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Tabela 1. Cele szczegółowe 

 

Cel strategiczny A Rodzina-najlepszym środowiskiem rozwoju 

 

 

Priorytet A.1. Doskonalenie systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną 

 

L.p. 

Zadania 

realizacyjne 

(działania) 

Realizatorzy 
Źródła 

finansowania 
Wskaźniki 

Wartość 

wskaźnika 

w 2017 r. 

 

Monitorowanie 

 

Uwagi 

 

A.1.1 

 

Rozwój 

środowiskowych 

form wsparcia 

dziecka i rodziny w 

tym asystenta 

rodziny 

Urząd Miejski, 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Rodzinie, 

placówki 

opiekuńczo – 

wychowawcze, 

Dzienny Dom 

Pomocy 

Społecznej, 

organizacje 

pozarządowe 

Budżet Miasta 

Liczba placówek 

wsparcia dziennego  

(w tym świetlice) 

25 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

 

Liczba asystentów 

rodzinnych 

 

25 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

 

 

A.1.2 

Budowanie 

wczesnego systemu 

wspomagania dzieci 

o szczególnych 

potrzebach 

rozwojowych 

i emocjonalnych i 

edukacyjnych 

 

Urząd Miejski 

(Departament 

Spraw 

Społecznych, 

Departament 

Edukacji) żłobki, 

przedszkola, 

szkoły 

podstawowe, 

placówki 

opiekuńczo-

wychowawcze, 

organizacje 

pozarządowe 

Budżet Miasta 

Liczba zatrudnionych 

specjalistów tj.: 

psychologów, 

pedagogów 

i logopedów 

364 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

 

Liczba działań 

ukierunkowanych na 

wczesny system 

wspomagania dzieci 

507 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 
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A.1.3 

Wspieranie rodzin w 

pełnieniu funkcji 

opiekuńczych i 

wychowawczych 

 

Urząd Miejski 

(Departament 

Spraw 

Społecznych, 

Departament 

Edukacji) 

poradnie 

pedagogiczno – 

psychologiczne, 

szkoły i 

przedszkola, 

MOPR, placówki 

opiekuńczo –

wychowawcze, 

organizacje 

pozarządowe 

 

Budżet Miasta 

Liczba rodzin 

objętych pomocą z 

powodu bezradności 

w sprawach 

opiekuńczo - 

wychowawczych 

2659* 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

*w tym 4 rodziny 

objęte wsparciem 

dwukrotnie 

  

Liczba rodziców 

objętych wsparciem w 

poradniach 

pedagogiczno - 

psychologicznych 

5887 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

A.1.4 

Podejmowanie 

działań 

pomocowych 

mających na celu 

podniesienie 

poziomu życia 

rodzin z dziećmi 

 

Urząd Miejski 

(Departament 

Spraw 

Społecznych, 

Departament 

Edukacji), 

MOPR, 

organizacje 

pozarządowe 

 

Budżet Miasta 

Liczba rodzin z 

dziećmi objętych 

działaniami 

pomocowymi 

5170 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

 

Liczba uczniów, 

którym przyznano 

pomoc materialną o 

charakterze socjalnym 

1251 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

 

Liczba dzieci i 

młodzieży objętych 

dożywianiem 

3821* 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

* w tym  1921 

objętych 

dożywianiem 

decyzją MOPR  
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A.1.5 

Zapewnienie 

zastępczych form 

opieki nad 

dzieckiem oraz 

tworzenie warunków 

do ich 

usamodzielnienia 

Urząd Miejski 

(Departament 

Spraw 

Społecznych), 

MOPR, placówki 

opiekuńczo – 

wychowawcze, 

organizacje 

pozarządowe 

Budżet Miasta 

Liczba dzieci 

przebywających w 

rodzinnych formach 

opieki 

328 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

 

Liczba dzieci 

przebywających w 

placówkach 

opiekuńczo – 

wychowawczych 

243 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

 

Liczba 

usamodzielnionych 

wychowanków 

165 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

 

Liczba 

usamodzielnionych 

wychowanków 

korzystających z  

mieszkań chronionych 

26* 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

*  w roku 2017 w 

Białymstoku 

funkcjonowało 5 

mieszkań 

chronionych 

 

A.1.6 

Realizacja 

programów  

rządowych oraz 

tworzenie i 

realizacja lokalnych 

programów z 

zakresu  wspierania  

rodziny i rozwoju 

pieczy zastępczej 

 

 

Urząd Miejski, 

MOPR, placówki 

opiekuńczo – 

wychowawcze, 

organizacje 

pozarządowe 

Budżet 

Miasta, 

Dotacje z 

budżetu 

państwa 

Liczba 

programów/projektów 
16 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 
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Priorytet A.2. Rozwój i promocja rodzinnych form zastępczej opieki nad dzieckiem 

 

A.2.1 

Podejmowanie 

działań na rzecz 

rozwoju rodzinnych 

form opieki 

zastępczej 

Urząd Miejski, 

MOPR, 

organizacje 

pozarządowe 

Budżet 

Miasta, 

Dotacje z 

budżetu 

państwa 

Liczba 

przeprowadzonych 

kampanii 

3 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

 

Liczba działań 

informacyjno - 

edukacyjnych 

3 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

Liczba osób 

uczestniczących w 

szkoleniach dla 

kandydatów do 

pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej lub 

prowadzenia 

rodzinnego domu 

dziecka 

8 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

A.2.2 

Wspieranie rodzin 

zastępczych w 

wypełnianiu funkcji 

opiekuńczych i 

wychowawczych 

Urząd Miejski 

(Departament 

Spraw 

Społecznych), 

MOPR, 

organizacje 

pozarządowe 

Budżet Miasta 
Liczba rodzin 

objętych wsparciem 
231 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

A.2.3 

Tworzenie systemu 

mieszkań 

rotacyjnych dla 

zawodowych rodzin 

zastępczych 

Urząd Miejski Budżet Miasta 
Liczba mieszkań 

rotacyjnych 
2 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 
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Priorytet A.3. Rozwijanie  systemu wspierania  osób i rodzin w sytuacjach kryzysowych 

 

A.3.1 

Podnoszenie 

świadomości 

społecznej na temat 

zagrożeń 

wynikających ze 

stosowania 

przemocy 

Urząd Miejski 

(Departament 

Spraw 

Społecznych, 

Departament 

Edukacji), 

MOPR, placówki 

oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe, 

policja, Biuro 

Zarządzania 

Kryzysowego 

Budżet 

Miasta, 

Dotacje z 

budżetu 

państwa, 

placówki 

oświatowe 

Liczba 

przeprowadzonych 

kampanii 

65 

 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

 

Liczba działań 

informacyjno – 

edukacyjnych 

900 

 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

 

A.3.2 

Podejmowanie 

działań 

interdyscyplinarnych 

ograniczających 

zjawisko przemocy 

w rodzinie  oraz 

środowisku 

rówieśniczym 

Urząd Miejski, 

MOPR, służby, 

placówki 

oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe 

Budżet Miasta 

Liczba posiedzeń 

zespołu 

interdyscyplinarnego 

5 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

Obsługę 

organizacyjno-

techniczną ww. 

Zespołu zapewnia 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Białymstoku 

 

Liczba powołanych 

grup roboczych 

(interdyscyplinarnych) 

1 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

    

 

 

W Białymstoku 

funkcjonuje stała 

grupa robocza 

licząca 501 

członków. Spośród 

jej członków 

dobierane były 

osoby do pracy w 

grupie roboczej do 

rozwiązywania 
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problemu 

związanego z 

wystąpieniem 

zjawiska przemocy 

domowej w 

indywidualnym 

przypadku (z 

określoną rodziną). 

W roku 2017  

przewodniczący 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

zaakceptował 590 

składy grup 

roboczych, w 

ramach których 

odbyło się 2672 

posiedzeń ww. grup 

powołanych do 

indywidualnych 

przypadków  

 

Liczba programów 

ograniczających 

zjawisko przemocy 

rówieśniczej 

110 

 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

 

A.3.3 

 

Działania 

pomocowe 

ukierunkowane na 

wychodzenie z 

kryzysu 

MOPR, jednostki 

organizacyjne 

pomocy 

społecznej, 

organizacje 

pozarządowe 

Budżet Miasta 

Liczba osób 

korzystających z 

hostelu w OIK 

80 

 

 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 
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Liczba osób 

korzystających z  

pomocy 

terapeutycznej 

486 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

Liczba osób 

korzystających z 

poradnictwa 

specjalistycznego 

2640 

 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

 

A.3.4 

Realizacja 

programów 

profilaktycznych 

oraz promowanie 

prawidłowych 

metod 

wychowawczych 

Urząd Miejski, 

MOPR, placówki 

opiekuńczo – 

wychowawcze, 

przedszkola, 

szkoły, poradnie 

psychologiczno –

pedagogiczne,  

organizacje 

pozarządowe 

Budżet Miasta 

Liczba programów 

profilaktycznych 
379 

 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

  

Liczba udzielonych 

porad 

pedagogicznych, 

psychologicznych, 

rodzinnych 

22 351 

 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

 

Liczba rodziców 

uczestniczących w 

„Szkołach dla 

rodziców” 

1489 

 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 
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Priorytet A.4. Promowanie dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie 

 

A.4.1 

Promocja dobrych 

praktyk w zakresie 

działań na rzecz 

pomocy dziecku i 

rodzinie 

Urząd Miejski, 

MOPR, jednostki 

organizacyjne 

pomocy 

społecznej, 

placówki 

oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe 

 

Budżet Miasta 

Prywatni 

sponsorzy 

Liczba działań 

promocyjnych 
388 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

A.4.2 

Podnoszenie 

kwalifikacji i 

umiejętności kadr 

 

