiego w  2012 
roku w  ramach środków gminnych na pozalekcyjne 
zajęcia sportowe (uczniowskie, wiejskie kluby spor-
towe, świetlice, kluby młodzieżowe itp .) wsparcia na 
kwotę 1 .847 .957 zł udzielono 248 podmiotom .

Edukacja publiczna
W  ramach edukacji publicznej w  22 gminach 

przeprowadzono łącznie 50 szkoleń dla właścicieli 
punktów oraz sprzedawców napojów alkoholowych . 
W szkoleniach udział wzięło 420 osób . W 60 gminach 
prowadzono działania z  zakresu edukacji publicznej . 
Łączna wysokość nakładów finansowych przeznaczo-
nych na ten cel to 517 .703 zł . Rysunek nr 2 prezentuje 
formy oraz liczbę realizowanych działań . 

Rysunek 2 . Liczba działań z  zakresu edukacji pu-
blicznej zrealizowanych przez gminy w 2012 r. 

Źródło: opracowanie własne

Nietrzeźwość w miejscach publicznych
Nietrzeźwość w  miejscach publicznych jest zja-

wiskiem bardzo powszechnym . W 2012 roku zatrzy-
mano w policyjnych izbach dziecka lub odwieziono 
do domów rodzinnych 406 nietrzeźwych osób nie-
letnich . 

Tabela 3 . Liczba nietrzeźwych osób nieletnich zatrzy-
manych w  policyjnych izbach dziecka lub odwiezio-
nych do domów w 2012 roku w ujęciu powiatowym

powiat zambrowski 94
powiat grajewski 63
powiat augustowski 57
powiat moniecki 49
powiat białostocki 29
powiat siemiatycki 26
m. Łomża 18
powiat bielski 17
powiat wysokomazowiecki 13
powiat sejneński 12
m. Białystok 10
powiat sokólski 8
powiat kolneński 6
powiat hajnowski 2
powiat łomżyński 1
powiat suwalski 1
m. Suwałki 0

Źródło: opracowanie własne

Najwięcej nietrzeźwych osób nieletnich zatrzy-
mano w 2012 r . na terenie powiatów zambrowskiego 
i  grajewskiego, najrzadziej natomiast zatrzymania ta-
kie miały miejsce w mieście Suwałki oraz w powiatach 
suwalskim i łomżyńskim . Zanotowano także, że w po-
mieszczeniach policyjnych w  2012 roku w  celu wy-
trzeźwienia zatrzymano 1 .966 osób nietrzeźwych .

Wykres 2 . Liczba osób nietrzeźwych zatrzymanych 
w  celu wytrzeźwienia w  pomieszczeniach policyj-
nych w 2012 roku 

Źródło: opracowanie własne
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Najwięcej nietrzeźwych osób zatrzymano na terenie 
powiatów zambrowskiego i grajewskiego, tak samo jak 
w  przypadku nietrzeźwych nieletnich, najmniejszym 
wskaźnikiem tego typu zatrzymań charakteryzuje się 
miasto Suwałki oraz powiaty łomżyński i białostocki .  

Liczba osób nietrzeźwych przewiezionych przez 
Policję – Straż Miejską do Izby Wytrzeźwień (w  innej 
gminie) wyniosła w  2012 roku 1 .426 osób . Wysokość 
środków finansowych przekazanych w  ramach gmin-
nego programu profilaktyki i  rozwiązywania proble-
mów alkoholowych do Izb(y) Wytrzeźwień w  2012 r . 
wyniosła 92 .659 zł . 

W 2012 roku w województwie podlaskim podejmo-
wane były różnego rodzaju działania na rzecz przeciw-
działania nietrzeźwości kierowców . Najczęściej była 
to edukacja społeczna na temat bezpieczeństwa na 
drogach, poprzez wydawanie ulotek, plakatów, udział 
w kampaniach lokalnych na rzecz bezpieczeństwa na 
drogach lub przekazywanie przez Policję do GKRPA in-
formacji o powtarzających się przypadkach kierowania 
pojazdami przez nietrzeźwych kierowców .

Współpraca gmin z innymi samorządami, organiza-
cjami oraz międzynarodowa

 W 2012 roku na terenie 26 gmin w ramach realizacji 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych współpracowano z innymi gmi-
nami . W 4 gminach (Nowinka, Śniadowo, Sejny, Prze-
rośl) współpraca ta miała charakter formalny i opierała 

się o  porozumienie między gminami . W  pozostałych 
przypadkach (21 gmin) zawiązywano nieformalne for-
my kooperacji tj . podejmowano bliskie współdziałania 
w realizacji poszczególnych zadań . Zakres merytorycz-
ny współpracy najczęściej dotyczył pomocy dorosłym 
członkom rodzin z  problemem alkoholowym oraz 
szkoleń i konferencji . 

