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CEL STARTEGICZNY: 

I. POPRWA JAKO ŚCI śYCIA MIESZKA ŃCÓW. 

Cel operacyjny: Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców miasta. 
 
Zadanie: Dostarczanie usług i świadczeń pomocy społecznej rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej. 
. 
W 2005 roku kryterium dochodowe ustalone dla celów pomocy społecznej wynosiło: 

� na osobę samotnie gospodarującą – 461 zł 
� na osobę w rodzinie – 316 zł 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, w ramach swojej działalności statutowej, udzielał pomocy 
rodzinom i osobom samotnie gospodarującym, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.  
 
Tabela 1. Udzielone świadczenia – zadania własne gminy 
Lp. Formy pomocy Liczba rodzin Liczba osób 

w rodzinach 
Kwota 
świadczeń w zł 

1. Zasiłki okresowe  5641 13086 3 842 639 
Posiłek, w tym: 2410 7924 1 583 023 2.  
- dla dzieci 1853 7363 891 605 

3. Usługi opiekuńcze 295 320 1 349 249 
4. Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w 

wyniku zdarzenia losowego 
 

22 
 

45 
 

10 800 
Sprawienie pogrzebu, w tym: 35 45 36629 5. 
- dla osób bezdomnych 12 12 11915 
Inne zasiłki celowe i w naturze, w tym 6392 14976 3 169 399 6. 
- zasiłki specjalne celowe 921 2129 232 566 

Gmina Białystok otrzymała dotację na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe do minimalnej wysokości 
zasiłku, która na rok 2005 została określona następująco: 
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej jest to 30 % róŜnicy między kryterium dochodowym osoby 
samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; 
- w przypadku rodziny jest to 20 % róŜnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Tabela 2. Udzielone świadczenia – zadania zlecone gminy 
Lp. Formy pomocy Liczba rodzin Liczb  

osób w 
rodzinach 

Kwota 
świadczeń w zł 

Zasiłki stałe, w tym: 1092 1391 3 809 701 
- osoba samotnie gospodarująca 947 947 3 419 945 

1. 

- osoba pozostająca w rodzinie 145 444 389 756 
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

 
24 

 
29 

 
143 769 

 
Tabela 3. Udzielone świadczenia – zadania z zakresu administracji rządowej 
Lp. Formy pomocy Liczba rodzin Liczb  

osób w 
rodzinach 

Kwota świadczeń 
w zł 

Pomoc dla uchodźców, w tym: 24 70 223 850 1. 
- świadczenia pienięŜne na utrzymanie 24 70 223 850 

 
Tabela 4. Świadczenia niepienięŜne. 
Lp. Formy pomocy Liczba rodzin Liczb  

osób w 
rodzinach 

Kwota 
świadczeń w zł 

1. Praca socjalna 9592 24648 - 
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 830 984 252 330 
3. Składki na ubezpieczenie społeczne 1 4 206 
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Pracownicy socjalni MOPR w Białymstoku udzielali porad specjalistycznych i prawnych osobom korzystającym 
ze świadczeń pomocy społecznej oraz tym, które się o taką poradę zwróciły w związku z trudną sytuacją 
rodzinną, czy materialną. 
 
Zadanie: Zapewnienie posiłku osobom starszym, ubogim. 
 
Dzienny Dom Pomocy Społecznej w ramach swojej działalności  przygotowywał i wydawał średnio 369 
obiadów dziennie osobom starszym i ubogim, w tym 255 w ramach rządowego programu „Posiłek dla 
potrzebujących”. Posiłki wydawane były w stołówce dla seniorów przy ul Nowogródzkiej 5/1 oraz w stołówce 
przy ul. Narewskiej 5. 
 
Zadanie: Zapewnienie dzieciom i młodzieŜy z rodzin ubogich: 
 

1) posiłków w szkołach 
Miast Białystok sfinansowało w ciągu roku 2005 koszty posiłków w szkołach dla 3 075 dzieci. Na ten cel 
wydatkowano w ramach realizacji programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” kwotę 870 261 zł, w tym 
ze środków gminy – 228 055 zł oraz środków budŜety państwa – 642 206 zł. 
  

2) dofinansowanie do zakupu przyborów szkolnych 
W ramach programu „Wyprawka szkolna” Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w 
Białymstoku zakupił i przekazał podręczniki dla 404 uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych w 
roku szkolnym 2005/2006 w  30-tu szkołach podstawowych Miasta Białegostoku. Na ten cel wydatkowano 34 
400 złotych.  
 

3) wspieranie i dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin o niskich dochodach oraz niewydolnych 
wychowawczo 

 
Wypoczynek zimowy w 2005r.był organizowany przez szkoły i placówki oświatowe w formie otwartej. 

Wszyscy chętni uczniowie mogli skorzystać ze szkolnej bazy sportowej, uczestniczyć w zajęciach sportowych i 
korzystać z pracowni szkolnych pod opieką nauczycieli i instruktorów. Dofinansowaniem w wysokości 24 895 
zł objęto około 3 300 osób.  

Organizacje pozarządowe (8 podmiotów) zorganizowały półkolonie - zimowiska oraz obozy, w których 
wzięło udział około 1 607 uczestników. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 47 500 zł. 

Na przełomie styczeń – luty 2005r. Podlaska Wojewódzka Komenda OHP, przy pomocy MOPR, 
zorganizowała półzimowisko pod hasłem „Zimowa Przygoda”. MOPR wytypował do uczestnictwa 21 osób w 
wieku 14-15 lat, pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i przyznał im zasiłki 
celowe w wysokości po 80 zł na dofinansowanie wypoczynku. 

W ramach wypoczynku letniego szkoły i placówki oświatowe zorganizowały obozy sportowe i 
warsztaty szkoleniowe, w których wzięło udział ok. 730 uczniów. Kwota dofinansowania wyniosła 17 505 zł. 
Organizacje pozarządowe (19 podmiotów) zorganizowały wypoczynek w formie półkolonii, obozów, kolonii, a 
dofinansowaniem objęto ok. 4 500 osób na łączną kwotę 125 500zł.  

Przeprowadzono akcję „Sportowe Wakacje” mającą na celu zorganizowanie czasu wolnego dzieciom 
pozostającym w mieście podczas wakacji. Wzięło w niej udział 8 organizacji pozarządowych, które poprzez 
organizację zajęć sportowych połączonych z prelekcjami i zabawami związanymi z profilaktyką 
przeciwalkoholową, zapewniły opiekę około 1 500 dzieci i młodzieŜy.  
W ramach propagowania zdrowych i aktywnych form spędzania wolnego czasu odbyły się turnieje piłkarskie, 
pokazy gry koszykarzy zorganizowane przez drugoligowy białostocki zespół „śubry” z moŜliwością rozegrania 
meczu z „mistrzami”, akcja „Kudłaty przyjaciel” oraz zajęcia rekreacyjne na półkoloniach zorganizowanych w 
szkołach. Przekazano łącznie kwotę 67 700zł. 
 

4) stypendia socjalne 
 
Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 24.03.2005 r.,  Nr FS5-4330-30/20065 oraz decyzji Wojewody 
Podlaskiego Nr FB.II 3011-4905 z dnia 30.03.2005 r. na realizację pomocy  materialnej o charakterze 
socjalnym, Gmina Białystok w 2005r. otrzymała środki w wysokości  1 636 981 zł.  
Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 31.10.2005r., Nr FS5-4330-232/2005 oraz decyzji Wojewody 
Podlaskiego z dnia 07.11.2005r. zwiększona została dotacja celowa na w/w cel o kwotę 707 858 zł. PowyŜsze 
środki, pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone zostały na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej 
pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie  z art. 90d ustawy o systemie oświaty. 
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 Stypendium szkolne za okres od 01.01.2005r. do 30.06.2005r. zostało przyznane 2 866 uczniom 
zamieszkałym na terenie Miasta Białegostoku, w tym uczęszczającym do szkół, których organem prowadzącym 
jest Miasto Białystok – 2 808 oraz 58 uczniom z placówek niepublicznych.   
W analizowanym okresie przyznano 4 uczniom zasiłki szkolne w kwocie 250 zł kaŜdy. 
Kwota stypendium w pełnej wysokości wynosiła 91 zł. Na realizację stypendiów szkolnych za okres od 
01.01.2005r. do 30.06.2005r. przeznaczono kwotę w wysokości 960 732 zł, a na realizację  zasiłków szkolnych 
kwotę 1 000 zł, co stanowi łącznie kwotę 961 732 zł. 

Stypendium szkolne na kolejny rok szkolny 2005/2006 w okresie od 01.09.2005r do 31.12.2005 roku 
przyznano 3 721 uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Białegostoku, w tym uczęszczającym do szkół, 
których organem prowadzącym jest Miasto Białystok – 3 665 oraz 56 uczniom z placówek niepublicznych. 
W analizowanym okresie przyznano 30 uczniom zasiłki szkolne w kwocie 250 zł kaŜdy. Kwota stypendium w 
pełnej wysokości wynosiła 112 zł. Na realizację powyŜszych stypendiów szkolnych tj. za okres od 01.09.2005r. 
do 31.12.2005r. przeznaczono kwotę 1 381 628 zł, a na realizację zasiłków szkolnych kwotę 6 000 zł, co stanowi 
łącznie kwotę 1 387 628 zł. 
 
Zadanie: Wspieranie rodziny poprzez realizację systemu świadczeń rodzinnych. 
 
W obecnym okresie zasiłkowym tj. od 1 września 2005r. do 31 sierpnia 2006r. wypłata świadczeń rodzinnych 
jest realizowana przez: 

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, 
- pracodawców zatrudniających w dniu 31 lipca 2005r. co najmniej 20 pracowników. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku wypłacił w okresie styczeń – grudzień 2005r. następujące 
świadczenia rodzinne: 
 
Wyszczególnienie 

 
WYDATKI w 
zł za 2005 

 
ŚWIADCZENIA 
w 2005r.    

 Przeciętna 
wartość 
jednego 
świadczenia 

Zasiłki rodzinne 8.714.190,73 195 354 44,61 
 
Dodatki do zasiłków rodzinnych , w tym z tytułu: 

 
17.382.216,55 

 
105 555 

 
X 

urodzenia dziecka 465.000 930 500,00 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 
urlopu wychowawczego 

 
3.623.735,28 

 
9086 

 
398,83 

samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa 
do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu 
ustawowego okresu jego pobierania 

 
 

216.062,30 

 
 

555 

 
 

389,30 

samotnego wychowywania dziecka  10.706.008,97 61 248 174,80 
kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego  /w. 2.5.1 + 2.5.2/ 

 
619.890 

 
9 297 

 
X 

kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego do  5 roku Ŝycia 

 
77.250 

 
1 545 

 
50,00 

kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego powyŜej  5 roku Ŝycia 

 
542.640 

 
7 752 

 
70,00 

rozpoczęcia roku szkolnego 1.183.050 13 145 90,00 
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania: /w. 2.7.1 + 2.7.2/ 

 
28.920 

 
503 

 
X 

na pokrycie wydatków związanych z 
zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje 
się szkoła 

 
 

17.600 

 
 

220 

 
 

80,00 
na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do 
miejscowości, w której jest szkoła  

 
11.320 

 
283 

 
40,00 

wychowania dziecka w wielodzietnej rodzinie 539.550 10.791 50,00 
Zasiłki rodzinne z dodatkami  26.096.407 300 909 X 
Zasiłki pielęgnacyjne 2.756.160 19 140 144,00 
Świadczenia pielęgnacyjne 1.613.781 3 865 417,86 
Świadczenia opiekuńcze (zasiłki i świadcz.pielęgn.) 4.369.941,56 23 005 X 
Zaliczki alimentacyjne 1.989.400 9 114 217,29 
Razem  32.455.748,84 333 028 X 
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NajwaŜniejsze zmiany w nowym okresie zasiłkowym dotyczą: 
� wprowadzenia nowej formy świadczenia -  zaliczki alimentacyjnej ( Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o 

postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej)  
� wprowadzenia dodatku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i kolejne 

dziecko w wysokości 50 zł.  
� likwidacji dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych. 