Urząd Miejski, 

MOPR, jednostki 

organizacyjne 

pomocy 

społecznej, 

przedszkola, 

szkoły, poradnie 

psychologiczno –

pedagogiczne, 

organizacje 

pozarządowe 

 

Budżet Miasta 

Liczba pracowników 

podnoszących 

kwalifikacje 

3635 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

 

A.4.3 

Rozwijanie bazy 

informacyjnej o 

podmiotach 

wspierających 

rodzinę 

Urząd Miejski, 

MOPR, jednostki 

organizacyjne 

pomocy 

społecznej, 

organizacje 

pozarządowe, 

placówki 

oświatowe 

Budżet Miasta 

 

Liczba organizacji 

pozarządowych, które 

otrzymały dotację z 

Urzędu Miasta na 

realizację zadań z 

zakresu wsparcia 

dziecka i rodziny 

 

19 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

  

Liczba programów 

realizowanych we 

współpracy 

106 

 

Analiza 

bieżących 

danych pod 
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kątem 

zachodzących 

zmian 

 

A.4.4 

 

Współpraca i 

wymiana 

doświadczeń 

pomiędzy 

instytucjami i 

organizacjami  

 

Urząd Miejski, 

MOPR, jednostki 

organizacyjne 

pomocy 

społecznej, 

przedszkola, 

szkoły, poradnie 

psychologiczno –

pedagogiczne, 

organizacje 

pozarządowe 

 

Budżet 

Miasta, 

organizacje 

pozarządowe 

 

Liczba kontaktów, 

liczba wspólnie 

podjętych działań 

7234 

 

 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 
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 Cel strategiczny B Bezpieczne społeczeństwo 

 

 

Priorytet B.1.  Zapobieganie i przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom. 

 

L.p. 

Zadania 

realizacyjne 

(działania) 

Realizatorzy 
Źródła 

finansowania 
Wskaźniki 

Wartość 

wskaźnika 

w 2017. r. 

Monitorowanie 

 
Uwagi 

 

B.1.1 

 

Rozpoznawanie 

zagrożeń i 

uwarunkowań ich 

występowania 

 

 

Urząd Miejski, 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie, 

służby, inspekcje, 

straże 

 

Budżet Miasta 

Liczba instytucji 

prowadzących 

rozpoznania i badania 

zagrożeń 

11 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

B.1.2 

 

 

Prowadzenie 

systematycznego 

monitoringu 

występujących i 

potencjalnych 

zagrożeń 

 

Urząd Miejski, 

służby, inspekcje, 

straże, jednostki 

oświatowe 

Budżet Miasta 

Liczba 

monitorowanych 

miejsc 

4098 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

B.1.3 

 

Przygotowywanie i 

wdrażanie 

projektów 

eliminacji zagrożeń 

 

 

Urząd Miejski, 

służby, inspekcje, 

straże, jednostki 

oświatowe 

Budżet Miasta 
Liczba działań, 

programów 
231 

 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

 

B.1.4 

 

Konsolidacja 

działań instytucji  

na rzecz 

zapobiegania 

zagrożeniom 

 

Urząd Miejski, 

służby, inspekcje, 

straże 

Budżet Miasta 

Liczba instytucji 

zaangażowanych na 

rzecz zapobiegania 

zagrożeniom 

49 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 
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B.1.5 

 

Edukacja i 

aktywizacja w 

zakresie 

eliminowania 

zagrożeń 

Urząd Miejski, 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie, 

służby, inspekcje, 

straże, jednostki 

oświatowe 

Budżet Miasta 

Liczba instytucji, w 

których realizowane 

są działania i 

programy 

228 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

B.1.6 

Szacowanie ryzyka 

zagrożeń i 

zapewnienie 

niezbędnej pomocy 

Urząd Miejski, 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie 

służby, inspekcje, 

straże 

Budżet Miasta 

Ilość  rodzajów 

potencjalnych 

zagrożeń 

46 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

                                                              Priorytet   B.2. Przygotowanie do działań na wypadek wystąpienia zagrożeń zdrowia i życia, mienia i środowiska 

B.2.1 

Określanie potrzeb 

w zakresie 

reagowania w 

sytuacjach 

wystąpienia 

różnorodnych 

rodzajów zagrożeń 

Urząd Miejski, 

służby, inspekcje, 

straże 

Budżet Miasta 

Liczba instytucji 

zaangażowanych w 

działania ratownicze 

22 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

 

 

B.2.2 

Szacowanie i 

przygotowanie 

pomocy 

potrzebującym w 

stanach zagrożeń 

ich bezpieczeństwa 

Urząd Miejski, 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie, 

placówki 

opiekuńczo – 

wychowawcze,  

służby, inspekcje, 

straże 

Budżet Miasta 

Średnia roczna liczba 

zdarzeń 

zagrażających 

zdrowiu lub 

powodujących straty 

28 644 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

B.2.3 

Tworzenie planów i 

procedur 

współdziałania dla 

określonych 

rodzajów zagrożeń 

zapewniających 

niezbędny ratunek i  

pomoc zagrożonym 

 

Urząd Miejski, 

służby, inspekcje, 

straże 

Budżet Miasta 
Liczba programów, 

planów, procedur 
66 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 
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Priorytet B.3. Zapewnienie skutecznego reagowania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo  

 

B.3.1 

 

Prowadzenie 

skutecznych działań 

interwencyjnych i 

ratowniczych w 

sytuacjach zagrożeń 

zdrowia i życia 

ludzi, mienia i 

środowiska 

 

Urząd Miejski, 

służby, inspekcje, 

straże 

Budżet Miasta 

Średnia roczna  ilość 

prowadzonych 

działań ratowniczych 

i interwencji 

61847  

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

B.3.2 

 

Zapewnienie 

warunków 

przetrwania i życia 

dla osób 

potrzebujących 

pomocy 

 

 

Urząd Miejski, 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie, 

placówki 

opiekuńczo – 

wychowawcze,  

służby, inspekcje, 

straże 

 

Budżet Miasta 

Liczba osób 

poszkodowanych i 

potrzebujących 

pomocy po 

zdarzeniach 

1472 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

B.3.3 

 

Zapewnienie 

ludności ochrony i 

bezpieczeństwa na 

wypadek zagrożeń 

cywilizacyjnych i 

powodowanych 

przez siły natury 

 

Urząd Miejski, 

placówki 

opiekuńczo – 

wychowawcze, 

służby, inspekcje, 

straże 

Budżet Miasta 

Liczba ludności 

której należy 

zapewnić 

bezpieczeństwo 

281 310 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

Mieszkańcy 

Białegostoku stan 

zameldowania na 

dzień 31.12.2017r. 

 

B.3.4 

Budowa 

zintegrowanego 

systemu 

reagowania na 

występujące 

zagrożenia 

 

Urząd Miejski, 

służby, inspekcje, 

straże 

Budżet Miasta 

Liczba instytucji 

odpowiedzialnych za 

prowadzenie działań 

ratowniczych 

7 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 
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Priorytet B.4. Odbudowa wraz z modernizacją zniszczonego podczas zdarzeń mienia stanowiącego zabezpieczenie potrzeb ludzi  

 

 

B.4.1 

Wsparcie i pomoc 

w przetrwaniu po 

doznanych stratach 

spowodowanych 

zaistniałym 

zdarzeniem 

Urząd Miejski, 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie, 

placówki 

opiekuńczo – 

wychowawcze,  

służby, inspekcje, 

straże, organizacje 

pozarządowe 

Budżet Miasta 

 

Średnia roczna liczba 

osób zagrożonych 

przeżyciem 

traumatycznym oraz 

utratą warunków 

bytowych po 

tragicznych 

zdarzeniach 

 

23 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

Ilość ofiar 

śmiertelnych i osób 

rannych ( zakłada się 

taką samą ilość osób 

zagrożonych 

przeżyciem 

traumatycznym) 

 

B.4.2 

 

Tworzenie  

materialnego 

zabezpieczenia 

potrzeb ludzi, 

którzy utracili w 

wyniku zdarzeń 

warunki mieszkalne 

i materialne 

 

Urząd Miejski, 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie, 

placówki 

opiekuńczo – 

wychowawcze, 

służby, inspekcje, 

straże 

Budżet Miasta 

Średnia roczna liczba 

zdarzeń w wyniku 

których nastąpiło 

zniszczenie 

warunków bytowych 

36 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

B.4.3 

 

Zapewnienie opieki 

i możliwości 

radzenia  po 

urazach 

traumatycznych 

Urząd Miejski, 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie, 

służby, inspekcje, 

straże 

Budżet Miasta 

Średnia roczna liczba 

osób zagrożonych 

przeżyciem 

traumatycznym po 

tragicznych 

zdarzeniach 

1 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

Ilość ofiar 

śmiertelnych (zakłada 

się taką samą ilość 

osób zagrożonych 

przeżyciem 

traumatycznym) 
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Cel strategiczny C Wysoka aktywność zawodowa 

Priorytet C.1. Dostosowanie kwalifikacji osób bezrobotnych do potrzeb rynku pracy 

L.p. 

Zadania 

realizacyjne 

(działania) 

Realizatorzy 

Źródła 

finansowani

a 

Wskaźniki 

Wartość 

wskaźnika 

w 2017 r. 