Na terenie 34 gmin podejmowano współpracę 
z  samorządem powiatu, w  23 gminach miała ona 
charakter współpracy merytorycznej tj . wymiany do-
świadczeń, konsultacji, zaś w 14 - finansowania i do-
finansowania działań . Współpraca gmin z powiatami 
opierała się przede wszystkim na wspólnym podej-
mowaniu działań mających na celu przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie oraz na wspólnym prowadzeniu 
szkoleń i konferencji . 

Wspólne inicjatywy gminy realizowały także z  sa-
morządem województwa – 26 gmin podejmowało 
tego typu kooperacje . W większości dotyczyła ona za-
gadnień merytorycznych tj . wymiany informacji, kon-
sultacji itp . Zakres tej współpracy najczęściej obejmo-
wał szkolenia i konferencje .

W ramach realizacji zadań dotyczących profilaktyki 
i  rozwiązywania problemów alkoholowych 63 samo-
rządy gminne nawiązywały relacje z  organizacjami 
pozarządowymi oraz kościołami i  związkami wyzna-
niowymi . Partnerstwo to miało najczęściej charakter 
inicjowania działań, wymiany informacji oraz wspól-
nych konsultacji . 

Rysunek 3 . Liczba gmin podejmujących współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związ-
kami wyznaniowymi zakresie problemów alkoholowych

Źródło: opracowanie własne
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Najwięcej gmin (39) wspólnie z  trzecim sektorem 
realizuje zadania na rzecz pomocy dzieciom z  rodzin 
alkoholowych oraz (26 gmin) wspiera dorosłych człon-
ków rodzin z problemem alkoholowym . Na terenie 52 
gmin podejmowano współpracę ze stowarzyszeniami/
klubami abstynenckimi . W  36 gminach współdziała-
nie polegało na wymianie informacji, konsultacjach 
oraz inicjowaniu działań, w 19 organizowano wspólne 
przedsięwzięcia, zaś w 18 zlecano do realizacji zadania . 

Finansowanie działań z  obszaru profilaktyki i  roz-
wiązywania problemów alkoholowych

Badania związane z  profilaktyką uzależnienia od 
alkoholu są realizowane na terenie gmin przez szeroki 
krąg zainteresowanych jednostek i osób . W działania na 
rzecz aktywnej walki z uzależnieniem włączają się różne 
instytucje . W 2012 roku łączna wysokość środków finan-
sowych zaplanowanych w budżecie gmin na realizację 
gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych wyniosła 20 .845 .291,00 zł, z cze-
go rzeczywiście wykorzystano 18 .471 .282,00 zł . 

Oprócz środków pochodzących z opłat za korzy-
stanie z  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych 15 gmin na realizację gminnych programów 
profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholo-
wych w 2012 roku przeznaczało dodatkowe środki . 
Na ten cel z  własnych budżetów gmin wydatko-
wano łącznie 252 .450,77 zł, zaś z  innych źródeł – 
146 .134,30 zł . 

W  świetle wyników badania przeprowadzonego 
przez Obserwatorium Integracji Społecznej Regional-
nego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku wy-
łania się konieczność szczególnej troski i poświęcania 
uwagi przez samorządy gminne kwestiom związanym 
z alkoholizmem i jego skutkami . W obecnych czasach 
problem ten stanowi zagrożenie dla całego społeczeń-
stwa, a  szkody wynikające z  nadużywania alkoholu 
są znaczące . Nie można ich uniknąć, niemniej jednak 
można zmniejszyć ich rozmiary i  dotkliwość poprzez 
stosowanie różnego rodzaju metod i  instrumentów 
profilaktycznych oraz zapobiegawczych . Poniżej wska-
zano niektóre z nich:

» Dostosowanie pomocy i wsparcia do potrzeb osób i rodzin uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

» Wspieranie procesu reintegracji dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

» Popularyzacja oraz prowadzenie edukacji publicznej wśród mieszkańców na temat szkodliwości i skutków spożywania alkoholu, możliwości 
przeciwdziałania alkoholizmowi oraz pozyskiwania pomocy i wsparcia.

»
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

»
Wspieranie działalności instytucji podejmujących działania na rzecz profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.

» Rozwijanie współpracy różnych środowisk i podmiotów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i jego skutkom.

»
Dostosowanie oferty programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, wykluczonych 
społecznie lub zagrożonych wykluczeniem do potrzeb.

»
Tworzenie nowych i wspieranie istniejących miejsc wsparcia środowiskowego dla rodzin i dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

» Prowadzenie badań, opracowywanie analiz i ekspertyz nt. problematyki alkoholowej.

» Zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla członków rodzin osób uzależnionych.

» Zwiększenie jakości i dostępności programów profilaktycznych.

»
Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym – zarówno dorosłych jak 
i dzieci.

»
Zwiększenie kompetencji służb działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym.

» Podnoszenie kompetencji członków GKRPA podejmujących działania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach 
lokalnych.