Osoby otrzymujące ten dodatek do 31 sierpnia 2005 roku zachowują do niego prawo aŜ do zakończenia 
trzyletniego okresu jego pobierania. 

 
Rada Miejska Białegostoku uchwałą z dnia 30.05.2005r. Nr XLII/463/05 podwyŜszyła dodatek z tytułu 
urodzenia dziecka o kwotę 500 zł. Taki dodatek w roku 2005 został wypłacony w 1534 przypadkach. Ta 
podwyŜka jest finansowana przez gminę. 
 
Cel operacyjny: Rozwój budownictwa mieszkaniowego pozwalającego na osiągnięcie 

wskaźnika 400 mieszkań na 1000 mieszkańców w 2010r. 
 
Zadanie: Uznanie budowy mieszkań socjalnych jako jednego z priorytetów polityki społecznej miasta. 
 
W dniu  12 sierpnia 2005r. przekazano do uŜytku 100 mieszkań socjalnych przy ul. Dojnowskiej 80C oraz  
rozpoczęto budowę budynku socjalnego z 72 mieszkaniami przy ul. Dojlidy Fabryczne z terminem zakończenia 
w 2006 roku. 
 
Cel operacyjny: Tworzenie bazy lokalowej dla ludzi będących w trudnej sytuacji 

mieszkaniowej. 
 
Zadanie: Rozwój i wspieranie wariantowego programu mieszkaniowego adresowanego do rodzin o 

zróŜnicowanych zasobach finansowych. 
 

W ramach MOPR w Białymstoku funkcjonuje mieszkanie chronione przy ul. Pułaskiego 63 m 56. Na 
dzień 31 grudzień 2005r. zamieszkiwało w nim 3 osoby, w tym dwie osoby przyjęte po zakończeniu pobytu w 
placówce opiekuńczo-wychowawczej i jedna osoba  przyjęta po zakończeniu pobytu w rodzinie zastępczej. 

Na liście osób uprawnionych do wynajęcia lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Białystok umieszczono 
2 wychowanków Domów Dziecka i 3 osoby bezdomne. W/w otrzymali mieszkania w 2005r. W budynku przy 
ul. Dojnowskiej 80 C, w ramach realizacji wyroków sądu nakazujących opróŜnienie dotychczasowych lokali z 
prawem do lokalu socjalnego, wynajęto 2 lokale socjalne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Lokale zostały wynajęte rodzinom z osobami niepełnosprawnymi. 

 
 

Cel operacyjny: Zapobieganie degradacji ekonomicznej i społecznej osób i rodzin 
bezdomnych. 

 
Zadanie: Wspieranie programów umoŜliwiających tworzenie i funkcjonowanie placówek udzielających 

schronienia osobom bezdomnym. 
W roku 2005 wykonano projekt oraz wyłoniono wykonawcę rozbudowy domu dla bezdomnych 

prowadzonej przez CARITAS Archidiecezji Białostockiej przy ul. H. Sienkiewicza w Białymstoku. Projekt 
przewiduje, iŜ nowy budynek pomieści ok. 50 bezdomnych. Budynek zostanie przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych. Realizacja inwestycji jest współfinansowana ze środków budŜetu państwa. Inwestycja 
zostanie zakończona w czerwcu 2006r. 

Ponadto, Gmina Białystok, w ramach podpisanych umów z CARITAS, wspierała działalność 
następujących placówek: 
� domu dla bezdomnych przy ul. H. Sienkiewicza (57 miejsc), 
� noclegowni dla kobiet przy ul. H. Sienkiewicza (16 miejsc), 
� noclegowni dla bezdomnych przy ul. Raginisa (43 miejsca), 
� ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Kolejowej. 

Łącznie na wspieranie działalności placówek prowadzących działalność na rzecz osób bezdomnych Gmina 
Białystok w roku 2005 wydatkowała kwotę 197 777 zł. 
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Cel operacyjny: Ochrona bezpieczeństwa socjalnego niepełnosprawnych mieszkańców 
miasta. 

 
Zadanie: Wspieranie programów pomocowych na rzecz ochrony standardu Ŝycia osób 

       niepełnosprawnych, w szczególności usuwania barier architektonicznych, technicznych i 
       w komunikowaniu. 

    Wspieranie osób niepełnosprawnych w zakresie zaopatrzenia w środki ortopedyczne i 
    sprzęt rehabilitacyjny. 
 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku w ramach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 
dofinansowuje: 

� turnusy rehabilitacyjne,  
� sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,  
� likwidację barier architektonicznych, 
� likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych, 
� działalność warsztatów terapii zajęciowej, 
� działalność z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 

 
 
 

Zestawienie zbiorcze realizowanych przez MOPR zadań w 2005r. 
NIEPEŁNOSPRAWNE 

OSOBY DOROSŁE 
Liczba 

wniosków 
Liczba 

zawartych 
umów/pozytywnie 
rozpatrzonych 
wniosków 

Kwota 
przyznanego 
dofinansowania 
w zł 

Kwota 
wypłaconego 
dofinansowania 
w zł 

BudŜet  Kwota 
środków 
niewykorzys
tanych w zł 

Bariery techniczne 85 74 77588 70960 70960 - 
Bariery w 

komunikowaniu się 
 

167 
 

138 
 

199819 
 

179430 
 

179430 
 

- 
Bariery architektoniczne 66 27 174815 166016 166035 19 

Przedmioty 
ortopedyczne i środki 

pomocnicze 

 
1092 

 
1083 

 
1071145 

 
1071145 

 
1071200 

 
55 

Sprzęt rehabilitacyjny – 
osoby niepełnosprawne 

 
59 

 
52 

 
60848 

 
60848 

 
60848 

 
- 

Sprzęt rehabilitacyjny – 
jednostki 

 
1 

 
1 

 
2952 

 
2952 

 
2952 

 
- 

 
1174 

 
894 

 
532583 

 
532583 

 
Turnusy rehabilitacyjne 

 
186 

 
182 

 
159662 

 
159662 

 
 

700000 
 

 
 

7755 
 

Sport, kultura, rekreacja i 
turystyka 

 
25 

 
23 

 
97928 

 
96165 

 
103415 

 
7250 

Warsztaty terapii 
zajęciowej 

 
117 uczestników / 4 WTZ 

 
1556067 

 
1569438 

 
13371 

ŁĄCZNIE: 2855* 2474  
Suma: 3895828 3924278 28450 

* nie dotyczy uczestników WTZ 
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REHABILITACJA 

DZIECI I MŁODZIE śY 
Liczba 

wniosków 
Liczba 

zawartych 
umów/pozytywnie 
rozpatrzonych 
wniosków 

Kwota 
przyznanego 
dofinansowania 
w zł 

Kwota 
wypłaconego 
dofinansowania 
w zł 

BudŜet Kwota 
środków 
niewykorzys
tanych w zł 

Bariery techniczne 1 1 184 184 184 - 
Bariery w 

komunikowaniu się 
 

62 
 

56 
 

143020 
 

142839 
 

142839 
 
- 

Bariery architektoniczne 12 6 70935 61835 61835 - 
Przedmioty 

ortopedyczne i środki 
pomocnicze 

 
202 

 
196 

 
196575 

 
196575 

 
196776 

 
201 

Sprzęt rehabilitacyjny – 
osoby niepełnosprawne 

 
41 

 
39 

 
51170 

 
51170 

 
51170 

 
- 

Sprzęt rehabilitacyjny – 
jednostki 

 
1 

 
1 

 
736 

 
390 

 
390 

 
- 

Sport, kultura, rekreacja 
i turystyka 

 
6 

 
6 

 
6806 

 
6806 

 
6806 

 
- 

325 305  
suma: 459799 460000 201 

 

 
ŁĄCZNIE: 3268* 2952  4355627 4384278 28651 

* nie dotyczy uczestników WTZ 
 
 
Zadanie: Wspieranie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej poprzez dofinansowanie sportu, kultury, 
turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny. 

 
 
W 2005r. udzielono 1 osobie niepełnosprawnej pomocy w postaci dofinansowania do oprocentowania 
zaciągniętego kredytu bankowego w związku z kontynuowaniem przez nią działalności gospodarczej, na łączną 
kwotę 1273,00 zł. 
 
Zadanie: Rozwój usług opiekuńczych, w szczególności specjalistycznych. 

W ramach zapewnienia opieki osobom chorym i niepełnosprawnym oraz osobom, które z powodu wieku 
wymagają pomocy innych osób, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podejmował współpracę z organizacjami 
takimi jak: PCK, Caritas, PKPS, które świadczą pomoc o charakterze usług opiekuńczych. MOPR w zakresie 
opieki na osobami starszymi i przewlekle chorymi współpracował takŜe ze Zgromadzeniem Sióstr 
Franciszkanek od Cierpiących. Zgromadzenie prowadzi Dom Opieki Społecznej, do którego Ośrodek kierował 
osoby przewlekle chore, które ze względu na stan zdrowia lub wiek potrzebują stałej opieki i pielęgnacji. W 
2005 roku, 300 osobom przyznano decyzją świadczenia w postaci usług opiekuńczych oraz 24 osobom 
przyznano decyzją świadczenia w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi.  
 

Zadanie: Poradnictwo prawne, socjalne słuŜące osobom niepełnosprawnym. 

MOPR zawarł porozumienie z Uniwersytetem w Białymstoku, którego realizacja polegała na udzielaniu osobom 
niepełnosprawnym i członkom ich rodzin poradnictwa prawnego, socjalnego. Studenci na zasadzie wolontariatu, 
dwa razy w tygodniu udzielali porad w siedzibie Zespołu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych 
przy ul Białej 13/33.  
 
Cel operacyjny: Wspieranie działań na rzecz integracji mniejszości romskiej. 
 
Zadanie: Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez: 

1) poprawa poziomu wykształcenia Romów poprzez zwiększenie dostępu dzieci do edukacji  
(wyprawki szkolne, zajęcia wyrównujące, naukę języków obcych) 
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� W 2005r. realizowano, juŜ po raz drugi, „Program na rzecz społeczności romskiej”. Zadaniami 
Programu objęto 65 osób pochodzenia romskiego. Na realizację programu uzyskano środki z 
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w kwocie 14 000 zł oraz Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w kwocie 24 000 zł.  
 