Monitorowanie 

 
Uwagi 

C.1.1 

 

Opracowywanie 

kierunków szkoleń 

w oparciu o analizę 

lokalnego rynku 

pracy 

 

Powiatowy Urząd 

Pracy  w Białymstoku 

Fundusz 

Pracy 

Liczba 

przeprowadzonych 

ankiet wśród 

pracodawców 

(jednostka) 

87 

Analiza  

bieżących  

danych  

pod kątem 

zachodzących 

zmian  

 

C.1.2 

Pomoc w 

diagnozowaniu 

predyspozycji 

zawodowych 

bezrobotnych w 

ramach usług 

doradczych 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Białymstoku 

Fundusz 

Pracy 

 

Liczba osób 

objętych usługami 

doradczymi (osoby) 

1 135 

Analiza  

bieżących 

danych pod  

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

C.1.3 

Pozyskiwanie 

środków i 

organizacja 

szkoleń 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Białymstoku 

Fundusz 

Pracy 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

Liczba osób 

przeszkolonych 

(osoby) 

 

250 

Analiza  

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

* podane kwoty 

dotyczą Miasta 

Białystok (powiat 

grodzki) i powiatu 

białostockiego. Brak 

możliwości 

rozdzielenia tych 

środków na powiaty 

grodzki i ziemski, 

które są obsługiwane 

przez PUP w 

Białymstoku w 

obrębie jednego 

budżetu (bez 

możliwości 

wydzielenia dwóch 

Wysokość 

pozyskanych 

środków na 

organizację szkoleń 

(tys. zł) 

1.129,1 tys. zł* 
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odrębnych  budżetów) 

C.1.4 

Promowanie  idei 

uczenia się przez 

całe życie 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Białymstoku 

Budżet 

Miasta 

Fundusz 

Pracy 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

Liczba osób 

przeszkolonych 

(osoby) 

 

250 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

* 
podane kwoty 

dotyczą Miasta 

Białystok (powiat 

grodzki) i powiatu 

białostockiego. Brak 

możliwości 

rozdzielenia tych 

środków na powiaty 

grodzki i ziemski, 

które są obsługiwane 

przez PUP w 

Białymstoku w 

obrębie jednego 

budżetu (bez 

możliwości 

wydzielenia dwóch 

odrębnych  budżetów) 

Wysokość 

pozyskanych 

środków na 

organizację szkoleń 

(tys. zł) 

 

 
 

1.129,1 tys. zł* 

 

 

 

 

Priorytet C.2. Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 

 

 

C.2.1 

Kreowanie postaw 

przedsiębiorczych 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Białymstoku 

Fundusz 

Pracy 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

Liczba osób 

przeszkolonych z 

zakresu 

przedsiębiorczości 

(osoby) 

31 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

C.2.2 

Wsparcie 

finansowe osób 

bezrobotnych w 

samozatrudnieniu 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Białymstoku 

Fundusz 

Pracy 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

Liczba osób, które 

podjęty działalność 

gospodarczą po 

uzyskaniu pomocy 

(osoby) 

 

399 
Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

* podane kwoty 

dotyczą Miasta 

Białystok (powiat 

grodzki) i powiatu 

białostockiego. Brak 

możliwości 

rozdzielenia tych 

środków na powiaty 

grodzki i ziemski, 

które są obsługiwane 

Wysokość 

pozyskanych 

środków na rozwój 

przedsiębiorczości 

 12.028,7 tys. zł* 
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(tys. zł) przez PUP w 

Białymstoku w 

obrębie jednego 

budżetu (bez 

możliwości 

wydzielenia dwóch 

odrębnych  budżetów) 

C.2.3 

Wsparcie 

finansowe 

przedsiębiorców w 

tworzeniu nowych 

miejsc pracy 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Białymstoku 

Fundusz 

Pracy 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Liczba osób 

zatrudnionych na 

refundowanych 

stanowiskach pracy 

(osoby) 

 

166 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

  

* podane kwoty 

dotyczą Miasta 

Białystok (powiat 

grodzki) i powiatu 

białostockiego. Brak 

możliwości 

rozdzielenia tych 

środków na powiaty 

grodzki i ziemski, 

które są obsługiwane 

przez PUP w 

Białymstoku w 

obrębie jednego 

budżetu (bez 

możliwości 

wydzielenia dwóch 

odrębnych  budżetów) 
 

Wysokość 

pozyskanych 

środków na 

tworzenie nowych 

miejsc pracy (tys. zł) 

5.007,4 tys. zł* 

 

Priorytet C.3. Stworzenie mechanizmu długofalowego prognozowania potrzeb rynku pracy na zawody i kwalifikacje 

 

 

C.3.1 

Współpraca z 

organizacjami 

pracodawców 

Powiatowy Urząd 

Pracy w 

Białymstoku 

Fundusz 

Pracy 

 

Liczba wspólnych 

przedsięwzięć na 

rzecz rynku pracy 

(jednostka) 

 

1 

 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 
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C.3.2 

Współpraca z 

Podlaskim 

Obserwatorium 

Rynku Pracy 

Powiatowy Urząd 

Pracy w 

Białymstoku 

Fundusz 

Pracy 

 

Liczba pozyskanych 

raportów, analiz 

(jednostka) 

 

 

0 Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

 
 

Liczba przekazanych 

raportów, analiz 

(jednostka) 

 

 

0 

 

Priorytet C.4. Wspieranie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (np.50+, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni) 

 

 

C.4.1 

 

Obejmowanie 

programami osób 

będących w 

szczególnej sytuacji 

na rynku pracy 

MOPR 

Powiatowy Urząd 

Pracy w 

Białymstoku 

Budżet Miasta 

 

Fundusz Pracy 

 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 Liczba osób 

objętych   

projektem 

systemowym 

576 

Analiza  

bieżących  

danych  

pod kątem  

zachodzących  

zmian 

 

Liczba osób 

wykonujących 

prace społecznie 

użyteczne 

43 

w tym 11 osób 

mieszkańców 

Białegostoku 

wykonywało PSU 

poza Białymstokiem. 

Liczba osób 

objętych 

programami rynku 

pracy (osoby) 

 1708 

Liczba osób objętych 

programami rynku 

pracy, w tym osoby 

wykonujące prace 

społecznie użyteczne 

oraz osoby objęte 

projektami w ramach 

EFS   

C.4.2 

Pozyskiwanie 

dodatkowych 

środków na 

realizację projektów 

MOPR 

 

 

 

Powiatowy Urząd 

Pracy w 

Białymstoku 

budżet 

państwa 

EFS 

 

 

Fundusz Pracy 

Europejski 

Kwota 

pozyskanych 

środków 

10.830,4 tys. zł  

 

Analiza  

bieżących  

danych  

pod kątem  

zachodzących  

zmian 

Łączna kwota 

środków  z 

Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego. Podane 

wysokości środków 

dotyczą Miasta 
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Fundusz 

Społeczny 

Białystok (powiat 

grodzki) i powiatu 

białostockiego. Brak 

możliwości   

rozdzielenia tych 

środków na powiaty 

grodzi i ziemski, które 

są obsługiwane przez 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Białymstoku 

w obrębie  jednego 

budżetu (bez 

możliwości 

wydzielenia dwóch 

odrębnych budżetów)  

Wysokość 

pozyskanych 

środków na 

realizację 

programów rynku 

pracy – poza 

algorytmem 

Funduszu Pracy 

(tys. zł) 

17.898,80 tys. zł 

 

 

Łączna kwota 

środków pozyskanych 

poza algorytmem 

Funduszu Pracy oraz 

środki z EFS. Podane 

wysokości środków 

dotyczą Miasta 

Białystok (powiat 

grodzki) i powiatu 

białostockiego. Brak 

możliwości   

rozdzielenia tych 

środków na powiaty 

grodzki i ziemski, 

które są obsługiwane 

przez Powiatowy 

Urząd Pracy w 

Białymstoku w 

obrębie jednego 

budżetu (bez 

możliwości 

wydzielenia dwóch 

odrębnych budżetów) 
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Cel strategiczny D Troska o kondycję zdrowotną 

 

 

Priorytet D.1. Wspomaganie postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia 

 

L.p. 

Zadania 

realizacyjne 

(działania) 

Realizatorzy 
Źródła 

finansowania 
Wskaźniki 

Wartość 

wskaźnika 

w 2017 r. 

Monitorowanie 

 
Uwagi 

 

D.1.1 

Realizacja 

programów 

profilaktycznych 

oraz działań 

edukacyjnych 

Urząd Miejski 

Inspekcja sanitarna 
Budżet Miasta Ilość programów 136 

Analiza  

bieżących  

danych  

pod kątem 

zachodzących 

zmian 

 

D.1.2 

Realizacja 

kampanii 

społecznych 

wzmacniających 

odpowiedzialność 

za swoje zdrowie 

Urząd Miejski 

Organizacje 

pozarządowe 

 

 Inspekcja sanitarna 

Budżet Miasta Ilość kampanii 53 

Analiza  

bieżących  

danych pod  

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

D.1.3 

 

Wspieranie działań 

zachęcających 

mieszkańców  do 

aktywnego 

spędzania wolnego 

czasu 

 

Urząd Miejski, 

jednostki 

organizacyjne miasta, 

NGO 

Inspekcja sanitarna 

Budżet Miasta 

 

Ilość działań 

 

10 230 Analiza  

bieżących  

danych pod  

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

Ilość uczestników  83 191 

Priorytet D.2. Efektywne rozwiązywanie problemów społecznych i rodzinnych związanych z uzależnieniami 

 

D.2.1 

Realizacja 

programów 

profilaktycznych i 

edukacyjnych 

Placówki oświatowe, 

Urząd Miejski 

 

 

 Inspekcja sanitarna 

Budżet Miasta 

Ilość programów 

profilaktycznych 
264 Analiza  

bieżących  

danych pod  

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

 

 

Ilość uczestników 

programów 

profilaktycznych 

 

80 354 
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Ilość osób 

przeszkolonych w 

zakresie profilaktyki 

zachowań 

ryzykownych 

 