Małgorzata Janczuk
Obserwatorium Integracji Społecznej

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku
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Analiza potrzeb szkoleniowych to proces polega-
jący na zbieraniu danych oraz informacji . Posłużą one 
stworzeniu następnych kroków w procesie szkolenio-
wym tj . rozpoznawania celów szkolenia i metod oraz 
narzędzi szkoleniowych . Działania szkoleniowe w for-
mie kursów specjalistycznych, szkoleń, doradztwa, 
wizyt studyjnych i  specjalizacji przyczyniają się do 
rozwoju instytucji pomocy społecznej oraz tworzą-
cych je ludzi . Badanie potrzeb szkoleniowych skupia 
się  na określaniu różnicy między stanem obecnym, 
a pożądanym . 

W drugiej połowie 2013 roku Zespół Obserwato-
rium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Po-
lityki Społecznej w Białymstoku przeprowadził bada-
nie nt . „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych 
przez jednostki pomocy społecznej w województwie 
podlaskim na rok 2014” . Raport zrealizowano w opar-
ciu o  badanie ilościowe . W  badaniu wykorzystano 
ankietę, która była skierowana do jednostek działa-
jących w  zakresie polityki społecznej województwa 
podlaskiego .

Badanie zawierało pięć bloków tematycznych . 
Pierwszy obejmował pytania tyczące się kursów spe-
cjalistycznych . Drugi dotyczył zapotrzebowania na 
realizację szkoleń . Trzeci i czwarty dotyczył zapotrze-
bowania na doradztwo oraz organizację wizyt stu-
dyjnych . Natomiast ostatni specjalizacji w  zawodzie 
pracownik socjalny . Zadaniem uczestników badania 
było wskazanie tematów – spośród pięciu form spre-
cyzowanych powyżej, w  których chcieliby uczestni-
czyć w 2014 roku . 

Uzyskano 100% zwrot ankiet od ośrodków pomo-
cy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzi-
nie; 95% - od domów pomocy społecznej oraz 90% 
od placówek opiekuńczo-wychowawczych .

Uzyskane informacje są pomocne przy realizacji 
Projektu systemowego ROPS pn . „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, Pod-

działanie 7 .1 .3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy 
i integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki . Celem działania 7 .1  jest rozwijanie aktywnych 
form integracji społecznej i zainicjowanie dostępu do 
nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, 
a także poprawa skuteczności funkcjonowania instytu-
cji pomocy społecznej w regionie . 

Przeprowadzona analiza potrzeb pozwoliła na 
rozpoznanie braków kompetencyjnych pracowni-
ków jednostek pomocy społecznej . Dostarczyła rze-
telnych informacji umożliwiających skonstruowanie 
skutecznego i  efektywnego programu szkoleniowe-
go, zawierającego treści, metody, formy szkoleniowe 
dopasowane do potrzeb edukacyjnych i doświadcze-
nia danej grupy Beneficjentów . Opracowana diagno-
za przedstawia analizę potrzeb szkoleniowych dla 
kadry kierowniczej, merytorycznej oraz pracowników 
socjalnych następujących jednostek: ośrodków po-
mocy społecznej, domów pomocy społecznej, po-
wiatowych centrów pomocy rodzinie oraz placówek 
opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa 
podlaskiego . 

Ośrodki Pomocy Społecznej
Biorąc pod uwagę udzielone odpowiedzi przez 

ośrodki pomocy społecznej w  poszczególnych for-
mach kształcenia wynika, że największym zaintere-
sowaniem w  2014 roku będą cieszyć się szkolenia . 
Z  4  950 wskazań, które otrzymano z  OPS, 49% do-
tyczyło szkoleń . Co czwarte zgłoszenie obejmowało 
kursy specjalistyczne i  prawie co szóste wizyty stu-
dyjne . Dużym zainteresowaniem cieszyło się również 
doradztwo . Najmniejsze zainteresowanie dotyczyło 
specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, bo tylko 
co 20 wskazanie . 

Badanie skierowane do pracowników ośrodków 
pomocy społecznej województwa podlaskiego wy-
kazało, że największym zainteresowaniem wśród 
kadry kierowniczej cieszyły się kursy specjalistyczne 
o  tematyce „Superwizji” . Co piąty kierownik/dyrek-
tor wyraża zainteresowanie tym kursem . Z  kolei co 

Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez 
jednostki pomocy społecznej w województwie 
podlaskim na rok 2014 – wyniki badania
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szóste zgłoszenie dotyczyło takich kursów jak  „Me-
diacje” i „Dialog motywacyjny” . Wśród kadry meryto-
rycznej największym zainteresowaniem cieszyły się 
kursy specjalistyczne o tematyce „Asystent rodzinny” 
– co czwarte wskazanie . W przypadku pracowników 
socjalnych odnotowano, że co szósty pracownik za-
deklarował chęć uczestnictwa w kursach „Trening Za-
stępowania Agresji I  stopnia”, co siódmy w „Dialogu 
motywacyjnym”, „Terapii skoncentrowanej na rozwią-
zaniach”, „Trening interpersonalny”, „Superwizje” oraz 
prawie co ósmy w „Mediacjach” .