Program był realizowany min. w obszarach : 
Oświata i wychowanie – dotacja MSWiA 
- opłacenie nauczycieli wspomagających procesy edukacyjne dzieci romskich  
- dofinansowanie dojazdów do szkół dzieciom romskim  
- dofinansowanie kursów językowych dzieciom romskim 
Edukacja – dotacja MENiS 
- zakupienie podręczników i przyborów szkolnych dzieciom romskim  
- zakupienie wyprawki do przedszkola oraz dofinansowanie kosztów przedszkola  
 

W celu realizacji zadania zwiększenia dostępu dzieci romskich do edukacji, zorganizowano zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze (Szkoła Podstawowa Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr 7), prowadzone przez nauczyciela 
właściwych zajęć edukacyjnych w wymiarze 2 godzin dydaktycznych tygodniowo. Organizowano takŜe 
cotygodniowe konsultacje uczniów z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.  

 
2) podtrzymywanie toŜsamości etnicznej i kultury romskiej 

 
Realizowany w 2005r. „ Program na rzecz społeczności romskiej” obejmował min. obszar -Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego. Środki finansowe uzyskane w ramach dotacji MSWiA przeznaczono na:  
- rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci romskich  
- organizacja romskiego zespołu tanecznego. 
 
 
Cel operacyjny: Podejmowanie działań na rzecz integracji uchodźców. 
 
Zadanie: Pomoc finansowa i rzeczowa uchodźcom ze statusem uchodźcy i osobom z pobytem tolerowanym.   
 
W 2005r. udzielono następującej pomocy finansowej dla uchodźców: 
Formy pomocy Liczba rodzin Liczba osób 

w rodzinach 
Kwota świadczeń 
w zł 

- świadczenia pienięŜne na utrzymanie 24 70 223 850 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie współpracował na rzecz uchodźców z takimi instytucjami jak: Urząd do 
Spraw Reaptryiacji i Cudzoziemców w Dębaku, Biuro Informacji dla Migrantów i Uchodźców „Caritas”, 
ośrodkami dla uchodźców, Powiatowy Urząd Pracy oraz ze szkołami. Współpraca dotyczyła wymiany 
informacji na temat poszczególnych środowisk, realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci uchodźców, 
pomocy w znalezieniu mieszkania, pomocy w czynnościach proceduralnych dotyczących uzyskania właściwej 
dokumentacji, a takŜe w uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej, numeru PESEL, wsparcia rzeczowego ze strony 
„Caritas”. W 2005 r. Ośrodek objął pomocą 24 rodziny (70 osób w rodzinach) uchodźców.  
 
Zadanie: Nauka języka polskiego i szkolenia zawodowe, pomoc w adaptacji w środowisku. 
 
W szkołach podstawowych miasta Białegostoku w roku szkolnym 2005/2006 obowiązek szkolny realizuje 94 
cudzoziemców (wg stanu na grudzień 2005r.). W pięciu szkołach zorganizowano dla tych uczniów dodatkową 
naukę języka polskiego w wymiarze po 2 godziny dydaktyczne tygodniowo, w łącznym wymiarze 14 godzin. Z 
zajęć tych korzysta 63 uczniów.  
  
Cel operacyjny: Promocja zdrowia i rozwój systemu ratownictwa. 
 
Zadanie: Inicjowanie i wspieranie programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia i  profilaktyki  

prozdrowotnej. 
 
Rada Miejska Białegostoku przyjęła: 

� uchwałą Nr XXXVI/424/05 z dnia 28 lutego 2005 r. przyjęła „Miejski Program Promocji Zdrowia i 
Profilaktyki” , 
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� uchwałą Nr XXXVI/425/05 z dnia 28 lutego 2005r. przyjęła „Miejski Program Rozwi ązywania 
Problemów UzaleŜnień od Środków Psychoaktywnych”.  

 
 

Cel operacyjny: WdraŜanie programów promocji zdrowia. 
 
Zadanie: Realizacja programów promocji zdrowia i profilaktyki I-rzędowej w środowisku nauczania i 

środowisku lokalnym. 
 
W roku 2005 w ramach „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki” realizowane były następujące 
programy: 

� Program Profilaktyki Chorób Nowotworowych u Kobiet, 
� Program edukacyjny „RóŜowa WstąŜeczka”, 
� Program profilaktyki Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc. 
� Program usprawnienia wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami z ryzykiem rozwoju 

niedokrwiennej choroby serca 
� Program profilaktycznych badań w kierunku wykrycia jaskry 
� Program stwarzania warunków umoŜliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się lub powrót 

do czynnego Ŝycia, w ramach którego: 
- prowadzenie w mieście 3 Ŝłobków integracyjnych i 1 grupy wczesnej interwencji, 
- dofinansowano rehabilitację kobiet po zabiegu mastektomii, 
- dofinansowano rehabilitację osób chorych na stwardnienie rozsiane. 

� Programy z zakresu zdrowia psychicznego: 
- dofinansowanie prowadzenia ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi, 
- program psychoedukacyjny walki ze stresem „Jak Ŝyć z innymi” realizowany w szkołach 
gimnazjalnych, 
- program psychoedukacyjny walki ze stresem „Stres pod kontrolą” realizowany w szkołach 
ponadgimnazjalnych w klasach maturalnych, 
- finansowanie działalności Telefonu Zaufania. 

� Program działań zmierzających do zmniejszenia szkodliwości palenia tytoniu wśród mieszkańców 
miasta Białegostoku: 
- organizacja przeglądu dziecięcej twórczości teatralnej „Bądź Zdrów”, 
- prowadzenie Punktu Poradnictwa Antynikotynowego, 
- realizacja 5 programów edukacji antynikotynowej w szkołach wszystkich szczebli nauczania. 

� Program edukacyjny „JuŜ dziś moŜesz zadbać o zdrowie swojego przyszłego dziecka” 
� Programy w ramach profilaktyki uzaleŜnień 
� Program pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach zagraŜających Ŝyciu „Ratuj Ŝycie” 
� Program edukacyjny „ śyj normalnie” 
� Środowiskowy Program Wychowania Zdrowotnego w Szkole” 
� Programy dotyczące zagadnień z zakresu profilaktyki HIV/AIDS 
� Prowadzenie badań socjologicznych „Styl Ŝycia młodzieŜy a zdrowie” 
� Prowadzenie programu pomocy psychologicznej skierowanej do ofiar katastrofy komunikacyjnej w 

dniu 30 września 2005 r. 
� Program edukacyjny „Bezpieczny Przedszkolak”. 
� Wspieranie i organizacja konkursów i festynów 
 

W roku 2005 w ramach „Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów UzaleŜnień od Środków 
Psychoaktywnych” realizowane były następujące programy: 

� System profesjonalnych szkoleń z przeznaczeniem do róŜnych grup odbiorców 
� Dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki I, II, III – rzędowej realizowanej przez placówki 

pomocowe działające na terenie miasta Białystok 
� Organizacja na terenie miasta kampanii edukacyjnej „Bli Ŝej siebie – dalej od narkotyków”. 
� Akademia Profilaktyków 
� śłobkowa Akademia Rodziców 
� Program kreowania liderów młodzieŜowych wśród studentów uczelni wyŜszych miasta. 
� Program edukacji rówieśniczej 
� Program Akademii Rodzinnej skierowanej do rodzin dysfunkcyjnych 
� Targi profilaktyczne „Znajdź czas dla swojego dziecka” 
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� Programy pilotaŜowe: 
- spotkanie profilaktyczne „Oni juŜ nie zagrają”, 
- „Wychowawca podwórkowy”. 

� Konkurs plastyczno – literacki „Narkotyki? Alkohol? Papierosy? To nie dla mnie!”  
 
Zadanie: Prowadzenie Szkoły Rodzenia i śłobków Miejskich (w tym integracyjnych) 
 
W roku 2005 w ramach realizacji „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyk i”:   

� prowadzono Szkołę Rodzenia, 
� funkcjonowały 3 Ŝłobki integracyjnych i 1 grupa wczesnej interwencji (w ramach realizacji  

Programu stwarzania warunków umoŜliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się lub powrót 
do czynnego Ŝycia). 

 
 
CEL STRATEGICZNY: 
 
II PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU 

SPOŁECZNEMU, ZAPOBIEGANIE ROZWOJOWI ZJAWISK PATOLOG II. 
 
Cel operacyjny: Wspieranie rodziny / rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-

wychowawczych. 
 
Zadanie: Organizowanie zajęć informacyjnych dla rodziców w szkołach, wyposaŜających ich w wiedzę na 

temat rozwoju dzieci i młodzieŜy oraz sposobów rozwiązywania powstających problemów. 
 

PowyŜsze zadanie zostało zrealizowane w 2005 roku poprzez: 
� organizowanie spotkań rodziców z nauczycielami oraz pedagogami szkolnymi w ramach zebrań 

rodzicielskich, 
� organizowanie spotkań z socjoterapeutą dla rodziców mających problemy wychowawcze, 
� utworzenie szkolnych zespołów interwencyjnych, 
� utworzenie punktów informacyjnych w bibliotekach szkolnych (fachowa literatura, poradniki, filmy 

edukacyjne, broszury, ulotki), 
� utworzenie w placówkach oświatowych gablot z numerami telefonów zaufania, 
� organizację spotkań szkoleniowych na temat komunikacji z uczniem o zaburzonym zachowaniu w 

sytuacjach konfliktowych,  
� organizowanie w placówkach warsztatów dla rodziców: „Razem a nie obok siebie”, „Profilaktyka 

domowa”, „Przemoc i agresja wobec dzieci”, „Radzenie sobie z agresywnym zachowaniem w szkole”, 
„Porozumienie bez przemocy”, „Jak rozmawiać z dziećmi i rozwiązywać konflikty”, „Jak wychowywać 
skutecznie”, „Jak pomóc dziecku w rozwiązywaniu jego problemów”, „Stop przemocy”, „Przeciwdziałanie 
przemocy słownej i fizycznej”, „Przemoc w rodzinie”, 

� organizowanie w szkołach prelekcji: „Psychospołeczne aspekty uzaleŜnień”, 
� organizację wykładów oraz warsztatów dla rodziców pt. „Budowanie więzi”-  w ramach VI Białostockiego 

Forum Szkół. 
 
 
Cel operacyjny: Kompensacja deficytów wychowawczych i edukacyjnych. 
  
Zadanie: Organizowanie i wspieranie warsztatów psychologicznych dla dzieci i młodzieŜy z zakresu radzenia 

sobie ze stresem, umiejętności rozwiązywania problemów, uczenie asertywności. 
 
W 2005r. realizacja powyŜszego zadania polegała na: 
� tworzeniu w szkołach zespołów wychowawczych w składzie: wychowawca szkoły, pedagog szkolny, 

dyrektor szkoły, pielęgniarka szkolna, 
� realizację programów szkolnych: „MoŜesz Ŝyć inaczej, czyli jak radzić sobie z agresją własną i innych”, 

„Przemocy i agresji powiedzmy NIE!”, „Dostrzegać dobro”, „Agresji stop!”, „Nie truj się”, „Wybierz 
mądrze”, „Bezpieczne wakacje”, „Jaś i Małgosia” (klasy 0-III), „Świadomie i bez przemocy”, „Jesteśmy 
razem” (klasy I), „Środowiskowe Wychowanie Zdrowotne w Szkole”, 

� realizację szkolnych programów profilaktyki. 
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Cel operacyjny: Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS. 
 
Zadanie: Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki narkomanii. 
 