949 

D.2.2 

Wspieranie rozwoju 

lecznictwa 

odwykowego 

Urząd Miejski Budżet Miasta 

 Wysokość 

dofinansowania 
1 096 145  

Analiza  

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

 

Ilość wspieranych 

placówek 

 

7  

 

Ilość pacjentów w 

placówkach 

lecznictwa 

odwykowego 

 

6800  

D.2.3 

Wykorzystanie 

potencjału 

organizacji 

pozarządowych 

działających na 

rzecz 

rozwiązywania 

problemów 

społecznych i 

rodzinnych 

związanych z 

uzależnieniami 

Organizacje 

pozarządowe 
Budżet Miasta 

Ilość placówek 

pomocowych 

prowadzonych przez 

NGO 

 

 

2 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

D.2.4 

Realizacja 

kampanii 

społecznych w 

zakresie 

przeciwdziałania 

zachowaniom 

ryzykownym 

 

Urząd Miejski, 

NGO 
Budżet Miasta Ilość kampanii 

0 

 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 
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Priorytet D.3. Zwiększanie dostępności mieszkańców do usług medycznych 

 

 

D.3.1 

Realizacja 

programów 

zdrowotnych 

Urząd Miejski, 

Placówki służby 

zdrowia 

Budżet Miasta Ilość programów 1 

 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

 

D.3.2 

Działania 

edukacyjne 

skierowane do 

pracowników 

ochrony zdrowia 

Urząd Miejski, 

Uniwersytet 

Medyczny w 

Białymstoku 

Budżet Miasta 

 

Ilość działań 

edukacyjnych 

 

1 

 

Analiza 

bieżących 

danych pod 

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

 

Ilość uczestników 98 
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Cel strategiczny E Przyjazna polityka  mieszkaniowa i przeciwdziałanie bezdomności  

 

 

Priorytet E.1. Powiększanie gminnego zasobu mieszkaniowego i poprawa racjonalności jego wykorzystania  

 

L.p. 

Zadania 

realizacyjne 

(działania) 

Realizatorzy 
Źródła 

finansowania 
Wskaźniki 

Wartość 

wskaźnika 

w 2017 r. 

Monitorowanie 

 
Uwagi 

 

E.1.1 

Budowa gminnych 

lokali 

mieszkalnych 

Zarząd Mienia 

Komunalnego 

Budżet Miasta 

Fundusz dopłat 

z Banku 

Gospodarstwa 

Krajowego 

 

Ilość lokali 

wybudowanych 

x 100% 

ogólna ilość lokali 

 

0,71 

 

Analiza  

bieżących  

danych pod 

 kątem 

zachodzących 

zmian 

 

 

E.1.2 
Pozyskiwanie 

lokali socjalnych 

Zarząd Mienia 

Komunalnego 
Budżet Miasta 

Ilość lokali 

socjalnych 

x100% 

ogólna liczba lokali 

 

21,15 

Analiza  

bieżących  

danych pod  

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

 

E.1.3 

Racjonalne 

wykorzystanie 

gminnego zasobu 

mieszkaniowego 

Zarząd Mienia 

Komunalnego 
Budżet Miasta 

Ilość zamian 

x 100% 

ilość gospodarstw 

domowych 

 

2,26 

Analiza  

bieżących  

danych pod  

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

 

Priorytet E.2. Osłony socjalne dla najuboższych mieszkańców Miasta  

 

 

E.2.1 

Dodatki 

mieszkaniowe 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie 
Budżet Miasta 

Liczba rodzin 

objętych wsparciem 
5862 

Analiza  

bieżących  

danych pod  

kątem  

zachodzących  

zmian 
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E.2.2 

Obniżka czynszu 

najmu lokali 

mieszkalnych 

Zarząd Mienia 

Komunalnego 
Budżet Miasta 

 

Średniomiesięczna 

ilość obniżek 

x100% 

ilość gospodarstw 

domowych  

w zasobie gminnym 

 

28,48 

Analiza  

bieżących  

danych pod  

kątem 

zachodzących 

zmian 

 

 

Priorytet E.3. Pomoc Miasta w spłacie zadłużenia za najem gminnych lokali mieszkalnych 

 

E.3.1 

 

Ułatwienie spłaty 

zadłużenia 

Zarząd Mienia 

Komunalnego 
Budżet Miasta 

 

Kwota wierzytelności 

objęta działaniami 

ułatwiającymi spłatę 

x100% 

kwota zadłużenia  

powyżej 2 miesięcy 

 

39,35 

Analiza  

bieżących  

danych  

pod kątem  

zachodzących  

zmian 
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Cel strategiczny F Wysoki poziom świadomości i aktywności  społecznej mieszkańców w każdym wieku 

 

 

Priorytet F.1. Permanentny rozwój edukacji społecznej  i tożsamości lokalnej. 

 

L.p. 

Zadania 

realizacyjne 

(działania) 

Realizatorzy 
Źródła 

finansowania 
Wskaźniki 

Wartość 

wskaźnika 

w 2017 r. 

Monitorowanie 

 
Uwagi 

 

F.1.1 

Wspieranie rozwoju 

osób oraz 

funkcjonowania 

ośrodków 

aktywności 

społecznej 

Urząd Miejski  

Departament Spraw 

Społecznych 

 

Urząd Miejski 

- Departament 

Edukacji 

 

Centrum Współpracy 

Organizacji 

Pozarządowych 

Centrum Kształcenia 

Ustawicznego  

Budżet Miasta 

 

 

Środki 

pozabudżetowe, 

m.in. środki EFS 

i innych 

funduszy 

europejskich 

 

Liczba 

zaangażowanych 

ośrodków 

aktywności 

społecznej oraz ich 

pracowników 

(współpracowników) 

 

 

13 

 

Analiza  

bieżących  

danych  

pod kątem 

zachodzących  

zmian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba i rodzaje form 

proponowanego  

wsparcia 

 

 

                  129 

 

 w tym  m. in. 

- spotkania warsztatowe; 

- wykłady i konferencje; 

- utworzenie w 

Białostockiej Akademii 

Rodziny punktu porad 

psychologa, gdzie mogą 

rodziny bezpłatnie przyjść 

na konsultacje; 

- wsparcie techniczne 

białostockich organizacji 

pozarządowych oraz grup 

obywatelskich: bezpłatne 

użyczenie pomieszczeń w 

siedzibie Centrum 

Współpracy Organizacji 

Pozarządowych na 

realizację bezpłatnej 
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działalności statutowej, 

udostępnianie stanowisk 

biurowych wyposażonych 

w sprzęt komputerowy, 

udostępnianie sprzętu 

multimedialnego; 

- wsparcie merytoryczne  

(indywidualne konsultacje 

w zakresie funkcjonowania 

trzeciego sektora i 

współpracy z samorządem 

miejskim); 

- udzielenie dotacji na 

realizację zadań 

publicznych w drodze 

otwartych konkursów; 

- udzielenie dotacji na 

realizację zadań 

publicznych w trybie  

niekonkursowym - 

uproszczonym; 

- rozwój i promocja 

wolontariatu (organizacja 

XXII białostockiej edycji 

Samorządowego Konkursu 

Nastolatków „Ośmiu 

Wspaniałych” 

adresowanego do młodych 

wolontariuszy  

i wolontariuszek; 

- promocja aktywności 

społecznej (prowadzenie 

bazy danych organizacji 

pozarządowych na portalu 

miejskim); 

- wsparcie promocyjne 

organizacji 

pozarządowych: newsletter 

(wysyłanie wiadomości 
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pocztą elektroniczną, 

udostępnianie miejsca na 

ogłoszenia realizacji 

działań organizacji 

pozarządowych) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba i rodzaje form 

udzielonego wsparcia 

 

            

                 129 

 

 w tym  m. in. 

- spotkania warsztatowe; 

- wykłady i konferencje; 

- wspomaganie m. in. 

informacyjne, 

psychologiczne; 

- w ramach działań 

Koalicji Wsparcia Rodzin 

rodziców dzieci z 

niepełnosprawnością w 

zakresie dostępu do 

specjalistów, orzecznictwa 

wczesnego wspomagania 

kształcenia specjalnego; 

- w ramach Białostockiej 

Akademii Rodziny 

zorganizowano opiekę dla 

dzieci podczas szkoleń;  

- wsparcie techniczne 

białostockich organizacji 

pozarządowych oraz grup 

obywatelskich (bezpłatne 

użyczenie pomieszczeń w 

siedzibie Centrum 

Współpracy Organizacji 

Pozarządowych na 

realizację bezpłatnej 

działalności statutowej, 

udostępnianie stanowisk 

biurowych wyposażonych 
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w sprzęt komputerowy, 

udostępnianie sprzętu 

multimedialnego: 21 

rocznych porozumień o 

systematycznym 

korzystaniu z 

pomieszczeń,  131 

wniosków o jednorazowe 

skorzystanie z 

pomieszczeń); 

- wsparcie merytoryczne 

(indywidualne konsultacje 

w zakresie funkcjonowania 

trzeciego sektora i 

współpracy z samorządem 

miejskim – 211 

konsultacji); 

- udzielenie dotacji na 

realizację zadań 

publicznych wyłonionych 

w drodze otwartego 

konkursu ofert ( 3 

konkursy – 7 dotacji na 

łączną kwotę 141.833 zł); 

- udzielenie dotacji na 

realizację zadań 

publicznych w trybie  

niekonkursowym – 7 

dotacji na łączną kwotę 

56.089 zł); 

- rozwój i promocja  

wolontariatu (organizacja 

XXII białostockiej edycji 

Samorządowego Konkursu 

Nastolatków „Ośmiu 

Wspaniałych” 

adresowanego do młodych 

wolontariuszy i 

wolontariuszek – 79 
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wolontariuszy zgłoszonych 

do konkursu; 