Badanie wykazało, że w  przypadku szkoleń naj-
częściej podawaną tematyką przez kadrę kierow-
niczą są zagadnienia „Ustawy o  wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej” . Dużym zainteresowa-
niem wśród kierowników/dyrektorów cieszyła się 
także tematyka „Archiwum zakładowe i  rzeczowy 
wykaz akt” – co siódme wskazanie . Co ósme zgłosze-
nie dotyczyło natomiast tematu „Pracy z osobą do-

znającą przemocy dla przewodniczących LZI” . Uzy-
skane dane wskazują, że co szósty pracownik kadry 
merytorycznej ośrodków pomocy społecznej jest 
najbardziej zainteresowany szkoleniami z  tematyki 
„Archiwum zakładowe i rzeczowy wykaz akt” . Dekla-
ruje również co dziewiąty pracownik chęć udziału 
w  szkoleniu „Sposoby negocjacji i  radzenia sobie 
z psychomanipulacją klientów” . Pracownicy socjalni 
ośrodków pomocy społecznej wykazują największe 
zainteresowanie szkoleniami „Praca z  osobami sto-
sującymi przemoc w rodzinie” oraz co ósme wskaza-
nie dotyczyło takich tematów jak „Kontrakt socjalny 
w  praktyce” i „Sposoby negocjacji i  radzenia sobie 
z psychomanipulacją klientów” .

Z  badania ankietowego, które zostało przepro-
wadzone wśród ośrodków pomocy społecznej wyni-
ka, że w roku 2014 największe zainteresowanie do-
tyczyło doradztwa o tematyce „W zakresie Lokalnych 
Zespołów Interdyscyplinarnych” .

Wykres 1 . Odsetek pracowników deklarujących chęć uczestnictwa w poszczególnych kursach specjalistycznych

Źródło: opracowanie własne
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Wykres 2 . Odsetek zgłoszeń na doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego

Źródło: opracowanie własne

W przypadku wizyt studyjnych w 2014 roku wśród 
pracowników na stanowiskach kierowniczych odno-
towano największe zainteresowanie dotyczące „Re-
alizacji projektów współfinansowanych ze środków 
UE” . Co szóste wskazanie dotyczyło tego tematu . 

W  przypadku kadry merytorycznej tematami wizyt 
studyjnych najbardziej pożądanymi są „Środowisko-
wa praca socjalna/programy aktywności lokalnej” (co 
piąte zgłoszenie) i „Systemy wsparcia osób starszych 
i niepełnosprawnych” (co szóste zgłoszenie) . 

Wykres 3 . Odsetek zgłoszeń na wizyty studyjne dla ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego

Źródło: opracowanie własne
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Wykres 4 . Liczba pracowników ośrodków pomocy społecznej deklarującej chęć uczestnictwa w specjalizacji II 
stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Źródło: opracowanie własne

Z zestawienia wyników badania wynika, że zarówno 
wśród kadry kierowniczej jak i  merytorycznej większe 
zapotrzebowanie jest na specjalizację II stopnia niż I, 
w zawodzie pracownik socjalny . Ze specjalizacji II stop-
nia w  zawodzie pracownik socjalny największym zain-
teresowaniem wśród dyrektorów/kierowników cieszyły 
się tematy tj .: „Praca socjalna z osobą i rodziną z proble-
mem przemocy”, „Praca socjalna z  osobami uzależnio-
nymi”, „Praca socjalna z  osobami bezrobotnymi” oraz 
„Praca socjalna ze społecznością lokalną” . Kadra mery-
toryczna podobnie jak kadra kierownicza wyraża chęć 
udziału w  2014 r . w  specjalizacjach o  tematyce: „Praca 
socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy” oraz 
„Praca socjalna z osobami bezrobotnymi” .

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Badaniu została także poddana kadra powiatowych 

centrów pomocy rodzinie z  województwa podlaskie-
go . Analiza wykazała, że w  przypadku kadry kierow-
niczej  największym zainteresowaniem cieszyły się 
kursy specjalistyczne nt . „Terapia skoncentrowanej na 
rozwiązaniach”, „Mediacje” . Największym zaintereso-
waniem wśród pracowników merytorycznych  charak-

teryzował się kurs „Terapia skoncentrowana na rozwią-
zaniach” natomiast najmniejszym „Asystent rodzinny” . 
Pracownicy socjalni z PCPR wykazali największe zapo-
trzebowanie na „Trening Zastępowania Agresji I stop-
nia”, „Trening Zastępowania Agresji II stopnia” i „Tera-
pia skoncentrowana na rozwiązaniach” . Natomiast 
najmniej zainteresowanych podobnie jak w  kadrze 
kierowniczej i merytorycznej było na kurs o tematyce 
„Asystent rodzinny” .

