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„Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy!” 

Pod takim hasłem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej realizuje Projekt 

współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem 

Projektu jest integracja zawodowa i  społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez 

wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia, jak również prawidłowego funkcjonowania w 

społeczeostwie. 

W dniu 16 września 2010 roku pod takim samym hasłem w Sali Wielkiej Restauracji Skala w 

Białej Podlaskiej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało konferencję poświęconą 

złożonemu procesowi wprowadzania w dorosłośd młodzieży, której start w dorosłe życie bywa 

utrudniony poprzez bagaż doświadczeo, jakim została naznaczona przez los oraz promocji inicjatyw 

realizowanych przez pracowników Centrum. 

Na konferencję zaproszono przedstawicieli wielu instytucji niosących pomoc i wsparcie 

młodzieży oraz osobom niepełnosprawnym. Udział w konferencji wzięło ponad 100 osób. Przybyli 

przedstawiciele władz szczebla wojewódzkiego, powiatowego, gminnego, przedstawiciele, sądu, 

szkół ponadgimnazjalnych, Kościoła, powiatowego urzędu pracy, ośrodków pomocy społecznej, 

domów pomocy społecznej, placówek opiekuoczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych oraz 

lokalnych mediów. 

Konferencję otworzyła Pani Halina Mincewicz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Białej Podlaskiej, podziękowała wszystkim za tak liczne przybycie na konferencję, za 

dotychczasową współpracę  oraz zachęcała do podejmowania nowych rozwiązao, dzięki którym 

osoby zagrożone wykluczeniem społecznym odnajdą się w lokalnych społecznościach, na rynku pracy 

oraz w relacjach z otoczeniem. Głos zabrał również Pan Tadeusz Łazowski Starosta Bialski, który 

podziękował za zaproszenie. W swoim wystąpieniu skierował wiele ciepłych słów do osób 

pracujących na rzecz drugiego, potrzebującego człowieka. 

Podczas konferencji przedstawiono zadania jakie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie,  współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podejmowane inicjatywy na rzecz dziecka 

i rodziny w okresie swojej działalności. 

Prelegentami konferencji byli Dyrektorzy placówki rodzinnej i socjalizacyjnej funkcjonującej 

na terenie Powiatu Bialskiego Pani Edyta Wojtasioska oraz Pan Piotr Malesa, którzy w swojej 

codziennej pracy uczestniczą w procesie usamodzielniania wychowanków. W swoich wystąpieniach 

nawiązywali do problemów na jakie napotykają wychowankowie po opuszczeniu placówki. Niskie 

kwalifikacje, brak pracy oraz mieszkania zmuszają wychowanka do powrotu w środowisko rodzinne, 

często patologiczne, z którego wcześniej został zabrany. Tam na wychowanka najczęściej czeka bieda, 

alkohol, brak poczucia bezpieczeostwa i osamotnienie, a z czasem zasila on  grono klientów ośrodka 

pomocy społecznej. 
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Dlatego też, by temu zapobiec najważniejsze znaczenie dla młodzieży po opuszczeniu 

placówki jest posiadanie mieszkania oraz stabilizacja ekonomiczna wówczas rozpoczęty proces 

usamodzielnienia będzie przebiegał pozytywnie i będzie miał znaczenie dla funkcjonowanie młodego 

człowieka w społeczeostwie. Proces usamodzielniania stał się widocznym tematem w sferze działao 

społecznych. Mają na to wpływ fundusze unijne, dzięki którym powstało wiele programów 

dedykowanych młodzieży oraz realizujących ich potrzeby. 

Prelegenci stwierdzili, że duże znaczenie w procesie usamodzielniania wychowanków ma 

udział partnerów takich jak : szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, urzędy gmin, urzędy 

pracy, organizacje pozarządowe oraz pracodawcy. 

Ciekawe i nowoczesne rozwiązania dla młodzieży opuszczającej placówkę przedstawiła Pani 

Joanna Luberadzka przedstawicielka Fundacji Przyjaciółka. Zaprezentowała program Fundacji 

Robinsona Crusoe, która od kilku lat wypracowała autorskie programy usamodzielniania, dzięki 

którym wychowankowie odnajdują się w społecznościach lokalnych, na rynku pracy, w relacjach z 

otoczeniem. Głównym celem programu realizowanego przez Fundację jest nauczenie wychowanków, 

jak zyskad samodzielnośd ekonomiczną, społeczną i emocjonalną. Fundacja zakłada lokalne centra 

usamodzielniania dla młodzieży. Obecnie działają w sześciu miastach. Tut. Centrum jest 

zainteresowane powstaniem na naszym terenie takiego centrum usamodzielnienia i w tym celu 

podejmie kroki do nawiązania współpracy z Fundacją. 