- prowadzenie bazy danych 

organizacji pozarządowych 

na portalu miejskim (448 

podmiotów w bazie); 

- wsparcie promocyjne 

organizacji 

pozarządowych: newsletter 

(wysyłanie wiadomości 

pocztą elektroniczną, 

udostępniano miejsca na 

ogłoszenia wiadomości) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* w tym  448 

organizacji 

pozarządowych 

znajdujących się w 

bazie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Liczba osób objętych 

wsparciem 

 

 

               2906*  

 

Koszt jednorazowego 

wsparcia 

 

Departament Edukacji: 

107.407 zł-środki 

przyznane z Budżetu 

Miasta na Białostocką 

Akademię Rodziny 

 

Stopień zadowolenia 

osób korzystających 

ze wsparcia 

wysoki 

F.1.2 

Współpraca 

różnych środowisk 

na rzecz rozwoju 

 

Placówki oświatowe, 

kulturalne,  

Budżet Miasta 

 

 

Liczba instytucji 

podejmujących 

współpracę 

744 

Analiza  

bieżących  

danych  
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społecznego Organizacje i kluby 

sportowe, 

CKU, 

Spółdzielnie 

Mieszkaniowe, 

Uczelnie wyższe, 

Parafie, 

Organizacje 

pozarządowe, 

Ośrodki Pomocy 

Społecznej 

CWOP 

Środki 

pozabudżetowe, 

m.in. środki EFS 

i innych 

funduszy 

europejskich 

 

Ilość proponowanych 

obszarów współpracy 

 

375 

pod kątem 

zachodzących  

zmian 

Ilość i opis 

realizowanych 

obszarów współpracy 

 

144 

w tym m. in. 

- realizacja Programu 

współpracy Miasta  

Białystok z organizacjami 

pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego; 

- realizacja Programu 

Miasta Białegostoku 

Przeciwdziałania 

Dyskryminacji Rasowej, 

Ksenofobii i Związanej  

z Nimi Nietolerancji na 

lata 2014-2017 „Białystok 

dla Tolerancji”; 

- aktywność społeczna; 

- przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie; 

- integracja środowiska 

lokalnego; 

- bezpieczeństwo i 

przeciwdziałanie 

zagrożeniom; 

- przeciwdziałanie 

patologiom społecznym; 

- sport, rekreacja, 

rozwój zainteresowań i  

wspieranie aktywnych 

form spędzania czasu 

wolnego;  

- edukacja, nauka przez 

zabawę, wychowanie dla 
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kultury; 

- pomoc i wsparcie dziecka 

i rodziny; 

- wolontariat 

Ilość form 

współpracy 
544 

 

Stopień 

zaangażowania 

instytucji 

 

minimalny/wysoki/ 

wystarczający 

F.1.3 

Promowanie 

edukacji i 

aktywności 

społecznej 

Urząd Miejski  

Departament Spraw 

Społecznych 

Urząd Miejski  

Departament Edukacji 

Media lokalne 

Pracownia Badań i 

Analiz przy CKU 

Wydział Socjologii 

UwB 

Centrum Współpracy 

Organizacji 

Pozarządowych 

Inne Uczelnie Wyższe 

zaangażowane w 

badania społeczne 

Budżet Miasta 

 

 

Środki 

pozabudżetowe, 

m.in. środki EFS 

i innych 

funduszy 

europejskich 

 

Liczba działań 

podjętych na rzecz 

edukacji i 

aktywności 

społecznej 

 

392 

 

Analiza  

bieżących  

danych  

pod kątem 

zachodzących  

zmian 

 

Rodzaje działań 

podjętych na rzecz 

edukacji i 

aktywności 

społecznej 

 

- organizacja białostockiej 

edycji Samorządowego 

Konkursu Nastolatków 

„Ośmiu Wspaniałych” 

adresowanego do młodych 

wolontariuszy i 

wolontariuszek; 

- prowadzenie bazy danych 

organizacji pozarządowych 

na portalu miejskim: 

www.bialystok.pl; 

- zamieszczanie informacji  

o aktywności organizacji 

pozarządowych na portalu 

miejskim; 

- wsparcie promocyjne 

organizacji 

pozarządowych:  

newsletter – wysłano 

pocztą elektroniczną do 

http://www.bialystok.pl/
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organizacji pozarządowych 

521 wiadomości, 

udostępniano miejsca na 

ogłoszenia; 

- prowadzenie miejskiej 

platformy do konsultacji 

społecznych: 

www.opinie.bialystok.pl; 

- organizacja spotkań 

informacyjno – 

edukacyjnych i 

promocyjnych na temat 

Budżetu Obywatelskiego 

w Białymstoku  na 2018 

rok z mieszkańcami Miasta 

Białegostoku; 

- organizacja 

Białostockiego Festynu 

Obywatelskiego; 

- organizacja Maratonu 

Pisania wniosków; 

- organizacja imprez 

okolicznościowych; 

- organizacja festynów, 

konkursów i zawodów 

sportowych; 

- zajęcia pozalekcyjne; 

- koła zainteresowań; 

- udział w akcjach 

miejskich i 

ogólnopolskich; 

- zajęcia specjalistyczne; 

- wycieczki; 

- wyjścia edukacyjne; 

- realizacja projektów 

systemowych;  

- organizowanie 

programów 

profilaktycznych;  

http://www.opinie.bialystok.pl/


Raport ze „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2011-2020” za rok 2017 

 

Strona 32 z 55 
 

- prowadzenie zajęć 

terapeutycznych;  

- wolontariat; 

- kampanie ogólnopolskie;  

- zajęcia społeczno-

kulturalne; 

- nauka języków;  

- spotkania integracyjne; 

- organizowanie czasu 

wolnego dzieciom;  

- udział w grupach 

roboczych 

zaakceptowanych przez  

Zespół Interdyscyplinarny;  

- prelekcje, występy 

artystyczne;  

- zapoznanie z 

funkcjonowaniem 

bibliotek; 

- działalność Samorządu 

Uczniowskiego; 

- konkursy i turnieje 

zawodoznawcze; 

- realizacja projektów, 

grantów; 

- akcje ekologiczne; 

- filmoteka 

psychologiczna: 

 „Od relacji do więzi”; 

- cykl bezpłatnych 

warsztatów 

psychologicznych: „Nie 

taki diabeł straszny jak go 

malują”; 

- współpraca z Federacją 

Organizacji 

Pozarządowych Miasta 

Białystok; 

- uczestnictwo w 
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działaniach „Nie bądźmy 

obojętni” 

zorganizowanych przez 

Komendę Miejską Policji 

w Białymstoku z udziałem 

Straży Miejskiej oraz 

ratownikami medycznymi 

Grupy Ratunkowej 

„Nadzieja”; 

- cykl działań 

profilaktycznych 

promujących zasady 

bezpieczeństwa wśród 

klientów bazaru na ul. 

Kawaleryjskiej; 

- współpraca WSAP ze 

Stowarzyszeniem Pomocy 

Rodzinie DROGA 

 

Liczba instytucji 

zaangażowanych w 

działania na rzecz 

promocji 

132 

 

Liczba osób 

podejmujących 

aktywność 

społeczną 

4012 

 

F.1.4 

Podtrzymywanie i 

upowszechnianie 

tożsamości 

narodowej  i 

lokalnej 

 

Urząd Miejski  

Departament Spraw 

Społecznych 

Departament Edukacji 

Placówki oświatowe, 

kulturalne 

Organizacje 

działające na rzecz 

mniejszości 

Budżet Miasta 

 

Środki 

pozabudżetowe, 

m.in. środki EFS 

i innych 

funduszy 

europejskich  

 

Liczba instytucji 

działających na 

rzecz 

podtrzymywania i 

upowszechniania 

tożsamości 

narodowej i 

lokalnej 

 

178 

Analiza  

bieżących  

danych  

pod kątem 

zachodzących  

zmian 
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narodowych i 

uchodźców 

 

Liczba działań  na 

rzecz 

podtrzymywania i 

upowszechniania 

tożsamości 

narodowej i 

lokalnej 

 

488 

 

 

 

 

 

 

 

Priorytet F.2. Wspieranie rozwoju kształcenia dorosłych  

 

 

F.2.1 

Promowanie  oferty 

i poszerzanie 

możliwości 

kształcenia 

dorosłych 

Urząd Miejski  

Departament Spraw 

Społecznych 

Departament Edukacji 

(Placówki oświatowe, 

kulturalne) 

Kuratorium Oświaty  

w Białymstoku 

Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w 

Białymstoku 

Media lokalne 

Uczelnie wyższe 

NGO 

 

Budżet Miasta 

 

 

Środki 

pozabudżetowe, 

m.in. środki 

EFS i innych 

funduszy 

europejskich 

Ilość form 

kształcenia dla 

dorosłych 

283 

Analiza  

bieżących  

danych  

pod kątem 

zachodzących 

zmian 

 

Ilość osób 

dorosłych 

uczestniczących 

w kształceniu 

30 702 

Rodzaj form 

upowszechniania 

oferty kształcenia 

dorosłych 

-broszury informacyjne; 

-strony internetowe; 

-e- learning; 

-udział w festynach i 

targach edukacyjno-

zawodowych; 

-promocja kształcenia 

ustawicznego wśród 

mieszkańców 

Białegostoku (noc szkoleń, 

festyny, dni otwarte); 

-ulotki, foldery, 

informatory;                         

- zaproszenia na warsztaty;                             

- ogłoszenia na tablicach 

informacyjnych; 

-reklamy w prasie, 

mediach i przestrzeni 

publicznej; 
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- usługi doradcze dla osób 

dorosłych 

zainteresowanych 

kształceniem w zakresie 

wyboru kierunku i formy 

kształcenia w kontekście 

potrzeb regionalnego lub 

lokalnego rynku pracy 

 