W  odpowiedzi na zapytanie dotyczące tematyki 
szkoleń największe zainteresowanie wśród kadry 
kierowniczej dotyczy tematu „Ustawa o  wspieraniu 
rodzin i  systemu pieczy zastępczej” . Natomiast ka-
dra merytoryczna najczęściej objawia chęć udziału 
w szkoleniach o tematyce „Praca z dzieckiem i osobą 
agresywną”, „Praca z  osobami stosującymi przemoc 
w rodzinie”, „Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia”, 
„Praca z  rodzicami dzieci przebywających w  pla-
cówce opiekuńczo-wychowawczej” oraz „Sposoby 
negocjacji i  radzenia sobie z  psychomanipulacją 
klientów” . W  przypadku pracowników socjalnych 
odnotowano największą ilość wskazań nt . „Praca 
z dzieckiem i osobą agresywną” . 
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Tabela 1 . Liczba pracowników  PCPR zainteresowanych udziałem w szkoleniach

Tematyka szkoleń
Kadra 

kierownicza
Kadra 

merytoryczna
Pracownicy 

socjalni
Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie 0 10 13
Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia 2 10 4
Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną 1 3 4
Praca z dzieckiem i osobą agresywną 2 13 15
Kontakt socjalny w praktyce 0 3 6
Ustawa o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej 8 6 6
Praca z rodzicami dzieci przebywających w placówce opiekuńczo 
- wychowawczej 0 10 3
Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją klientów 5 10 6
Archiwum zakładowe i rzeczowy wykaz akt 4 4 2
Praca socjalna z osobami bezdomnymi 0 1 1
Pracownik socjalny, jako interwent kryzysowy 0 2 13
Interwencja kryzysowa - podstawy profesjonalnej pomocy 0 5 12
Praca z osobą doznającą przemocy dla przewodniczących LZI 0 0 1
Metody pracy z wychowankiem placówki 0 4 7
Socjoterapia 2 2 6
Arteterapia 0 1 4

Źródło: opracowanie własne

Analiza dowiodła, że doradztwo w 2014 roku dla 
powiatowych centrów pomocy rodzinie wojewódz-
twa podlaskiego cieszy się dużym zapotrzebowa-
niem . Badanie przedstawia, że co drugi PCPR de-
klaruje zapotrzebowania na doradztwo w  zakresie 
„Opracowania i  aktualizowania strategii rozwiązy-

wania problemów społecznych i innych programów 
realizowanych przez jednostki samorządu teryto-
rialnego” . Natomiast co czwarte powiatowe centrum 
pomocy rodzinie wyraża zainteresowanie doradz-
twem w tematyce „Lokalnych Zespołów Interdyscy-
plinarnych” .

Wykres 5 . Odsetek kadry powiatowych centrów pomocy rodzinie z województwa podlaskiego zainteresowanych 
doradztwem

Źródło: opracowanie własne
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Zapotrzebowania na wizyty studyjne wśród kadry 
kierowniczej PCPR wykazało, iż największe zaintereso-
wanie odnotowano nt . „Opieka nad dzieckiem/ piecza 
zastępcza/ metody pracy opiekuńczo-wychowawczej/ 
usamodzielnienie wychowanków” . Z  kolei pracownicy 
merytoryczni najczęściej wskazywali temat wizyty „Re-
alizacja projektów współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej” . 

W  przypadku specjalizacji w  zawodzie pracownik 
socjalny wśród odpowiedzi udzielonych przez kadrę 
powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa 
podlaskiego zanotowano, że kadra kierownicza nie 
wykazywała zapotrzebowania w  tym zakresie . Kadra 
merytoryczna natomiast wskazywała najczęściej temat 
„Specjalizacja I Stopnia w zawodzie pracownik socjalny” . 

Domy Pomocy Społecznej
Rozpoznaniu potrzeb szkoleniowych na 2014 rok 

poddano także domy pomocy społecznej wojewódz-
twa podlaskiego . Z badania dowiadujemy się, że naj-
większe zapotrzebowanie wśród kadry kierowniczej 
jest na kurs specjalistyczny o tematyce „Terapia skon-
centrowana na rozwiązaniach” i „Trening Zastępowa-
nia Agresji I stopnia” . Natomiast pracownicy meryto-
ryczni najczęściej deklarują chęć udziału w  kursach 

o  tematyce „Terapia skoncentrowana na rozwiąza-
niach” i „Trening interpersonalny” . Z kolei największe 
zapotrzebowanie w związku z tematem „Trening Za-
stępowania Agresji I  stopnia” wykazują pracownicy 
socjalni .

Z  badania wynika, że największe zainteresowanie 
szkoleniami w roku 2014 w przypadku kadry kierow-
niczej cieszą się tematy: „Sposoby negocjacji i  radze-
nia sobie z psychomanipulacją klientów” – co czwarte 
wskazanie i „Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej 
rodziną” – prawie co piąte zgłoszenie . Natomiast pra-
cownicy merytoryczni i  socjalni najczęściej uczestni-
czyliby w szkoleniu pn . „Praca z osobą zaburzoną psy-
chicznie i jej rodziną” . 