W ramach realizacji „Miejskiego programu promocji zdrowia i profilaktyki” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej 
Białegostoku Nr XXXVI/425/05 z dnia 28 lutego 2005r. zrealizowano następujące programy z zakresu 
profilaktyki HIV/AIDS: 
� konkurs „MAT wygrywa Miłość, Akceptacja, Tolerancja”, 
� program edukacyjno – wychowawczy „Bez ryzyka”, 
� szkolenie pracowników świetlic socjoterapeutycznych w zakresie „Zapobieganie HIV/AIDS  

i   chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieŜy szkolnej”, 
� prowadzenie kampanii edukacyjnej „ABC Zapobiegania”. 
 
W ramach realizacji „Miejskiego programu rozwiązywania problemów uzaleŜnień od środków 
psychoaktywnych na rok 2005” przyjętego Uchwałą Rady miejskiej Białegostoku Nr XXXVI/425/05 z dnia 28 
lutego 2005r.min : 
� zorganizowano na terenie miasta kampanię edukacyjnej „BliŜej siebie-dalej od narkotyków”, 
� przeprowadzono konkurs plastyczno-literacki „Narkotyki? Alkohol? Papierosy? To nie dla mnie!”. 
 

Cel operacyjny: Utrzymanie i wspieranie istniejących sieci placówek dziennego pobytu i 
świetlic socjoterapeutycznych. Popieranie rozwoju nowych placówek. 

 
Zadanie: Wspieranie działalności klubów abstynentów. 
 
Na terenie miasta Białegostoku funkcjonują 4 Kluby Abstynentów: 
� Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Krokus” przy ul. Sienkiewicza 3, 
� Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Tęcza” przy ul. Antoniukowskiej 60, 
� Stowarzyszenie Abstynentów Klub Abstynentów „Arka” przy ul. Św. A. Boboli 5, 
� Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Przymierze” przy ul. Wasilkowskiej 45. 
 
Zadanie: Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholowej. 
 
Działania w zakresie profilaktyki alkoholowej realizowane są: 
� przez Kluby Abstynentów – w ramach promowania trzeźwego stylu Ŝycia,  
� za pośrednictwem lokalnych rozgłośni radiowych: AKADERA, RADIO PLUS BIAŁYSTOK i 

ORTHODOXIA, które realizują cykliczne audycje z zakresu problemów uzaleŜnień i przemocy domowej, 
� poprzez organizowanie lokalnych festynów i imprez profilaktycznych oraz udział w kampaniach 

ogólnopolskich, np. „Alkohol – Nieletnim dostęp wzbroniony”. 
 
 
Działania pomocowe skierowane do osób i rodzin z problemem alkoholowym połączone z promocją trzeźwego 
stylu Ŝycia realizują: 
- placówki lecznictwa odwykowego: 
� Poradnia Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia przy ul. Storczykowej 5 (prowadzona przez 

Samodzielny Szpital Miejski im PCK w Białymstoku), 
� NZOZ Poradnia Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnień – Białystok przy ul. Słonimskiej 15/1, 
� Dzienny Oddział Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu SPP ZOZ w Choroszczy – Białystok,  

ul. śurawia 14. 
 
- wspólnota Anonimowych Alkoholików: 
� „Przebudzenie” -Białystok, ul. Sienkiewicza 3, 
� „Meduza” -Białystok, ul. Św. A. Boboli 5,  
� „Dromader” –Białystok, ul. Antoniukowska 60,  
� „Poranek” - sala katechetyczna nr 15 przy Kościele pw. Św. Rocha,  
� „Nowe śycie”- Białystok, ul. Sienkiewicza 3,  
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� „Promyk Nadziei” - Białystok, ul. Barszczańska 1,  
� „Zielone Wzgórza” - Białystok, ul. Storczykowa 5,  
� „Promyk” - Białystok, ul. Hetmańska 89,  
�  „Tulipan” – Białystok, ul. Świętojańska 22 lok. 1,  
� „Sierpień” - Białystok, ul. Radzymińska 1,  
� „Kresy” - ul. Sienkiewicza 3,  

� „Delfin” - Białystok, ul. Św. A.Boboli 5,  
� „Krok po kroku” – Białystok, ul. Pietkiewicza 8B,  
� „Biała” - Białystok, ul. Antoniukowska 60,  
�  „Tulipan” – Białystok, ul. Świętojańska 22 lok. 1,  
� „Camel” - sala katechetyczna nr 15 przy Kościele pw. Św. Rocha w Białymstoku,  
� „24 godziny” - Białystok, ul. Sienkiewicza 3,  
� „śagiel” – Białystok, ul. Sienkiewicza 3, 
� „Fara” - Białystok, ul. Sienkiewicza 3,  
� „Piast” – Białystok, ul. Piastowska 2, Parafia pw. Ducha Św. 

 
 - punkty informacyjne dla osób z problemem alkoholowym  
� Punkty Konsultacyjne dla osób i rodzin z problemem alkoholowym prowadzone przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie, 
� Punkt Informacyjny o Problemach Alkoholowych prowadzony przez Caritas Archidiecezji Białostockiej – 

Białystok, ul. Warszawska 32 
� Punkt Informacyjny o Problemach Alkoholowych prowadzony przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia – 

Białystok, ul. Św. Mikołaja 5 
� dyŜury terapeutów uzaleŜnień w Klubach Abstynentów: ul. Sienkiewicza 3 (BSKA „Krokus”), ul. 

Antoniukowska 60 (BSKA „Tęcza”), ul. Św. A.Boboli 5 (SAKA „Arka”). 
 
Zadanie: Budowanie systemu wsparcia i edukacji dla rodzin zagroŜonych uzaleŜnieniem i przemocą. 
 
W 2005r. zespół specjalistów ds. pomocy rodzinie, psychologów i socjoterapeutów  MłodzieŜowego Ośrodka 
Konsultacji i Terapii  świadczył pomoc: 
� rodzinom z problemem alkoholowym, 
� dzieciom i młodzieŜy z rodzin alkoholowych, 
� osobom z problemem współuzaleŜnienia, 
� dorosłym dzieciom alkoholików, 
� rodzinom z problemem przemocy,  
� rodzicom dzieci i młodzieŜy zagroŜonej uzaleŜnieniem. 
 
Osoby zgłaszające się po pomoc do MOKiT w 2005r. to dzieci i młodzieŜ do 25 roku Ŝycia – 187 osób oraz 
osoby dorosłe w wieku od 26 do 44 lat – 141 osób. 
PrzewaŜająca część przyjmowanych osób dorosłych to rodzice uczestniczący z dziećmi w terapii rodzinnej, 
osoby współuzaleŜnione i doświadczające przemocy domowej. 
Oferowane przez MOKiT formy pomocy to: 
� porada i konsultacja, 
� diagnoza dysfunkcji rodziny alkoholowej, 
� psychoterapia indywidualna, 
� terapia rodzinna, 
� grupa socjoterapeutyczna dla młodzieŜy gimnazjalnej, 
� grupa terapeutyczna dla młodzieŜy studenckiej, 
� konsultacje dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, kuratorów sądowych, policji oraz pracowników innych 

instytucji podejmujących działania w zakresie uzaleŜnień dzieci, młodzieŜy oraz przemocy w rodzinie. 
 
W 2005 roku w MOKiT funkcjonowały 2 grupy terapeutyczne, w tym: 
� 1 grupa socjoterapeutyczna dla młodzieŜy gimnazjalnej, 
� 1 grupa terapeutyczna dla młodzieŜy studenckiej. 
 
Oferowano pomoc osobom dorosłym, dzieciom i młodzieŜy, u których na podłoŜu problemu alkoholowego lub 
przemocy w rodzinie powstały: 
� zagroŜenie uzaleŜnieniem (nastolatki upijające się i eksperymentujące z narkotykami), 
� zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania, 
� zaburzenia adaptacji w środowisku szkolnym i rówieśniczym, 
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� zachowania aspołeczne i destrukcyjne, 
� trudności i niepowodzenia w nauce. 
 
Pracownicy MłodzieŜowego Ośrodka Konsultacji i Terapii uczestniczyli w spotkaniach organizowanych w 
szkołach (np. w Gimnazjum Publicznym nr 18 w Białymstoku, w I Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku) 
oraz brali udział w audycjach radiowych, telewizyjnych, konferencjach i imprezach promujących zdrowy styl 
Ŝycia, np. „Akademia Rodzinna”.  
W 2005 roku z róŜnych form oddziaływań MOKiT skorzystało 500 osób. 398 osób zgłosiło się do MOKiT po 
raz pierwszy, a 102 osoby kontynuowały terapię z poprzedniego roku.  
 
Na terenie miasta Białystok działa sieć świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w 
szczególności z problemem alkoholowym: 
� Świetlica Terapeutyczna dla dzieci prowadzona przez DDPS – Białystok, ul. Barszczańska 18, 
� świetlica prowadzona przez Parafię Rzymskokatolicką Ducha Świętego przy ul. Piastowskiej 2 , 
� świetlica prowadzona przez Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia BoŜego im. Ks. M. Sopoćki  

przy ul. Radzymińskiej 1, 
� świetlica prowadzona przez Zgromadzenie SłuŜebnic Dobrego Pasterza przy  ul. Mickiewicza 13, 
� świetlica prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny przy   ul. Stołecznej 5, 
� świetlica prowadzona przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia przy  ul. Św. Mikołaja 5 , 
� świetlica prowadzona przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia przy ul. Kruczej 5/2 , 
� świetlica prowadzona przez Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza” Oddział Białostocki przy 

ul. Broniewskiego 1A , 
� świetlica prowadzona przez Katolicki Klub Sportowy „ Piast” przy ul. Elewatorskiej 6 ,  
� świetlica prowadzona przez Stowarzyszenie Integracji Kulturalno-Ekologicznej „Gniazdozbiór” przy ul. 

Stołecznej 12 , 
� świetlica prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” przy ul. Rumiankowej 

12, 
� świetlica prowadzona przez Caritas Archidiecezji Białostockiej przy ul. Warszawskiej 32,  
� świetlica prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy „Przyjaciele” przy ul. Św. 

Kazimierza 2. 
� świetlica  prowadzona przez Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy przy ul. Przędzalnianej 8a, 
� świetlica prowadzona przez  Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza” Oddział Białostocki przy 

ul. Częstochowskiej 6A (do września 2005 r. przy ul. Wierzbowej 25), 
� świetlica prowadzona przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia przy ul. Warszawskiej 47, 
� świetlica prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” przy ul. Pietkiewicza 8A.  
 
Nadzór merytoryczny nad realizacją programów świetlic prowadzi MłodzieŜowy Ośrodek Konsultacji i Terapii 
UzaleŜnień w Białymstoku.+ 
 
 
Cel operacyjny: Przeciwdziałanie nieprzystosowaniu społecznemu, zagroŜeniu 

marginalizacją i wykluczeniem społecznym dzieci. 
 

Zadanie: Rozwijanie systemu rodzinnej opieki zastępczej w tym rodzin zawodowych i zawodowych     
specjalistycznych jako alternatywy dla wychowania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

 
W ramach działalności Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczy w Białymstoku: 
� zorganizowano szkolenia grupowe wg programu „Rodzina”, którymi objęto 22 osoby deklarujące chęć 

utworzenia rodziny zastępczej, w tym, w przypadku 7 osób rozszerzono program szkolenia celem 
przygotowania kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej, a w przypadku 1 osoby do 
pełnienia funkcji zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej, 

� przeprowadzono szkolenia indywidualne, którymi objęto 34 rodziny zastępcze spokrewnione z 
podopiecznymi. 