Ilość form 

upowszechniania 

oferty kształcenia 

dorosłych 

119 

Liczba instytucji 

promujących 

ofertę kształcenia 

dorosłych 

 

103 

F.2.2 

Finansowanie 

rozwoju kształcenia 

ustawicznego 

adekwatne do 

lokalnych potrzeb 

Urząd Miejski  

Budżet Miasta 

 

Środki 

pozabudżetowe, 

m.in. środki 

EFS i innych 

funduszy 

europejskich 

Suma środków 

przeznaczonych na 

kształcenie 

ustawiczne 

 

5 292 507 zł 

 
 

Stopień 

adekwatności 

środków 

przeznaczonych na 

kształcenie 

ustawiczne wobec  

zdiagnozowanych 

potrzeb 

 

Średni  

F.2.3 

Rozwój współpracy 

osób i instytucji na 

rzecz edukacji 

społecznej i 

aktywności lokalnej 

 

Urząd Miejski  

Departament Spraw 

Społecznych 

Urząd Miejski  

Budżet Miasta 

 

 

Środki 

pozabudżetowe, 

 

Liczba instytucji 

podejmujących 

współpracę 

 

200 

 

 

 

 

 

Analiza  
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Departament Edukacji 

Placówki oświatowe, 

Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w 

Białymstoku 

NGO 

CWOP 

m.in. środki 

EFS i innych 

funduszy 

europejskich 

 

Ilość obszarów 

współpracy 

 

129 

 

bieżących   

danych  

pod kątem 

zachodzących 

zmian 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość form 

współpracy 
195 

 

Stopień 

zaangażowania 

instytucji 

 

wysoki  

Priorytet F.3. Wspomaganie środowisk społecznych w procesie ich rozwoju 

 

F.3.1 

Kształtowanie 

odpowiedzialności 

społecznej w 

obszarze  

funkcjonowania 

osób 

niepełnosprawnych 

i starszych 

Urząd Miejski  

Departament Spraw 

Społecznych 

Departament 

Edukacji 

Placówki oświatowe, 

kulturalne 

Ośrodki Pomocy 

Społecznej 

Organizacje 

Pozarządowe 

Budżet Miasta 

 

 

Środki 

pozabudżetowe, 

m.in. środki EFS 

i innych 

funduszy 

europejskich 

Liczba instytucji 

podejmujących 

współpracę 

200 

Analiza  

bieżących  

danych  

pod kątem 

zachodzących  

zmian 

 

 

Ilość obszarów 

współpracy 

 

 

91 

 

Ilość form 

współpracy 
131 

Stopień 

zaangażowania 

instytucji 

wystarczający/wysoki 

F.3.2 
Rozwój działań na 

rzecz integracji 

międzypokoleniowej 

Urząd Miejski  

Departament Spraw 

Społecznych 

Departament 

Edukacji 

Placówki oświatowe, 

kulturalne  

Ośrodki Pomocy 

Społecznej 

Organizacje 

Budżet Miasta 

 

 

Środki 

pozabudżetowe, 

m.in. środki EFS 

i innych 

funduszy 

europejskich 

Liczba instytucji 

działających na rzecz 

integracji 

międzypokoleniowej 

163 
Analiza  

bieżących  

danych  

pod kątem 

zachodzących  

zmian 

 
Poziom gotowości do 

udziału w integracji 

międzypokoleniowej 

minimalny/wystarczający/

wysoki 

Ilość działań w 

zakresie integracji 

międzypokoleniowej 

617 
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Pozarządowe 

Parafie 

Spółdzielnie 

mieszkaniowe 

CWOP 

 

Rodzaj działań w 

zakresie integracji 

międzypokoleniowej 

imprezy okolicznościowe i 

cykliczne np. patriotyczne, 

imieninowe, z okazji Dnia 

Babci i Dziadka, Dnia 

Dziecka, Dnia Matki, Dnia 

Kobiet, Dnia Seniora, 

Tygodnia Nauk 

Humanistycznych; 

andrzejki; mikołajki; 

walentynki; bale 

karnawałowe; 

zaangażowanie seniorów 

w czytanie dzieciom bajek 

w ramach ogólnopolskiego 

tygodnia „Czytanie 

zbliża”; przedstawienie 

bajki „Rzepka” 

przedszkolakom; spotkania 

ekumeniczne; spotkania  

integracyjne, (jak m. in. 

noworoczne, wielkanocne, 

sąsiedzkie i wigilijne); 

wyjścia do instytucji na 

terenie miasta; turnieje 

sportowe; turnieje 

taneczne; zajęcia taneczne 

(taniec nowoczesny, HIP-

HOP, balet, ZUMBA, 

taniec w kręgu, taneczny 

relaks); prelekcje; 

wykłady; koła; wieczory z 

poezją; wieczorki 

taneczne; koncerty, w tym 

fortepianowe; festyny; 

pikniki rodzinne jak m. in. 

„Mama i tata najlepszy 

zawód świata”; biesiady; 

warsztaty tematyczne jak 

m. in. fotograficzne, 
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wielkanocne, ozdób 

świątecznych; wystawy; 

zajęcia w klubach 

osiedlowych (jak m. in. 

nauka gry na pianinie, 

gimnastyka pań 50 + , dla 

seniorów, gimnastyka 

rehabilitacyjna, zajęcia 

plastyczne, muzyczne, 

teatralne, wokalne - chóry, 

zajęcia projektowania gier 

planszowych, nauka gry na 

instrumentach 

muzycznych, sekcje: 

historyczna, tenisa 

stołowego, brydża 

sportowego, bilardowa, 

fotograficzna, żeglarska); 

pokazy; prezentacje; 

programy słowno-

muzyczne; pomoc w nauce 

potrzebującym dzieciom  

(w te działania włączają 

się osoby w różnym 

wieku); spotkania z 

prawnikiem i 

dzielnicowym dla 

seniorów; animacja działań 

kulturalnych; animacja 

działań turystycznych; 

Koło Gospodyń Miejskich 

(integracja twórczych 

kobiet młodszego i 

starszego pokolenia); cykl 

familijnych spotkań 

„Sobota dla Rodziny” 

(międzypokoleniowe gry i 

zabawy); cykl spotkań: 

„Moc dawania i brania”, 
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„Nawyki-wrogowie czy 

przyjaciele?”, „Umysł i 

ciało w równowadze”, 

„Wiosenne porządki - 

sprzątamy głowę i ciało”, 

„Samorozwój-codziennie 

krok po kroku”,  

„Wdzięczność”, „Bogate 

życie”, „Sprzątamy nasze 

życie”, „Sztuka 

przyjmowania i dawania”, 

„Spokojne święta”; występ 

chóru „Retro” z okazji 

Świąt Wielkanocnych 

Emerytom i Rencistom 

oraz na Dniu Spółdzielca 

mieszkańcom Osiedla 

Mickiewicza i na Pikniku 

Rodzinnym Osiedla 

Mickiewicza;  

współpraca z rodzicami w 

zakresie organizacji 

studniówki; 

udział w Marszu Żywej 

Pamięci Polskiego Sybiru; 

spotkania młodzieży 

z pracownikami IPN-u; 

rodzinny mecz piłki 

siatkowej; 

uroczystości szkolne dla 

seniorów, np. Dzień Babci 

i Dziadka; wolontariat;  

stała współpraca z 

przedstawicielami Rodzin 

Katyńskich i Sybirakami; 

udział seniorów w 

przedszkolnych 

wycieczkach; letni 

wypoczynek w klubie 
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osiedlowym; prezentacja 

pasji i talentów przez 

seniorów na terenie 

przedszkola; spotkania z 

UTW; prezentacje działań 

klubowych; działania 

związane z historią rodzin, 

wspomnieniami rodziców i 

dziadków i ich 

dokumentacja prowadzona 

w ramach cyklu Pracowni 

Edukacji Regionalnej 

Liczba osób 

zaangażowanych na 

rzecz integracji 

międzypokoleniowej 

8393 

F.3.3 

Tworzenie sieci 

miejsc wspierania 

rodzin 

Urząd Miejski  

Departament Spraw 

Społecznych 

Departament 

Edukacji 

Organizacje 

Pozarządowe 

Archidiecezja 

Białostocka 

Stowarzyszenie Eleos 

Bractwo Św. Cyryla i 

Metodego 

Media lokalne 

Budżet Miasta 

 

 

Środki 

pozabudżetowe, 

m.in. środki EFS 

i innych 

funduszy 

europejskich 

Liczba instytucji 

tworzących sieć 

wspierania rodzin 
65  

  

Ilość działań w 

zakresie wspierania 

rodzin 

1075  

Rodzaj działań w 

zakresie wspierania 

rodzin 

- pomoc materialna (m.in. 
stypendia szkolne, 

dofinansowanie 
podręczników,  

dożywianie uczniów, 

zniżki lub zwolnienia w 
opłatach); 

- zajęcia pozalekcyjne; 

- zajęcia 
psychoedukacyjne, 

socjoterapeutyczne; 

- prelekcje, warsztaty;  

- indywidualne rozmowy i 

konsultacje dla rodziców z 
nauczycielami, 

pedagogiem oraz 
psychologiem; 
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- opieka świetlicowa; 

- organizowanie 

wywiadówek; 

- wycieczki przedmiotowe; 

- ulotki; 

- udział w grupach 

roboczych 

zaakceptowanych przez 

Zespół Interdyscyplinarny; 

- wskazywanie instytucji 

niosących pomoc dziecku i 

rodzinie; 

- spotkania 

z przedstawicielami 

policji i kuratorami 

sądowymi oraz 

asystentami rodzin;  