Doradztwo wśród pracowników DPS  nie cieszy się 
dużym zainteresowaniem . Największą popularnością 
wśród wskazanej tematyki doradztwa było „Opraco-
wania i aktualizowania strategii rozwiązywania proble-
mów społecznych i innych programów realizowanych 
przez jst” .

Z przeprowadzonego badania wynika, że najwięk-
sze zapotrzebowanie uczestnictwa w wizytach studyj-
nych dotyczy tematu: „System wsparcia osób starszych 
i  niepełnosprawnych” . Odnosi się to zarówno do pra-
cowników kadry kierowniczej jak i merytorycznej . 

Wykres 6 . Pracownicy DPS zainteresowani tematyką kursów specjalistycznych

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 2 . Liczba  pracowników DPS deklarujących chęć uczestnictwa w wizytach studyjnych

Tematyka wizyt studyjnych Kadra kierownicza Kadra merytoryczna

Środowiskowa  praca socjalna/programy 
aktywności lokalnej 3 9
Ekonomia społeczna w praktyce 6 3
Partnerstwa lokalne 4 2
Współpraca sektora pomocy społecznej   
z NGO 9 6
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym/programy wychodzenia          
z bezdomności 2 0
System wsparcia osóbb starszych             
i niepełnosprawnych 32 43
Opieka nad dzeickiem/piecza 
zastępcza/metody pracy opiekuńczo -
wychowawczej/usamodzielnienie 
wychowanków 0 2
Standardy pracy i funkcjonowania 
całodobowych oraz dziennych placówek 
opiekuńczo - wychowawczych 11 23
Realizacja projektów 
współfinansowanych ze środków UE 10 6
Wioski tematyczne 0 2

Źródło: opracowanie własne

Badanie zainteresowania Specjalizacjami I stopnia 
wśród pracowników domów pomocy społecznej wy-
kazało niewielkie zapotrzebowanie w  tym obszarze . 
Natomiast jedynie pracownicy merytoryczni zgłosili 
zapotrzebowanie na Specjalizację II Stopnia . Wśród 
wskazań oddanych przez kadrę merytoryczną naj-
więcej osób jest zainteresowanych tematem „Praca 
socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich 
rodzinami” .

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
Przeprowadzona analiza umożliwiła także roz-

poznanie potrzeb szkoleniowych na 2014 rok pra-
cowników placówek opiekuńczo-wychowawczych 
z  województwa podlaskiego . Wśród pracowników 
placówek opiekuńczo-wychowawczych największym 
zainteresowaniem w 2014 roku będą cieszyć się szko-
lenia . Spośród 734 wskazań, które otrzymano z  pla-
cówek opiekuńczo-wychowawczych, 43% dotyczy-

ło szkoleń . Co czwarte wskazanie dotyczyło kursów 
specjalistycznych oraz wizyt studyjnych, z  kolei co 
11 specjalizacji w  zawodzie pracownik socjalny . Na-
tomiast najmniejszym zainteresowaniem cieszyło się 
doradztwo . 

Analiza wykazała, że beneficjenci badania, któ-
rzy są zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych 
wskazali największe zainteresowanie kursami spe-
cjalistycznymi o  tematyce „Dialog motywacyjny” . 
Co trzecie wskazanie dotyczyło tego tematu . Z kolei 
wśród kadry merytorycznej największe zapotrzebo-
wanie jest na tematykę „Trening Zastępowania Agre-
sji I stopnia” – co szóste wskazanie, „Mediacje” i „Tera-
pia skoncentrowana na rozwiązaniach” . W przypadku 
pracowników socjalnych odnotowano największą 
ilość wskazań na tematy „Superwizje” i „Dialog moty-
wacyjny” .
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Wykres 7 . Liczba pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych deklarujących chęć uczestnictwa w kursach 
specjalistycznych

Źródło: opracowanie własne

Badanie skierowane do pracowników placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych w  województwie 
podlaskim udowodniło, że największym zaintere-
sowaniem cieszyły się szkolenia . Kadra kierownicza 
zgłosiła, że najczęściej chciałaby uczestniczyć w szko-
leniach „Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pie-
czy zastępczej” . W badaniu rozpoznano także potrze-
by szkoleniowe kadry merytorycznej . Pracownicy 
najchętniej uczestniczyliby w  szkoleniach o  tematy-
ce „Metody pracy z  wychowankiem placówki”, „Pra-
ca z  rodzicami dzieci przebywających w  placówce 
opiekuńczo-wychowawczej . W  grupie pracowników 
socjalnych z województwa podlaskiego odnotowuje 
się największe zapotrzebowanie na szkolenia „Praca 
z rodzicami dzieci przebywających w placówce opie-
kuńczo-wychowawczej”, „Praca z  osobami stosują-
cymi przemoc w rodzinie”, „Praca z osobą zaburzoną 
psychicznie i jej rodziną” . 