� przeprowadzono pełną procedurę kwalifikacyjną w stosunku do 15 kandydatów, wydając wszystkim 
zaświadczenia kwalifikacyjne, 

� we współpracy ze Stowarzyszeniem „Otwarty Dom” przeszkolono indywidualnie, jednocześnie diagnozując 
środowisko, 12 rodzin zgłaszających chęć tworzenia tzw. „rodziny zaprzyjaźnionej” dla dzieci z placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, 
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� pozyskiwano kandydatów na rodziców zastępczych poprzez propagowanie idei zastępczego środowiska 
rodzinnego w mediach oraz rozpowszechnianie ulotek dotyczących róŜnorodnych form zastępczego 
rodzicielstwa, 

� prowadzono grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, mające na celu m.in.: edukację w zakresie elementarnej 
wiedzy dotyczącej rozwoju psychofizycznego dziecka; niesienie pomocy opiekunom w sytuacjach trudnych, 
dotyczących niepewności i obaw wynikających z podjętej roli, poczucia osamotnienia i bezradności w 
rozwiązywaniu rodzinnych problemów, 

� utworzono w grudniu 2005r. „Klub Wspierania Zastępczego Środowiska Rodzinnego”, którego działalność 
ma być zorientowana na: 

- podnoszenie wiedzy i orientacji w istniejących formach pomocy rodzinie i dziecku, poprawę 
radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych w rodzinie, indywidualne rozwiązywanie sytuacji 
trudnych, 
- nabywanie umiejętności w rozwiązywaniu problemów związanych z trudną rolą opiekuna 
dziecka zaniedbanego, skrzywdzonego, porzuconego, 
- utworzenie spójnego systemu pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym z terenu   miasta,  

        Utworzenie „Klubu Wspierania Zastępczego Środowiska Rodzinnego” zostało dofinansowane z       
środków budŜetu państwa w wysokości 8 000 zł. 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku realizuje zadania z zakresu zadań własnych powiatu 
polegające min. na : organizowaniu opieki w rodzinach zastępczych, udzielaniu pomocy pienięŜnej na częściowe 
pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, wypłacaniu wynagrodzenia, z tytułu pozostawania 
w gotowości przyjęcia dziecka lub świadczonej opieki i wychowania, niespokrewnionym z dzieckiem 
zawodowym rodzinom zastępczym 

W 2005r. funkcjonowało 237 rodzin zastępczych, w których przebywało 308 dzieci. 
W okresie styczeń – grudzień 2005r. utworzono 48 rodzin zastępczych dla 66 dzieci, natomiast opuściło rodzinę 
zastępczą 41 małoletnich wychowanków. 
W 2005r. nadal funkcjonowały dwie niespokrewnione z dzieckiem zawodowe rodziny zastępcze: 
- o charakterze pogotowia rodzinnego – rodzina przyjęła w ciągu roku 12 dzieci, 
- wielodzietna – wychowuje 4 dzieci (rodzeństwo). 

Na przełomie maja i czerwca 2005r. MOPR brał czynny udział w III Podlaskich Dniach Rodziny, w 
czasie którego propagowana była idea zastępczego rodzicielstwa. Prowadzony był punkt informacyjno – 
doradczy. Ponadto został przygotowany informator dla kandydatów na rodziców zastępczych. Podstawowe 
informacje zamieszczono na stronie internetowej MOPR w Białymstoku.  
 
Zadanie: Tworzenie grup wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych. 
 
 W Domu Dziecka Nr 1 uruchomiono Punkt Poradnictwa Rodzinnego. W ramach działalności Punktu 
zapewnia się poradnictwo rodzinne, pomoc psychologiczną oraz działania terapeutyczne skierowane na dziecko; 
prowadzi się konsultacje rodzinne, warsztaty psychoedukacyjne, udziela się porad byłym wychowankom 
placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, prowadzi poradnictwo telefoniczne. Poradnictwo i 
konsultacje są dobrowolne i bezpłatne. Punkt czynny jest przez cały rok, we wszystkie dni robocze w godzinach 
ustalonych przez dyrektora. 
 
Zadanie: Wspieranie jednostek i organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci ze szczególnymi 

potrzebami rozwojowymi. 
 
W roku 2005 Miasto Białystok udzieliło wsparcia finansowego w łącznej kwocie 1 152 265 zł poniŜszym 
jednostkom i organizacjom pozarządowym działającymi na rzecz dzieci ze szczególnymi potrzebami 
rozwojowymi : 
1)  „Naszemu Domowi: Dobremu Pasterzowi” na prowadzenie całodobowej placówki socjalizacyjnej  dla 24 
dziewcząt  trwale lub okresowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, 
2)  Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „Droga” na powadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej 
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” dla dzieci oraz placówki wsparcia dziennego,  
3) Towarzystwu  Przyjaciół    Dzieci   Oddziałowi  Miejskiemu na prowadzenie   ogniska  wychowawczego  dla  
dzieci i  młodzieŜy  z  Osiedla KTBS Bacieczki II, 
4) Podlaskiemu Stowarzyszeniu  Pomocy Dzieciom z PoraŜeniem Mózgowym „Jasny Cel”  na prowadzenie 
ośrodka wieloprofilowego  usprawniania, 
5) Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „AKTYWNI” na działania na 
rzecz integracji środowiska osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną oraz stworzenie szans na wyjście 
z izolacji w domach i placówkach opiekuńczych. 
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Zadanie: Przekształcanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w placówki wielofunkcyjne. Dochodzenie do 
standardów ustawowych. 

 
W Domu Dziecka Nr 1 w Białymstoku rozpoczęto proces przekształcania placówki opiekuńczo-wychowawczej 
w placówkę wielofunkcyjną. W listopadzie 2005r. została uruchomiona Placówka wsparcia dziennego. Na ten 
cel otrzymano dofinansowanie z budŜetu państwa w wysokości 25 000 zł, które przeznaczono na zakup 
wyposaŜenia placówki i zatrudnienie terapeuty. Zadaniem placówki wsparcia dziennego jest objęcie opieką w 
godzinach popołudniowych grupy dzieci do 13 roku Ŝycia pochodzących z najbliŜszego środowiska, 
zagroŜonych patologią i niedostosowaniem społecznym. Placówka oferuje dzieciom pomoc poprzez 
umoŜliwienie wszechstronnego rozwoju osobowości, zainteresowań, niwelowanie niepowodzeń szkolnych. 
Wspiera rodzinę dziecka poprzez szeroko pojęte działania profilaktyczne, prewencyjne, diagnostyczne i 
korekcyjne. Placówka czynna jest w dni powszednie przez 5 godzin dziennie.  
 
W związku z dochodzeniem do standardów ustawowych w Domu Dziecka Nr 2  w Białymstoku wykonano 
następujące prace remontowe: 

• wykonano i całkowicie wyposaŜono -  aneks kuchenny. 
• rozpoczęto budowę boiska sportowego, 
• wykonano przy pomocy sponsorów projekt nadbudowy budynku 6a, gdzie powstają dwa 

mieszkania dla grupy usamodzielnienia, 
• wyposaŜono w komputery pracownię oraz wykonano drugą pracownię komputerową. 
 

W związku z dochodzeniem do standardów ustawowych w Pogotowiu Opiekuńczym: 
• dostosowano dwa pomieszczenia na aneksy kuchenne, 
• wykonano remont grupy IV i V chłopców, 
• podzielono wychowanków na grupę socjalizacyjną i interwencyjną. 

 
 
Cel operacyjny: Profilaktyka zachowań antysocjalnych, przemocy oraz przemocy wśród 

dzieci. 
 
Zadanie: Inicjowanie i wspieranie programów profilaktyczno-edukacyjno-wychowawczych ze szczególnym 

naciskiem na profilaktykę uzaleŜnień. 
 
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku podjął następujące działania: 
� utworzono w szkołach: zespoły ds. dyŜurów w szatni; zespoły ds. kontaktów w sytuacjach zagroŜenia; 

Szkolne Patrole 
� utworzono Szkolny Zespołu Przeciwdziałania Przemocy, 
� utworzono „Szkolny Kodeks zasad przeciwko przemocy”, 
� organizowano w szkołach pogadanki w ramach godzin wychowawczych, przeprowadzanych przez 

pracowników StraŜy Miejskiej, Policji z Wydziału Prewencji -  na temat „Agresja rówieśnicza. 
Odpowiedzialność nieletnich w świetle ustawy”, 

� zorganizowano: spotkania pracowników Prokuratury Rejonowej Białystok - Południe z uczniami klas V- 
VI, prelekcje na temat „Zasady odpowiedzialności karnej nieletnich i młodocianych. Konsekwencje prawne 
karalności. Dojrzałość w świetle prawa karnego i cywilnego” oraz „Prawa dziecka w rodzinie”, 

� organizowano pogadanki z kuratorami sądowymi z zakresu wychowania społeczno – prawnego, 
� organizowano spotkania z policjantami do spraw nieletnich, kuratorami społecznymi, pracownikami Izby 

Dziecka, 
� przeprowadzono w placówkach oświatowych ankiety „ Moje Ŝycie w szkole”, 
� kontrolowano stan zagroŜeń za pomocą ankiet oraz omawiano ich wyniki, uzgadniano strategię działań 

i wymieniano doświadczenia podczas posiedzeń rad pedagogicznych oraz zespołów wychowawczych, 
� nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Droga, „Nasz Dom”, „Dobry Pasterz” oraz  

z Ośrodkiem „Etap”, Stowarzyszeniem „Eleos”, Caritas, Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno - 
Pedagogiczną dla Dzieci i MłodzieŜy z Zaburzeniami Emocjonalnymi, Sądem Rodzinnym - V Wydziałem 
Nieletnich, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieci i MłodzieŜy „Przyjaciele”, 

� organizowano spektakle teatralne pt. : „Agresji stop” z udziałem dzieci i młodzieŜy oraz warsztaty 
prowadzone przez pedagoga na temat „Radzenie sobie z agresywnymi zachowaniami w szkole”, „Razem a 
nie obok siebie”, 

� zorganizowano wykłady oraz warsztaty dla nauczycieli pt. „Budowanie więzi”-  w ramach 
VI Białostockiego Forum Szkół. 
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Zadanie: Podejmowanie działań profilaktycznych poprzez uruchamianie programów zapobiegania 
demoralizacji i przemocy rówieśniczej. 

 
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej  Urzędu Miejskiego Białegostoku mając na celu zapobieganie 
uzaleŜnieniom poprzez ukazywanie uczniom róŜnych alternatywnych sposobów zaspokajania ich potrzeb oraz 
dostrzegając waŜność problemów w dobie narastającej agresji, postanowił poszerzyć ofertę zajęć 
pozalekcyjnych, w ramach których prowadzone były programy o następującej tematyce: 

� programy profilaktyczne: NOE, „Jak Ŝyć z ludźmi”, „Kiszone ogórki” - konsekwencje uŜywania 
alkoholu; Program Profilaktyki Antyalkoholowej „III Elementarz, czyli program 7 kroków”; 
programy: „Droga ku trzeźwości”, „Droga do sukcesu”; programy dotyczące uzaleŜnień: „Drops”, 
„Kampania”, „Alkohol kradnie wolność” i wiele innych. 