- kierowanie 

na badania, terapię, zajęcia 

z psychologiem, 

- akcje profilaktyczne, 

antynikotynowe; 

- realizacja innowacji 

pedagogicznej; 

- imprezy integracyjne i 
okolicznościowe; 

- udział w akcjach 

charytatywnych; 

- program adaptacyjny; 

- wymiana doświadczeń i 

informacji z instytucjami i 

placówkami 

wspierającymi rodzinę; 

- podejmowanie 

wspólnych działań i 

interwencji z Policją, 

MOPR-em; 

- współpraca z sądem 

rodzinnym; 
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- udostępnienie ulotek i 

książek o tematyce 

edukacyjno – 

wychowawczej; 

- udział rodziców w 

tworzeniu programu 

profilaktyczno- 
wychowawczego szkoły; 

- warsztaty dla rodziców 

podnoszące umiejętności 
wychowawcze; 

- tworzenie gazetek 

tematycznych dla 

rodziców 

 

Liczba rodzin 

korzystających ze 

wsparcia 

 

2436  

Formy 

upowszechniania 

informacji o 

możliwości 

korzystania ze 

wsparcia rodzin 

 

- zebrania z rodzicami; 

- wiadomości  e-mail; 

- spotkania z 

przedstawicielami 

instytucji; 

- rozmowy indywidualne;  

- strona internetowa 

szkoły; 

- informacje na tablicy 

ogłoszeń; 

- ulotki, foldery; 

- prelekcje i pogadanki dla 

rodziców; 

- kierowanie do placówek 

specjalistycznych na 

terenie miasta 
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                                                        Cel strategiczny G Skuteczny system społecznego wsparcia oraz integracja środowiska lokalnego 

 

 

Priorytet G.1. Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców. 

 

L.p. 

Zadania 

realizacyjne 

(działania) 

Realizatorzy 
Źródła 

finansowania 
Wskaźniki 

Wartość 

wskaźnika 

w 2017 r. 

Monitorowanie 

 
Uwagi 

 

G.1.1 

Pomoc w 

zaspokajaniu 

niezbędnych 

potrzeb bytowych 

MOPR 

Budżet państwa 

 

Budżet Miasta 

Liczba osób/rodzin 

objętych pomocą 

społeczną 

12 473*  

Analiza  

bieżących  

danych  

pod kątem 

zachodzących 

zmian 

 

* liczba osób w 

rodzinach 

korzystających ze 

świadczeń pomocy 

społecznej 

  

G.1.2 

Wskazywanie  

możliwości i 

sposobów realizacji 

wyższych potrzeb 

życiowych 

MOPR 

Sponsorzy, 

środki 

pozabudżetowe 

Liczba 

zorganizowanych 

działań (projekty, 

imprezy) 

19  

Analiza  

bieżących  

danych  

pod kątem 

zachodzących 

zmian 

Priorytet G.2. Umożliwienie osobom przewlekle chorym jak najlepszego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym 

 

G.2.1 

Pomoc w 

zapewnieniu 

środków na leki i 

leczenie 

MOPR Budżet Miasta 
Liczba osób objętych 

programem lekowym 
3 190* 

Analiza  

bieżących  

danych  

pod kątem 

zachodzących 

zmian 

*  ilość osób w 

rodzinach objętych 

pomocą 

 

G.2.2 
Pomoc w 

zapewnieniu opieki 
MOPR 

Budżet Miasta 

Budżet państwa 

Liczba osób objętych 

usługami 

opiekuńczymi w 

miejscu zamieszkania 

i w DPS 

 

457* 

Analiza  

bieżących  

danych  

pod kątem 

zachodzących 

zmian 

⃰  w tym 18 osób z 

chorobą Alzhaimera 

objętych 

specjalistycznymi 

usługami opiekuńczymi   

świadczonymi  w DPS 
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Liczba osób objętych 

specjalistycznymi 

usługami  

opiekuńczymi  dla 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi  w 

miejscu zamieszkania 

13 

ul. Baranowicka 203 

 

 

 

Liczba osób 

umieszczonych w 

DPS (tylko 

mieszkańcy miasta  

Białystok) 

 

117  

Priorytet G.3. Poprawa jakości życia  osób  niepełnosprawnych poprzez wyrównywanie szans 

 

G.3.1 

Diagnoza i 

monitoring sytuacji 

osób 

niepełnosprawnych 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Białymstoku 

Urząd Miejski, 

organizacje 

pozarządowe 

Fundusz Pracy 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

PFRON 

  

Liczba osób 

niepełnosprawnych 

zarejestrowanych 

jako bezrobotne i 

poszukujące pracy 

(osoby) 

 

1 020 osoby 

Analiza  

bieżących  

danych  

pod kątem 

zachodzących 

zmian 

w tym 874 osób 

bezrobotnych i 146 

osób poszukujących 

pracy 

 

Baza danych 

zawierająca różne 

rodzaje 

niepełnosprawności 

 

Bezrobotni i poszukujący 

pracy wg przyczyn 

niepełnosprawności: 

- upośledzenie 

umysłowe – 40 osób; 

- choroby psychiczne – 

154 osoby; 

- zaburzenia głosu, 

mowy i choroby 

słuchu – 41 osób; 

- choroby narządu 

wzroku – 141 osób; 

- upośledzenie narządu 

wzroku – 300 osób; 
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- epilepsja – 30 osób; 

- choroby układu 

oddechowego  

i układu krążenia – 87 

osób; 

- choroby układu 

pokarmowego – 14 

osób; 

- choroby układu 

moczowo-płciowego 

– 31 osób; 

- choroby 

neurologiczne – 60 

osób; 

-     inne - 122 osoby 

 

W jakiej ilości i jakie 

rodzaje pomocy są 

udzielane 

 

1. uczestnictwo w 

turnusach 

rehabilitacyjnych – 519 

uczestnikom udzielono 

dofinansowania; 

2. zaopatrzenie w 

przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze – 1038 

osobom udzielono 

dofinansowania /1717 

zrealizowanych wniosków 

o dofinansowanie; 

3. zaopatrzenie w sprzęt 

rehabilitacyjny – 24 

osobom udzielono 

dofinansowania; 

4. likwidacja barier w 

komunikowaniu się – 47 

osobom udzielono 

dofinansowania; 

5. likwidacja barier 

technicznych – 57 osobom 
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udzielono dofinansowania; 

6. likwidacja barier 

architektonicznych w 

miejscu zamieszkania – 19 

osobom udzielono 

dofinansowania;  

7. likwidacja bariery 

transportowej – 13 

osobom udzielono 

dofinansowania; 

8. likwidacja barier w 

dostępie do uczestniczenia 

w społeczeństwie 

informacyjnym – 31 

osobom udzielono 

dofinansowania; 

9. likwidacja barier w 

poruszaniu się – 23 

osobom udzielono 

dofinansowania*  

10. staże - 15 osób, w 

ramach umów 

podpisanych z 

pracodawcą, skierowano 

na staż; 

11.  jednorazowe środki na 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej - 4  osobom 

przyznano środki na 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej; 

12. zatrudnienie 

subsydiowane: 

- prace interwencyjne - 18 

osób skierowano do 

podjęcia zatrudnienia w 

ramach prac 

interwencyjnych, 

- dofinansowanie 

 

 

 

* pkt. 7, 8, 9 

realizowane przez 

Ośrodek w ramach 

pilotażowego programu 

„Aktywny samorząd” 
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wynagrodzenia za 

zatrudnienie osób po 50 

roku życia  - 2 osobom 

udzielono dofinansowania, 

- refundacja 

wynagrodzenia, nagród, 

składek ZUS za 

zatrudnienie bezrobotnych 

do 30 r. życia  - za 2 

zatrudnione osoby 

dokonano refundacji 

kosztów poniesionych na 

wynagrodzenie, nagrody 

oraz składki na 

ubezpieczenie społeczne; 

13. szkolenia - skierowano 

i sfinansowano szkolenia 

16 osobom  

14. refundacja kosztów 

wyposażenia stanowiska 

pracy: 5 osób 

(ze środków FP); 
15. bon na zasiedlenie - 1 

osobie przyznano bon na 

zasiedlenie w związku z 

podjęciem zatrudnienia, 

innej pracy zarobkowej, 

działalności gospodarczej 

poza miejscem 

dotychczasowego 

zamieszkania; 

16. bon stażowy – 

udzielono 1 osobie  

17. porady zawodowe dla 

osób niepełnosprawnych 

- 57 osobom 

niepełnosprawnym z 

Białegostoku udzielono 

porad zawodowych;  
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Efekt udzielanej 

pomocy (ankiety dot. 

jakości życia osób 

niepełnosprawnych) 

 

 

Brak danych 

 
  

G.3.2 

Likwidacja barier 

architektonicznych, 

transportowych, 

technicznych i w 

komunikowaniu się 

Urząd Miejski 

Europejski Fundusz 

Społeczny 

PFRON 

Budżet Miasta 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

PFRON 

 

Ilość obiektów, 

placówek 

dostosowanych do 

potrzeb niepełnospr., 

bez barier 

architektonicznych, 

miejsce przyjazne 

osobom 

niepełnosprawnym 

 

4  

Analiza  

bieżących  

danych  

pod kątem 

zachodzących 

zmian 

 

G.3.3 

Przeciwdziałanie 

marginalizacji i 

wykluczeniu 

społecznemu osób 

niepełnosprawnych 

Organizacje 

pozarządowe 

Media 

 

 

 

 

 

Projekty, ilość imprez 

integracyjnych, 

kampania medialna, 

ilość artykułów w 

prasie 

20 

Analiza  

bieżących  

danych  

pod kątem 

zachodzących 

zmian 

 

 