Badanie zainteresowania świadczeniem doradz-
twa wśród pracowników placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych dowiodło niewielkie zapotrzebowanie 
w  tym obszarze . Osoby zainteresowane najczęściej 

wskazywały temat „Opracowanie i  aktualizowanie 
strategii rozwiązywania problemów społecznych i in-
nych programów realizowanych przez jst” oraz „W za-
kresie Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych” .

W  przypadku wizyt studyjnych niemal co drugi 
kierownik/dyrektor i co piąty pracownik merytorycz-
ny deklaruje zainteresowanie tematyką „Opieka nad 
dzieckiem/piecza zastępcza/metody pracy opiekuń-
czo-wychowawczej/usamodzielnienie wychowan-
ków”, natomiast co trzeci pracownik zarówno wśród 
kadry kierowniczej jak i merytorycznej deklaruje chęć 
uczestnictwa w wizycie studyjnej o temacie „Standar-
dy pracy i funkcjonowania całodobowych oraz dzien-
nych placówek opiekuńczo-wychowawczych” . 

Przeprowadzona analiza wyników badania dowio-
dła, że kadra kierownicza nie ma zapotrzebowania na 
specjalizację w  zawodzie pracownik socjalny, nato-
miast kadra merytoryczna wyraża chęć uczestnictwa 
zarówno w  specjalizacji I  jak i  II stopnia w  zawodzie 
pracownik socjalny . Wśród kadry merytorycznej naj-
większe zainteresowanie wzbudził temat „Praca so-
cjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy” . 
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Tabela 3 . Najczęstsze potrzeby szkoleniowe jednostek pomocy społecznej województwa podlaskiego

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kursy specjalistyczne

Kadra kierownicza Kadra merytoryczna Pracownicy socjalni

	Superwizje;

	Mediacje

	Dialog motywacyjny

	Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

	Asystent rodzinny

	Dialog motywacyjny

	Mediacje

	Trening interpersonalny

	Superwizje

	Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

	Trening Zastępowania Agresji I stopnia

	Dialog motywacyjny

	Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

	Trening interdyscyplinarny

	Superwizje

Szkolenia

Kadra kierownicza Kadra merytoryczna Pracownicy socjalni

	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej

	Archiwum zakładowe i rzeczowy wykaz akt

	Praca z osoba doznającą przemocy dla prze-

wodniczących LZI

	Archiwum zakładowe i rzeczowy wykaz akt

	Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psycho-

manipulacją klientów

	Praca z osobami stosującymi przemoc w ro-

dzinie

	Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psycho-

manipulacją klientów

	Kontakt socjalny w praktyce

Doradztwo

	W zakresie Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych  (89 wskazań)

	Świadczenia rodzinne (79 wskazań)

	Opracowanie i aktualizowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów realizowanych przez jst (75 wskazań)

Wizyty studyjne

Kadra kierownicza Kadra merytoryczna

	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE

	Środowiskowa praca socjalna/ programy aktywności lokalnej

	System wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych

	Środowiskowa praca socjalna/ programy aktywności lokalnej

	System wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych

Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny (249 wskazań)

Specjalizacja II Stopnia w zawodzie pracownik socjalny (187 wskazań)

Kadra kierownicza Kadra merytoryczna

	Praca socjalna z osobami bezrobotnymi

	Praca socjalna ze społecznością lokalną

	Praca socjalna z osobami uzależnionymi

	Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy

	Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy

	Praca socjalna z osobami bezrobotnymi

	Praca socjalna z osobami uzależnionymi

	Praca socjalna ze społecznością lokalną

POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

Kursy specjalistyczne

Kadra kierownicza Kadra merytoryczna Pracownicy socjalni

	Mediacje

	Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

	Superwizje

	Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

	Mediacje

	Trening Zastępowania Agresji I stopnia

	Trening Zastępowania Agresji II stopnia

	Superwizje

	Trening Zastępowania Agresji I stopnia

	Trening Zastępowania Agresji II stopnia

	Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

Szkolenia

Kadra kierownicza Kadra merytoryczna Pracownicy socjalni

	Ustawa o wspieraniu rodzin i systemu pieczy 

zastępczej

	Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psycho-

manipulacją

	Archiwum zakładowe i rzeczowy wykaz akt

	Praca z dzieckiem i osobą agresywną

	Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie

	Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia

	Praca z rodzicami dzieci przebywających 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej

	Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psycho-

manipulacją klientów

	Praca z dzieckiem i osobą agresywną

	Praca z osobami stosującymi przemoc w ro-

dzinie

	Pracownik socjalny, jako interwent kryzysowy

	Interwencja kryzysowa- podstawy profesjo-

nalnej pomocy
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Doradztwo

	Opracowanie i aktualizowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów realizowanych przez jst (7 wskazań)

	W zakresie Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych (4 wskazania)

	Świadczenia rodzinne (1 wskazanie)