W miesiącu grudniu 2005 roku na terenie szkół podstawowych i gimnazjów  zostało przedstawionych 27 
spektakli pt. „W pogoni za szczęściem”  oraz  „Ulotne chwile” przygotowanych przez Scenę Teatralną 
„KURTYNA” z Krakowa. Przedsięwzięcia realizowane przez „Kurtynę”  były uzupełnieniem prowadzonej 
przez wychowawców i pedagogów szkolnych pracy kształtującej młode osobowości, ze szczególnym  
zwróceniem uwagi na występującą wśród młodzieŜy agresję. 
Przeznaczono kwotę 67 142 zł na zakup literatury o tematyce dotyczącej przemocy i uzaleŜnień, zakup pomocy 
naukowych i dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Na potrzeby placówek 
oświatowych zaprenumerowano  tygodnik „Droga” i miesięcznik „Wychowawca”.  
 
Zadanie: Budowanie systemu wsparcia psychologicznego dla osób doświadczających przemocy i terapii dla 

sprawców. 
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, jest 
ośrodkiem, którego podstawowym zadaniem jest podejmowanie działań profilaktycznych i interwencyjnych w 
sytuacji nagłego lub przewlekłego kryzysu spowodowanego: 

- przemocą domową, 
- tragicznym wydarzeniem Ŝyciowym, 
- utratą, osieroceniem, Ŝałoba, 
- problemem samobójstwa, 
- trudnościami wychowawczymi, 
- kryzysem małŜeńskim, 
- kryzysem spowodowanym ubóstwem, bezrobociem, długotrwałą chorobą, bezradnością itp. 

 
OIK w ramach swojej działalności  realizował następujące zadania:  

� diagnostyczno – rozdzielcze,  
� terapeutyczne (prowadzenie krótkoterminowej terapii kryzysowej), 
� tworzenie systemu wsparcia społecznego dla osób w sytuacji kryzysowej oraz rodzin znajdujących się 

w izolacji społecznej (poprzez działania instytucjonalne oraz inicjujące działania samopomocowe),  
� upowszechnienie i popularyzację wiedzy na temat kryzysu i sposobów radzenia sobie w przypadku jego 

wystąpienia,  
� prowadzenie całodobowych dyŜurów interwencyjnych; dyŜurni współpracują z innymi słuŜbami 

pierwszej pomocy (pogotowie ratunkowe, policja, izby przyjęć), 
� poradnictwo psychologiczne, socjalne, prawne, 
� terapia (indywidualna, rodzinna), mediacje w konflikcie, 
� zapewnienie czasowego pobytu (14 dni) kobietom z dziećmi znajdującym się w sytuacji zagroŜenia 

Ŝycia bądź bezpieczeństwa, 
� prowadzenie grup wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie (grupy dla kobiet),  grupy 

socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy. 
Pierwsza pomoc obejmowała wsparcie, moŜliwość odreagowania i udzielenie schronienia.  
W roku 2005 przeprowadzono 4985 interwencji. Z pomocy Ośrodka skorzystało łącznie 1810 osób – w tym 691 
osób po raz pierwszy, zaś 1119 – to osoby, które juŜ wcześniej korzystały z poradnictwa w OIK. Ze schronienia 
w hostelu skorzystało 114 osób w tym 59 kobiet objętych pomocą stosownie do zgłaszanych problemów oraz 55 
dzieci, które jednocześnie  rotacyjnie uczestniczyły w grupie socjoterapeutycznej. 
 
W roku 2005 w OIK:  

- odbyły się 724 sesje terapeutyczne, 
- udzielono 339 porad prawnych, 
- przeprowadzono konsultacje pedagogiczne w związku z problemami wychowawczymi dla 34 osób, 
- udzielono 20 porad z zakresu doradztwa zawodowego, 
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- działały 2 grupy wsparcia oraz 2 grupy terapeutyczne dla kobiet doznających przemocy w relacjach 
rodzinnych; w grupach wsparcia uczestniczyło łącznie 48 kobiet, zaś w grupach terapeutycznych – 25 
kobiet.  

- działała grupa socjoterapeutyczna dla dzieci; w roku 2005 odbyły się dwa spotkania 2 grup 
dziecięcych w wieku od 10 do 12 lat. Dzieci uczestniczące pochodziły z rodzin dysfunkcyjnych.  

 
Zadanie: Finansowanie i prowadzenie punktów konsultacyjnych dla ofiar przemocy domowej. 
 
W ramach realizacji „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 r.” 
przyjętego Uchwałą Nr XXXI/332/04   Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2004 r. 
dofinansowano działanie następujących punktów konsultacyjnych dla ofiar przemocy domowej prowadzonych 
przez organizacje pozarządowe:   

● przy ul. Warszawskiej 3 (prowadzony przez BSKA „Krokus”) 
● przy ul. Storczykowej 5 (prowadzony przez BSKA „Krokus”) 
● przy ul. Antoniukowskiej 60 (prowadzony przez BSKA „Tęcza”) 
● przy ul. Św. A.Boboli 5 (prowadzony przez SAKA „Arka”), 

oraz MłodzieŜowy Ośrodek Konsultacji i Terapii i Poradnię Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i 
WspółuzaleŜnienia przy ul. Storczykowej 5. 
 
Zadanie: Poradnictwo prowadzone w ramach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
                Alkoholowych w Białymstoku. 
 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białymstoku w ramach prowadzenia 
postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego udzielała wsparcia osobom 
doświadczającym przemocy ze strony swoich bliskich oraz informacji o moŜliwościach przerwania przemocy 
domowej (motywowanie do skorzystania z pomocy terapeutycznej i grup wsparcia, podjęcie działań prawnych, 
skorzystanie z pomocy sieci placówek pomocowych). 
Zadanie to było realizowane na podstawie „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych na 2005 r.” przyjętego Uchwałą Nr XXXI/332/04   Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 
października 2004 r.  
 
Zadanie: Wspieranie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 
 
W 2005r. na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej Gmina Białystok wydatkowała środki 
finansowe: 

� z środków własnych gminy - 333 938,57 zł, 
� z dotacji celowej budŜetu państwa - 140 000 zł. 

 
Zadanie: Szkolenie nauczycieli, wychowawców szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych w  zakresie 

radzenia sobie z agresją wśród uczniów, wychowanków; wczesnego rozpoznawania zagroŜeń oraz 
sposobu zapobiegania im. 

 
Kształcenie nauczycieli w zakresie pracy z młodzieŜą trudną było priorytetem przy podziale środków 
przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2005 rok. Wydatkowano na ten cel 
kwotę 42 305 zł. Dofinansowane zostały następujące kursy i szkolenia w zakresie radzenia sobie z agresją wśród 
uczniów, wychowanków oraz wczesnego rozpoznawania zagroŜeń i sposobów zapobiegania im: 

� szkolenie dla dyrektorów na temat „Porozumienie bez przemocy w rzeczywistości szkolnej” (kwota 
dofinansowania – 1 190zł); 

� warsztaty szkoleniowe III-go stopnia kinezjologii edukacyjnej (kwota dofinansowania – 495zł); 
� Ogólnopolska Konferencja dla Nauczycieli „PrzezwycięŜyć granice, likwidować bariery w 

poszukiwaniu optymalnej koncepcji edukacyjnej” (kwota dofinansowania – 4 000zł; 
� kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki (kwota dofinansowania – 23 120zł); 
� kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki (kwota dofinansowania – 13 500zł). 
 

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zorganizował w 2005 r. wyszczególnione poniŜej 
kursy i szkolenia dotyczące agresji w szkole: 
� „Model pracy z uczniem przejawiającym zachowania problemowe” – warsztaty zorganizowane w Zespole 

Szkół Zawodowych Nr 4 w Białymstoku, w których uczestniczyło 26 nauczycieli,   
� „Kierowanie klasą – dyscyplina w klasie szkolnej” – 20-godzinny kurs, w którym wzięło udział 21 osób, 
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� „Radzenie sobie z agresywnymi zachowaniami i przemocą w szkole” – 20-godzinny kurs, w którym 
uczestniczyło 20 nauczycieli, 

� cykl spotkań „Porozumienie bez przemocy”, w ramach którego zorganizowano  – seminarium ( 56 
uczestników), warsztaty szkoleniowe ( 40 uczestników ), 48-godzinny kurs ( 24 uczestników ), 

� „Mobbing w szkole” – warsztaty zorganizowane w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5  
w Białymstoku, w których uczestniczyło 23 nauczycieli, 

� „Uczeń trudny na lekcjach religii” – warsztaty ( 16 nauczycieli ), 
� „Umiejętność radzenia sobie z konfliktem w grupie” – warsztaty  ( 8 uczestników ), 
� „Współpraca z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze” – szkolenie Rad 

Pedagogicznych - Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Białymstoku oraz Publicznego Gimnazjum Nr 12 w 
Białymstoku,   

� „Diagnozowanie problemów wychowawczych szkoły. Interwencja wobec uczniów podejmujących 
zachowania ryzykowne” – szkolenie Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Gastronomicznych w 
Białymstoku. 

 
Cel operacyjny: Promowanie i wspieranie róŜnorodnych form spędzania czasu wolnego 

przez dzieci, młodzieŜ, przeciwdziałanie nudzie. 
 

Zadanie: Wspieranie programów słuŜących zdrowemu stylowi Ŝycia, w tym współorganizowanie i 
dofinansowanie zawodów sportowych-międzyszkolnych. 

 
W ramach powyŜszego zadania organizowano współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieŜy szkół 

miasta Białegostoku, w którym uczestniczyło 27 gimnazjów oraz 38 szkół podstawowych.  
Łącznie zorganizowano 245 imprez w trzech kategoriach: dziewcząt, chłopców i łącznej. Na współzawodnictwo 
sportowe przeznaczono kwotę 104 000 zł. 

Ponadto, podjęto współpracę finansową, polegająca na dofinansowaniu organizacji pozarządowych, w tym 
stowarzyszeń kultury fizycznej, która umoŜliwiła:  
� udział dzieci i młodzieŜy w całorocznych, cyklicznych zajęciach sportowych (treningach, szkoleniu, udział 

w zawodach sportowych), 
� organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, 
� rozwój sportu niepełnosprawnych, 
� promocję sportu masowego. 
Kwota dofinansowania wyniosła 1 253 150 zł. 

We współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi Miasto Białystok wspierało organizację zajęć oraz 
imprez sportowo - rekreacyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej. 
Ogłoszono 4 otwarte konkursy ofert i dofinansowano 14 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 208 035 zł. 
Dzięki organizacji zajęć sportowych połączonych z prelekcjami, zabawami związanymi z profilaktyką 
przeciwalkoholową zapewniono opiekę dla około  
25 800 dzieci i młodzieŜy. Zorganizowano takŜe turnieje koszykarskie, piłki noŜnej, piłki siatkowej oraz wiele 
imprez sportowo-rekreacyjnych. Dofinansowano MłodzieŜowe Centrum Skatepark, w którym realizowany jest 
program profilaktyczny dla młodzieŜy z grup ryzyka oraz liderów młodzieŜowych.  
W dniu 15 grudnia 2005r. zorganizowano konferencję dla organizacji pozarządowych dotyczącą: 
� realizacji zapisów ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie,  
� moŜliwości pozyskiwania dofinansowania na prowadzenie szkolenia sportowego, 
� organizacji imprez oraz zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŜy szkolnej oraz mieszkańców miasta 

Białegostoku.  
W konferencji uczestniczyło ok. 60 osób. 
 