Pan Edward Tymoszyoski Dyrektor Powiatowego Urząd Pracy w Białej Podlaskiej  przedstawił 

programy realizowane przez urząd, które są adresowane do młodego pokolenia oraz aktualne oferty 

pracy dla młodzieży i osób niepełnosprawnych. 

 Konferencja poświęcona była również promocji projektu pt. „Uwierz w siebie – dokonaj 

metamorfozy!”. Prezentowany projekt jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Białej Podlaskiej od czerwca 2008 roku. W roku bieżącym realizowana jest już III edycja, w której 

bierze udział 165 osób.  

Adresatami projektu są osoby w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem 

społecznym, osoby niepełnosprawne, które chcą z własnej woli nabyd, uzupełnid lub podnieśd swoje 

kwalifikacje zawodowe. Udział biorą wychowankowie placówek opiekuoczo wychowawczych, rodzin 

zastępczych młodzieżowych ośrodków wychowawczych, rodzice, których dzieci przebywają w opiece 

zastępczej oraz osoby niepełnosprawne.  

Celem głównym projektu jest integracja zawodowa i społeczna klientów pomocy społecznej 

poprzez rozwijanie aktywnych form integracji zawodowej, społecznej, edukacyjnej oraz zdrowotnej, 

wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia, jak również prawidłowego funkcjonowania w 

społeczeostwie. 

Formy wsparcia kierowane do adresatów projektu. Projekt zakłada : 
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1.aktywizację społeczną polegającą na zorganizowaniu zajęd warsztatowych z psychologiem i 

doradcą rodzinnym 

2.aktywizację zawodową polegającą na zorganizowaniu zajęd warsztatowych z doradcą 

zawodowym 

3.aktywizację edukacyjną polegającą na sfinansowaniu uczestnictwa w kursach 

doszkalających, szkoleniach podnoszących lub uzupełniających kwalifikacje zawodowe, które 

zwiększą szanse na podjęcie zatrudniania 

4.aktywizacja zdrowotna polegająca na skierowaniu i sfinansowaniu terapii, dwiczeo 

usprawniających. 

Nieodzownym elementem w realizacji projektu jest praca socjalna, która jest prowadzona 

przez pracowników Centrum. Ma na celu nauczenie klientów prawidłowego funkcjonowania w 

środowisku, zwiększenie zaufania we własne siły i możliwości, podniesienie poczucia własnej 

odpowiedzialności, nauczenie postaw prospołecznych, wzrost poczucia własnej wartości i motywacji 

do samodzielnych działao. To wsparcie jest realizowane przez 9 pracowników Centrum. Każdy 

pracownik ma pod swoją opieką od 15 do 23 uczestników, dla każdego prowadzi niezbędną 

dokumentację, pomaga w wyborze i formalnościach związanych z uczestnictwem w kursach, 

szkoleniach, zajęciach warsztatowych, na bieżąco monitoruje przebieg ustalonych działao. 

 Wartością dodaną projektu jest: 

1.rozszerzenie wachlarza usług Centrum poprzez sfinansowanie kursów, szkoleo, czesnego 

oraz zajęd warsztatowych 

2.polepszenie jakości usług i warunków pracy dzięki doposażeniu i umeblowaniu pomieszczeo  

Centrum 

3.dzięki reklamom w prasie lokalnej oraz stronie internetowej społecznośd lokalna zapozna 

się z szerokim spektrum działao podejmowanych przez pracowników Centrum 

4.zatrudnienie specjalistów poszerzyło ofertę wspierania klientów Centrum, poprawiło jakośd 

usług 

5.wzmocnienie potencjału w zakresie upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej. 

Wsparcie przewidziane w projekcie będzie służyd podwyższaniu kwalifikacji zawodowych 

poprzez nabycie nowych umiejętności, co w konsekwencji spowoduje wzrost aktywizacji uczestników 

projektu, zwiększy ich szanse na zatrudnienie i ograniczy ryzyko wykluczenia społecznego. 

Wykorzystanie środków z Unii Europejskiej: 

1. 2008 rok – 193.227,17 zł. 

2. 2009 rok – 246.963,98 zł. 

3. 2010 rok – przewiduje się ok.  1.100.400,00 zł. 

Wystąpienie Pana Andrzeja Borysa Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.  