G.3.4 

Aktywizacja 

społeczna i 

zawodowa osób 

niepełnosprawnych 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Białymstoku 

 

Organizacje 

pozarządowe 

 

Urząd Miejski 

 

MOPR 

Fundusz Pracy 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

PFRON 

 

Liczba osób 

niepełnosprawnych 

objętych programami 

rynku pracy (osoby) 

 

128  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* zadania zlecone do 

realizacji organizacjom 

pozarządowym ze 

środków PFRON 

 

 

Ilość projektów 

zrealizowanych 

 

2*  
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Ilość osób 

przeszkolonych, 

podnoszących 

kwalifikacje 

 

43 

Analiza  

bieżących  

danych  

pod kątem 

zachodzących 

zmian 

Zatrudnionych 538 

 

Osób aktywnych 

społecznie i 

zawodowo 

 

70 

Miejsca aktywizacji 

 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy 

Rodzinie, teren miasta 

Białegostoku, miejsca 

gdzie organizowane są 

wyjazdy uczestników 

ŚDS, WTZ 

 

G.3.5 

Integracja 

społeczna osób 

niepełnosprawnych 

Urząd Miejski 

Organizacje 

pozarządowe, 

Media, 

 

MOPR 

Budżet Miasta 

PFRON 

EFS 

Prywatni 

sponsorzy, org. 

pozarządowe 

Ilość imprez 

integracyjnych 
125 

Analiza  

bieżących  

danych  

pod kątem 

zachodzących 

zmian 

 

 

Priorytet G.4. Ułatwianie bezdomnym integracji ze środowiskiem lokalnym i  wyjścia z bezdomności 

 

 

G.4.1 

Opracowanie i 

realizacja gminnego 

standardu 

wychodzenia  z 

bezdomności 

MOPR 

Organizacje 

pozarządowe 

Departament Spraw 

Społecznych 

EFS 

Budżet Miasta 

Środki 

organizacji 

pozarządowych 

Liczba podmiotów 

uczestniczących w 

realizacji standardu 

0*  

 

* Od 01.03.2012r.do 

31.08.2013r. MOPR 

uczestniczył w 

realizacji projektu 

„Białystok na rzecz 

wychodzenia z 
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bezdomności”. 

Powyższy projekt był 

współfinansowany ze 

środków Unii 

Europejskiej w ramach 

EFS. Jego głównym 

celem było 

przetestowanie oraz 

analiza skuteczności 

wybranych standardów 

usług modelu 

Gminnego Standardu 

Wychodzenia z 

Bezdomności. Dzięki 

realizacji ww. projektu 

przeprowadzono 

lokalną diagnozę 

problemu bezdomności 

oraz stworzono bardziej 

zintegrowany system 

pomocy bezdomnym na 

terenie miasta. Na 

potrzeby ww. projektu  

w ramach struktur 

MOPR wyznaczono 

Zespół Pracowników 

Socjalnych do 

świadczenia pomocy 

osobom bezdomnym 

przebywającym na 

terenie miasta 

Białystok. MOPR w 

2017r. nadal udzielał 

wsparcia osobom 

bezdomnym we 

współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi 

(Caritas Archidiecezji 
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Białostockiej, ELEOS 

Prawosławny Ośrodek 

Miłosierdzia Diecezji 

Białostocko-Gdańskiej, 

Fundacja „Spe Salvi”, 

Stowarzyszenie „Ku 

Dobrej Nadziei”, 

Fundacja DIALOG, 

Stowarzyszenie 

Penitencjarne 

PATRONAT), 

korzystając z 

mechanizmów i metod 

wypracowanych 

podczas realizacji w 

latach 2012-2013 ww. 

projektu: „Białystok na 

rzecz wychodzenia z 

bezdomności”. 

 

G.4.2 

 

 

Rozwój 

infrastruktury 

umożliwiającej 

czasowy pobyt 

osobom 

bezdomnym i  

pomoc w 

odzyskiwaniu 

samodzielności 

życiowej 

 

MOPR 
Budżet Miasta 

Budżet państwa 

Liczba realizowanych 

programów 

wychodzenia z 

bezdomności 

70 

Analiza  

bieżących  

danych  

pod kątem 

zachodzących 

zmian 

 

G.4.3 

Wspieranie 

zatrudnienia 

socjalnego 

MOPR, PUP 

Organizacje 

pozarządowe 

Budżet państwa 

Środki 

organizacji 

pozarządowych 

Liczba osób 

skierowanych do CIS 
69   

 

Analiza bieżących 

danych pod kątem 

zachodzących 

zmian 
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Priorytet G.5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz  umożliwienie im jak najlepszego funkcjonowania w środowisku społecznym 
 

 

G.5.1 

Wspieranie różnych 

form aktywności 

seniorów 

MOPR 

 

Urząd Miejski 

Budżet Miasta 

  

Ilość 

przeprowadzonych 

zajęć 

 

2478 Analiza  

bieżących  

danych  

pod kątem 

zachodzących 

zmian 

 
 

Liczba osób 

uczestniczących w 

zajęciach 

 

1732 

G.5.2 

 

Rozwijanie i 

promowanie oferty 

kulturalnej, 

oświatowej i 

rozrywkowej dla 

osób starszych 

MOPR 

 

NGO 

 

Instytucje Kultury 

 

Budżet Miasta 

  

Ilość  wyjść do 

instytucji kulturalno – 

oświatowych 

 

33 

 

Analiza  

bieżących  

danych  

pod kątem 

zachodzących 

zmian 

 

Liczba uczestników 227 

 

Liczba warsztatów / 

zajęć skierowanych 

do osób starszych 

organizowanych 

przez NGO 

 

119 

 

Liczba warsztatów / 

zajęć skierowanych 

do osób starszych 

organizowanych 

przez miejskie 

instytucje kultury 

 

111  
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Liczba przyznanych 

stypendiów 

artystycznych dla 

twórców 

profesjonalnych 

8  

G.5.3 

 

Działania 

zmierzające do 

poprawy 

bezpieczeństwa 

osobistego i 

socjalnego osób 

starszych 

MOPR Budżet Miasta 

 

Ilość 

przeprowadzonych 

spotkań, wykładów, 

prelekcji 

 

7  
Analiza  

bieżących  

danych  

pod kątem 

zachodzących 

zmian 

 

Liczba uczestników 98  

 

Priorytet G.6. Tworzenie warunków do integracji wielokulturowej 

 

 

G.6.1 

Wspieranie działań 

dotyczących  

wzajemnego 

poznawania, 

zrozumienia  

historii, tradycji i 

obyczajów  różnych 

narodowości, 

wyznań i kultur 

NGO 

 

Instytucje Kultury 

Budżet Miasta 

Liczba imprez 

prezentujących 

wielokulturowość 

organizowanych 

przez NGO 

16  
Analiza  

bieżących  

danych  

pod kątem 

zachodzących 

zmian 

 Liczba imprez 

prezentujących 

wielokulturowość 

organizowana przez 

miejskie instytucje 

kultury 

83  

G.6.2 

Realizacja 

programów dla 

społeczności 

romskiej 

MOPR 

 

 

 

NGO 

Budżet Miasta 

Budżet państwa 

(MSWA, MEN) 

 

 

 

 

Budżet Miasta 

 Liczba osób objętych 

programami na rzecz 

społeczności 

romskiej 

MOPR realizował Program 

na rzecz społeczności 

romskiej w latach 2004-

2013. W 2017r. MOPR nie 

realizował ww. Programu.  

Aktualnie na terenie 

Białegostoku przebywa 

mała społeczność romska, 

która jest bardzo mobilna. 

Analiza  

bieżących  

danych  

pod kątem 

zachodzących 

zmian 
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W związku z czym nie jest 

realizowany projekt na ich 

rzecz. Społeczność ta 

korzysta z pomocy 

społecznej MOPR na 

zasadach ogólnych. 

 

Liczba projektów 

skierowanych do 

społeczności 

romskiej 

realizowanych przez 

NGO 

 

0  

Liczba projektów 

skierowanych do 

społeczności 

romskiej 

realizowanych przez 

miejskie instytucje 

kultury 

0 

G.6.3 

Realizacja 

programów  w 

stosunku do  

cudzoziemców 

MOPR 

 

 

NGO 

Budżet państwa 

 

 

 

 

Budżet Miasta 

 Ilość realizowanych 

programów 

18* 

 

Analiza  

bieżących  

danych  

pod kątem 

zachodzących 

zmian 

* w tym Indywidualne 

Programy Integracji 

cudzoziemców, którzy  

uzyskali status 

uchodźcy lub ochronę  

uzupełniającą 

 

 

Liczba projektów 

skierowanych do 

cudzoziemców 

realizowanych przez 

NGO 

1 

 

Liczba projektów 

skierowanych do 

cudzoziemców 

realizowanych przez 

miejskie instytucje 

kultury 

 

27  
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Priorytet G.7. Rozwój Ekonomii Społecznej 

 

G.7.1 

Wspieranie rozwoju 

podmiotów 

ekonomii 

społecznej 

Urząd Miejski, NGO, 

PUP 

Budżet państwa, 

Budżet Miasta, 

Środki UE, 

Środki PFRON 

Liczba szkoleń 

 
0 

Analiza bieżących 

danych pod kątem 

zachodzących 

zmian 

*Podmioty ekonomii 

społecznej nie ubiegały 

się w 2017r. o dotacje 

na tego rodzaju 

projekty  

 

Liczba i kwota 

dotacji 
0 

Liczba podmiotów 

ekonomii społecznej 
0* 

 

Powyższe pozwala stwierdzić, że ogólne założenia Strategii są realizowane na bieżąco. Świadczy to o ciągłej realizacji zakładanych działań.  

 