W ramach posiadanych środków finansowych w 2005 roku dofinansowano zawody sportowe organizowane 
przez placówki oświatowe Miasta Białegostoku, słuŜące zdrowemu stylowi Ŝycia na kwotę 5 100 zł. Są to m.in.: 
� impreza sportowo-przyrodnicza organizowana przez Szkołę Podstawową Nr 50, 
� Wiosenny Turniej dla szkół gimnazjalnych w piłce siatkowej, koszykowej i piłce noŜnej organizowany 

przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, 
� VI Wiosenny Bieg z Trójką organizowany przez Zespół Szkół Nr 2, 
� VI Mistrzostwa Aerobiku Województwa Podlaskiego organizowane przez Zespół Szkół Nr 1, 
� turniej piłki koszykowej dziewcząt i chłopców kl. IV organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 16, 
� spartakiada integracyjna organizowana przez Szkołę podstawową Nr 14, 
� II Turniej Minikoszykówki Dziewcząt i Chłopców organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 47 
� II Mi ędzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa organizowana przez Przedszkole Samorządowe Nr 64 
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Zadanie: Poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych.. 
 
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku we współpracy z placówkami 
oświatowymi Miasta Białegostoku poszerzył ofertę zajęć pozalekcyjnych, która przedstawia się następująco:  
� koła zainteresowań min. : plastyczne, polonistyczne, matematyczne, informatyczne, teatralne, redakcyjne, 

szachowe, biblioteczne, teatralne, koła pomocy uczniowskiej, chóry, kluby szkolne (np. ekologiczne, 
europejskie),  

� zajęcia rekreacyjno-sportowych (SKS), zajęcia w siłowni szkolnej, zespoły taneczne, wokalne, orkiestra, 
� plenery fotograficzne, plastyczne, 
� wyjścia do teatrów, kin, 
� imprezy i uroczystości szkolne (m.in. dyskoteki, Mikołajki, Walentynki), 
� dodatkowe zajęcia z aerobiku i innych dyscyplin sportowych, 
� rajdy rowerowe i piesze wycieczki, zawody sportowe (np. Mistrzostwa Szkoły, turnieje rodzinne, mini 

maratony), 
� imprezy rekreacyjno-sportowe np. „Dzień Dziecka na sportowo”, Międzyszkolny Turniej Tańca 

Towarzyskiego o Puchar Dyrektora Szkoły, dyskoteki szkolne. 
W szkołach działają Samorządy Szkolne. W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, tj. podczas ferii zimowych 
i wakacji, młodzieŜ ma moŜliwość aktywnego wypoczynku poprzez uczestniczenie w akcji „Otwarta szkoła”. 
Dyrektorzy szkół wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci udostępniają im po zajęciach lekcyjnych sale 
gimnastyczne, informatyczne i czytelnie. 
 
Zadanie: WyposaŜanie placów zabaw, ogródków szkolnych w bezpieczne i zróŜnicowane urządzenia 

zabawowe. 
 
WyposaŜono plac zabaw przy ul Suchowolca 26 E na kwotę 1 588,41 zł. 
 
 
Cel operacyjny: Promowanie postaw prozdrowotnych w szkołach. 

 
Zadanie: Wspieranie szkół w działaniach na rzecz ochrony zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej. 

 
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku wspiera szkoły w organizacji: 
� zajęć dydaktyczno- wyrównawczo-kompensacyjnych, 
� zajęć z gimnastyki korekcyjnej, 
� szkoleń w zakresie profilaktyki uzaleŜnień, przeciwdziałania zjawiskom narkomanii  

i alkoholizmu organizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku, pedagogów i 
psychologów szkolnych, Szpital Psychiatryczny, Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy - oddział 
detoksykacji, Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 1, 

� działań profilaktycznych w zakresie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieŜy „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł”, „Niebezpieczny dymek”, 

� spotkań z pracownikami MONAR-u, MłodzieŜowego Ośrodka Terapii i Readaptacji „Etap”, Metanoi , 
Państwowego Szpitala Klinicznego, 

� akcji i konkursów plastycznych: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Znajdź dobre 
rozwiązanie”, „Dzień bez papierosa”, „Moja rodzina prowadzi zdrowy tryb Ŝycia - wolny od nałogów”, 
„Tydzień zdrowia w szkole”, „Zdrowie na wesoło”, „Dziękuję, nie palę”, „Sąd nad papierosem”, „Papierosy 
szkodzą”, „Dbam o zdrowie swoje i innych”, 

� warsztatów: „Zadbaj o swoją przyszłość”, „Trudne sytuacje. Jak odmawiać w sytuacji presji i nacisku ze 
strony innych”, „Pić czy nie pić - decyzja na całe Ŝycie”, 

� sesji popularnonaukowych „Alkohol- przyjaciel czy wróg”, 
� zajęć edukacyjnych: „ Alkohol kradnie wolność”, 
� debat uczniów: „Sąd nad alkoholem”. 

 
Zadanie: Realizacja programów profilaktycznych w szkołach- wady postawy, prawidłowe Ŝywienie, 

uzaleŜnienia. 
 

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku pomagał w realizacji projektu 
działań profilaktycznych „Zanim spróbujesz”, „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, „śyj zdrowo”, „W zdrowym 
ciele zdrowy duch”, „Sport tak, alkohol nie” (zajęcia odbywały się w ramach: wychowania fizycznego, godzin 
wychowawczych, lekcji biologii, spotkań z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką), „Pozwól dziecku nie pić”, 
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„Rozpoznawanie, zapobieganie i przeciwdziałanie zjawisku narkomanii wśród młodzieŜy”, „Noe”, „Debata”, 
„śyj normalnie”, „Program Siedem Kroków”, „Zdrowy styl Ŝycia”, „RóŜowa wstąŜeczka”, „Przyczyny i skutki 
zaŜywania środków uzaleŜniających”, „Mów, odczuwaj, ufaj”, „ Jak pomóc dziecku nie brać narkotyków”. W 
Mieście Białystok realizowane były w 2005 roku programy na rzecz promowania zdrowego stylu Ŝycia poprzez 
organizowanie imprez np.: „Biegu z Trójką” i „Dni Rodziny”. W placówkach działają takŜe Kluby Liderów 
Zdrowego Stylu śycia. 
 
Cel operacyjny: Ochrona osób starszych przed skutkami patologicznych zachowań i 

zdarzeń, których są ofiarami. 
 
Zadanie: Rozwijanie ofert Domów Dziennego Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych. 
 
 Przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku działały dwie świetlice dla osób dorosłych, 
tj. przy ul. Nowogródzkiej 5/1 i przy ul. Narewskiej 5. Podopieczni świetlic to przede wszystkim emeryci, 
renciści, osoby samotne, o ograniczonej sprawności fizycznej i psychofizycznej. 
W zaleŜności od stopnia niepełnosprawności oraz aktywności poszczególnych osób, proponowane były róŜne 
formy spędzania czasu min.: 
- gimnastyka 
- prelekcje i pogadanki na temat zdrowia i zdrowego stylu Ŝycia, 
- spotkania przy „Dźwiękach starej płyty”, 
- imprezy okolicznościowe, np. Koncert Noworoczny, Bal Karnawałowy, Dzień Kobiet i MęŜczyzn, Dzień Jana 

Pawła II, Wieczór Sobótkowy, Wieczorek Andrzejkowy, Spotkanie Opłatkowe, Jasełka, 
- wyjazdy do Supraśla, na plaŜę w Wasilkowie, do Świętej Wody, na wycieczkę do BiałowieŜy, na grzyby itp. 
- „Dni ksiąŜki mówionej”, skierowane zwłaszcza do osób w podeszłym wieku, mających problemy ze wzrokiem. 
 
 
Cel operacyjny: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup 

szczególnego ryzyka. 
 
Zadanie: Wspieranie osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym w zakresie integracji zawodowej i 

społecznej poprzez: 
 

1) wspieranie przedsięwzięć gospodarczych inicjowanych przez osoby niepełnosprawne 
 

W 2005r. udzielono 8 poŜyczek dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze 
środków PFRON ( na łączną kwotę 258.000 zł.), w szczególności na działalność handlową oraz usługową.    
                                                                                              

2) kształcenie umiejętności funkcjonowania na otwartym rynku pracy 
 
W okresie marzec – październik 2005r. MOPR w Białymstoku uczestniczył w charakterze partnera w 
realizowanym przez OHP programie ”Szansa 18-24. Edukacja. Praca. Wychowanie. Nowy Zawód-To Twój 
Atut” , adresowanym do bezrobotnej młodzieŜy w wieku 18-24 lat. Celem projektu było spowodowanie wzrostu 
aktywności zawodowej młodzieŜy bezrobotnej, zagroŜonej wykluczeniem społecznym. 
MOPR, w ramach w/w programu zgłaszał swoich podopiecznych do udziału w kursach zawodowych. 
Zgłoszonym na kursy osobom MOPR przyznał zasiłki celowe w wysokości 100 zł kaŜdy z przeznaczeniem na 
pokrycie kosztów badań lekarskich, dojazdów, zakupu materiałów. 
 
Zadanie: Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, w tym środków finansowych Unii 

   Europejskiej na przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizację zawodową osób pozostających 
   bez pracy.  

 
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku w 2005 r. pozyskał środki finansowe z Europejskiego 

Funduszu Społecznego na realizację 3 projektów w ramach działań: 1.2, 1.3, 1.5 SPO RZL.  
� Działanie 1.2 

Projekt „Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu” w ramach działania 1.2 „Perspektyw dla młodzieŜy” 
zakładał objęcie wsparciem ok. 921 osób młodych w wieku 18 – 27 lat. Celem programu było przystosowanie 
beneficjentów programu do wymagań stawianych na rynku pracy i udzielenie im pomocy w znalezieniu stałego 
zatrudnienia. Działania obejmowały: dostosowanie kwalifikacji zawodowych osób do potrzeb stawianych wśród 
pracodawców poprzez szkolenia zawodowe, uzyskanie zatrudnienia okresowego, z perspektywą zatrudnienia na 



 21

stale oraz staŜe, które pozwolą na uzyskanie doświadczenia zawodowego. W ramach projektu udział wzięło 
1051 osób bezrobotnych. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 2 410 748,94 zł, w tym dotacja ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 749 480,50 zł. 

� Działanie 1.3 
Projekt „Aktywność – krok ku zatrudnieniu” w ramach działania 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie 
długotrwałego bezrobocia” zakładał objęcie wsparciem ok. 436 osób powyŜej 25 roku Ŝycia i zarejestrowanych 
w urzędzie pracy do 24 miesięcy. Program zakładał trzy formy pomocy beneficjentom: szkolenia, zatrudnienie 
subsydiowane oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W projekcie udział wzięło 459 osób 
bezrobotnych. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 1 389 280,00 zł, w tym dotacja ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego - 975 200,66 zł. 