Wizyty studyjne

Kadra kierownicza Kadra merytoryczna

	Opieka nad dzieckiem/ piecza zastępcza/metody pracy opiekuńczo- 

wychowawczej/ usamodzielnienie wychowanków

	System wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych

	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE

	Opieka nad dzieckiem/ piecza zastępcza/metody pracy opiekuńczo-wy-

chowawczej/ usamodzielnienie wychowanków

	System wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych

Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny (10 wskazań)

Specjalizacja II Stopnia w zawodzie pracownik socjalny (4 wskazania)

Kadra merytoryczna

	Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

	Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy

	Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Kursy specjalistyczne

Kadra kierownicza Kadra merytoryczna Pracownicy socjalni

	Trening Zastępowania Agresji I stopnia

	Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

	Superwizje

	Trening interpersonalny

	Dialog motywacyjny

	Trening interpersonalny

	Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

	Trening Zastępowania Agresji I stopnia

	Dialog motywacyjny

	Trening Zastępowania Agresji I stopnia

	Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach 

	Superwizje

	Dialog motywacyjny

Szkolenia

Kadra kierownicza Kadra merytoryczna Pracownicy socjalni

	Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psycho-

manipulacją klientów

	Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej 

rodziną

	Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej 

rodziną

	Praca z dzieckiem i osobą agresywną

	Arteterapia

	Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej 

rodziną

	Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psycho-

manipulacją klientów

	Praca z dzieckiem i osobą agresywną

Doradztwo 

	Opracowanie i aktualizowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów realizowanych przez jst (2 wskazania)

	Świadczenia rodzinne (1 wskazanie)

Wizyty studyjne

Kadra kierownicza Kadra merytoryczna

	System wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych 	System wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych

	Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych oraz dziennych placówek opie-

kuńczo-wychowawczych

Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny (66 wskazań)

Specjalizacja II Stopnia w zawodzie pracownik socjalny (60 wskazań)

Kadra merytoryczna

	Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami

	Praca socjalna z osobami starszymi

	Praca socjalna z osobami uzależnionymi

	Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami
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PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Kursy specjalistyczne

Kadra kierownicza Kadra merytoryczna Pracownicy socjalni

	Dialog motywacyjny

	Superwizje

	Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

	Trening Zastępowania Agresji I stopnia

	Mediacje

	Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

	Trening interdyscyplinarny

	Dialog motywacyjny

	Dialog motywacyjny

	Superwizje

Szkolenia

Kadra kierownicza Kadra merytoryczna Pracownicy socjalni

	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej

	Praca z rodzicami dzieci przebywających 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej

	Archiwum zakładowe

	Metody pracy z wychowankiem placówki

	Praca z rodzicami dzieci przebywających 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej

	Praca z dzieckiem i osobą agresywną

	Praca z rodzicami dzieci przebywających 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej

	Praca z osobami stosującymi przemoc w ro-

dzinie

	Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej 

rodziną

Doradztwo

	Opracowanie i aktualizowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów realizowanych przez jst (1)

	Świadczenia rodzinne (1)

Wizyty studyjne

Kadra kierownicza Kadra merytoryczna

	Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych oraz dziennych placówek opie-

kuńczo-wychowawczych

	Opieka nad dzieckiem/piecza zastępcza/metody pracy 

opiekuńczo- wychowawczej/usamodzielnienie wycho-

wanków

	Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych oraz 

dziennych placówek opiekuńczo - wychowawczych

Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny (13 wskazań)

Specjalizacja II Stopnia w zawodzie pracownik socjalny (6 wskazań)

Kadra merytoryczna            

	Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy

Źródło: opracowanie własne

Synteza wyników badania wykazała, że istnieje 
duże zapotrzebowanie szkoleniowe wśród pracowni-
ków pomocy społecznej z  terenu województwa pod-
laskiego . Przeprowadzona analiza nadaje kierunek 
działań szkoleniowych, które będą realizowane w 2014 
roku przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Białymstoku . Badanie pozwala ustalić czy dane ob-
szary tematyczne (kursy specjalistyczne, szkolenia, 
doradztwo, wizyty studyjne i specjalizacje w zawodzie 
pracownik socjalny) są potrzebne do realizacji . Analiza 

potrzeb szkoleniowych koncentruje się na przeprowa-
dzaniu zmian w  zasobach wiedzy, umiejętności oraz 
kwalifikacji pracowników . Przeprowadzone badanie 
dowodzi, że zainteresowanie pracowników zatrudnio-
nych na różnych szczeblach hierarchii tj . kierowników, 
dyrektorów, pracowników merytorycznych czy socjal-
nych jest na wysokim poziomie, stąd też niezbędne 
jest rozeznanie potrzeb szkoleniowych, diagnozują-
cych luki i  deficyty wśród pracowników, a  jednocze-
śnie nadających kierunki podejmowanych działań . 

Zuzanna Kazimierowicz
Obserwatorium Integracji Społecznej

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku
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