� Działanie 1.5 
Projekt „Zatrudnienie subsydiowane – ostatnia szansa przed wykluczeniem” jest skierowany do osób 
długotrwale zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku powyŜej 24 miesięcy. Projekt ma 
na celu aktywizację 180 osób przy uŜyciu następujących działań: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, 
szkoleń i instrumentów rynku pracy – prac interwencyjnych, staŜy zawodowych i przygotowania zawodowego w 
miejscu pracy. Zakładany całkowity koszt projektu wynosi 622 307 zł. Projekt jest realizowany w okresie od 01 
września 2005 r. do 31 grudnia 2006 r. W 2005 r. zrealizowano działania zgodnie z harmonogramem projektu 
obejmujące jedynie działania informacyjno – promocyjne tj. konferencję otwierającą projekt oraz tworzenie 
grupy beneficjentów chętnych do udziału w projekcie. Wszystkie formy wsparcia skierowane do osób 
bezrobotnych rozpoczną się od stycznia 2006 r. 
 

W 2005 r. Gmina Białystok złoŜyła następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektów ze środków 
UE: 

� Projekt „Zapotrzebowanie na pracę osób niepełnosprawnych wśród przedsiębiorców” 
Projekt został złoŜony w ramach Działania 1.4. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów 
Ludzkich. Celem projektu jest osiągnięcie pogłębionej, uzyskanej na drodze badawczej, zgodnie z wysokimi 
standardami metodologicznymi aktualnej wiedzy naukowej dotyczącej: specyficznych potrzeb róŜnych kategorii 
i grup osób niepełnosprawnych, związanych z przystosowaniem ich do zatrudnienia i trwałej integracji na rynku 
pracy oraz do rozpoznania moŜliwości zatrudnienia i zapotrzebowania na pracę osób niepełnosprawnych w 
realiach lokalnego rynku pracy, w tym moŜliwości zatrudnienia generowanych przez nowoczesne technologie. 
Wyniki badań przyczynią się do upowszechnienia nowoczesnej i aktualnej wiedzy, a w efekcie do podniesienia 
jakości programów, słuŜących do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz do zwiększenia 
kompetencji pracodawców, zatrudniających niepełnosprawnych pracowników. Przewidywany koszt projektu ok. 
100 tys. euro. Wkład własny Gminy nie jest wymagany. Projekt został złoŜony w dniu 14 stycznia 2005 r. 
Uzyskał pozytywną rekomendację Komisji Ekspertów i został skierowany do realizacji. Zostały przyznane 
środki finansowe na realizację projektu. W dniu 8 czerwca 2005 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu 
Obecnie trwa realizacja projektu. Projekt zakończy się w dniu 31 maja 2006 r. 

� Projekt „Osoba niepełnosprawna – wydajny pracownik”. 
Celem projektu jest zwiększenie, na poziomie lokalnym, zainteresowania pracodawców zatrudnianiem osób 
niepełnosprawnych oraz kształtowanie dobrego klimatu społecznego i pozytywnego nastawienia środowisk 
pracowniczych do współpracy z osobami niepełnosprawnymi. Projekt został złoŜony 31 maja 2005 r. Nie 
uzyskał pozytywnej opinii Komisji Ekspertów i nie został skierowany do realizacji. 

� Projekt „Fachowa słuŜba na rzecz osób niepełnosprawnych” 
Celem projektu jest zwiększenie umiejętności publicznych słuŜb zatrudnienia oraz kadry zarządzającej 
pracowników jednostek organizacyjnych urzędu miasta w zakresie współpracy z niepełnosprawnym klientem, a 
takŜe rozwijanie ich aktywności w zakresie podejmowania i realizacji programów oraz zadań z zakresu 
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, w tym podnoszenia umiejętności 
organizowana i odpowiedniego kojarzenia potrzeb i oczekiwać po stronie pracodawcy i pracobiorcy. W ramach 
projektu te same działania zostaną skierowane do pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy 
świadczących usługi na rzecz osób bezrobotnych. Projekt został złoŜony do 31 maja 2005 r Projekt nie uzyskał 
pozytywnej opinii Komisji Eksperckiej i nie został skierowany do realizacji. 
 
Zadanie: Prowadzenie polityki osłonowej dla osób zwalnianych z zakładów pracy oraz zagroŜonych 

    utratą pracy. 
 
W 2005 r. 6 zakładów pracy z terenu miasta Białegostoku powiadomiło Powiatowy Urząd Pracy o zamiarze 
dokonania zwolnień grupowych. Ogółem wypowiedzenia wręczono 215 osobom. 
 
Stosownie do skali planowanych zwolnień i ich rozłoŜenia w czasie wszystkim pracodawcom proponowano: 

• spotkania ze zwalnianymi pracownikami na terenie zakładu pracy, 
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• dyŜury pracowników PUP w zakładach wg sporządzonego wspólnie z pracodawcami harmonogramu, 
• utworzenie punktu konsultacyjnego. 

Wybór odpowiedniej usługi dokonywany był wspólnie z pracodawcami.  
 
W 2005r. zorganizowano: 

• 1 spotkanie (PKN Orlen S.A.) 
• 3 dyŜury (Zakład Obuwia „Damex” sp. z o.o., Zakład Przędzy „Fasty” S.A., Zakłady Tekstylne „Fasty” 

S.A.) 
Powiatowy Urząd Pracy podpisał porozumienie z Telekomunikacją Polską S.A. w sprawie aktywizacji 
zawodowej zwalnianych pracowników.  
Ponadto, pracownicy PUP udzielali informacji z zakresu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy, prawach i obowiązkach bezrobotnego, sytuacji na lokalnym rynku pracy, rodzajach 
ofert zgłaszanych do Urzędu, aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu oraz roli własnej aktywności w 
podjęciu pracy. 
 
Zadanie: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości jako formy aktywizacji lokalnego rynku pracy i narzędzia 

walki z bezrobociem. 
 
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości realizowane jest poprzez: 
1) Prowadzenie proinwestycyjnej polityki miasta polegającej min. na rozbudowie infrastruktury technicznej 
miasta, a w szczególności poprawa układu komunikacyjnego. W 2005r. w budŜecie miasta Białegostoku na 
wydatki majątkowe zaplanowano kwotę około 102,0 mln zł. Polityka inwestycyjna wynika z Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego Miasta Białegostoku na lata 2004-2008, który zawiera przedsięwzięcia inwestycyjno-
modernizacyjne mające istotny wpływ na poprawę warunków Ŝycia mieszkańców i rozwój gospodarczy. 
2) Usprawnienie rejestracji działalności gospodarczej – przedsiębiorcy mogą uzyskać pełną informację 
dotyczącą: zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, dokonania zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego oraz załoŜenia rachunku bankowego. 
3) Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w ramach działalności Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. 
Prezydent Miasta zasiada w Radzie Fundatorów Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, która wspiera 
działania związane ze wspomaganiem rozwoju gospodarczego min. poprzez udzielanie wsparcia finansowego (w 
ramach Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego, Podlaskiego Funduszu Kapitałowego).  
4) Funkcjonowanie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta. Rada Gospodarcza jest organem 
konsultacyjnym Prezydenta w zakresie spraw dotyczących sfery gospodarczej miasta. W skład Rady 
Gospodarczej wchodzi m.in. 5 przedstawicieli organizacji przedsiębiorców. Rada wyraŜa opinię w odniesieniu 
do planowanych i realizowanych zadań w zakresie rozbudowy infrastruktury (zwłaszcza związanych ze sferą 
gospodarczą) oraz przygotowuje i przedkłada Prezydentowi wnioski do aktów prawa miejscowego np. planów 
zagospodarowania miasta, dokumentów programowych, programów pomocowych. 
5) Udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców. W ciągu trzech kwartałów 2005r. zawarto 39 umów na 
udzielenie pomocy publicznej dla przedsiębiorców na kwotę 1 306 161,37zł. 
6) Przygotowanie oferty inwestycyjnej miasta. Oferta inwestycyjna obejmuje 19 terenów inwestycyjnych (z 
moŜliwością wykorzystania pod przemysł, logistykę, usługi i zabudowę mieszkaniową) oraz 5 obiektów 
przemysłowych (hal). Oferta prezentowana była na targach nieruchomości. Ponadto miasto bierze udział w 
przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym realizowanych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych, Urząd Marszałkowski oraz Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego. Oferty inwestycyjne 
zamieszczane są równieŜ w katalogach i na stronach internetowych. 
 
W ramach istniejących na rynku pracy programów wyróŜnia się dwie formy wspierające rozwój 
przedsiębiorczości tj.:  

� jednorazowa pomoc w postaci bezzwrotnego przekazania środków finansowych z Funduszu Pracy na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne; 
W 2005 roku pomocy udzielono 156 osobom bezrobotnym, którym przekazano środki finansowe w 
wysokości 1 710 438,91 zł.  

� refundacja pracodawcom kosztów wyposaŜenia lub doposaŜenia tworzonych stanowisk pracy.  
W ramach tej formy pracodawcy utworzyli 120 stanowisk pracy, na które otrzymali pomoc finansową 
w wysokości 824 852,15 zł. 

Ponadto zostały zorganizowane trzy edycje kursów grupowych dotyczących przedsiębiorczości: 
− „Mój pierwszy biznes”, 
− „Zasady prowadzenia działalności”. 
Ogółem z powyŜszych szkoleń skorzystały 23 osoby bezrobotne. 
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Zadanie: Budowanie i wspieranie programów mających na celu pobudzenie aktywności osób bezrobotnych, a w  
szczególności wykluczonych lub zagroŜonych wykluczeniem. 

 
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku w 2005 roku korzystał z rezerwy środków finansowych będących w 
dyspozycji Ministra Gospodarki i Pracy oraz Marszałka Województwa Podlaskiego organizując dodatkowe 
programy rynku pracy mające na celu pobudzenie aktywności grup osób bezrobotnych zagroŜonych 
długotrwałym bezrobociem lub wykluczeniem społecznym: 

• „StaŜysta w policyjnej profilaktyce” 
W ramach programu PUP w Białymstoku pozyskał 61 000 zł na organizację staŜy dla bezrobotnej 
młodzieŜy w jednostkach Policji znajdujących się na terenie miasta Białystok i powiatu białostockiego. 
Do odbycia staŜy skierowano 13 osób.  

• „Drogowiec” 
Na realizację programu pozyskano 32 000 zł z rezerwy Marszałka Województwa Podlaskiego. Program 
zakładał organizację miejsc pracy w ramach przygotowania zawodowego, którego celem było 
porządkowanie dróg powiatowych. Podpisano umowę z pracodawcą, który zorganizował 7 miejsc 
odbywania przygotowania zawodowego w miejscu pracy. 

• „Pierwszy biznes” 
Na realizację programu PUP w Białymstoku pozyskał z rezerwy Ministra Gospodarki i Pracy kwotę 
107 600 zł. W ramach programu przeszkolono 15 osób z zakresu prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz udzielono 3 osobom bezrobotnym w wieku 18 – 27 lat jednorazowych środków na 
podjęcie działalności gospodarczej. Zrealizowany program był projektem pilotaŜowym skierowanym do 
niewielkiej grupy osób, który miał na celu zbadanie moŜliwości zachęcenia i pomocy osobom młodym 
w samozatrudnieniu.  

• „Aktywizacja jesienno – zimowa osób bezrobotnych” 
PUP w Białymstoku pozyskał z rezerwy Ministra Gospodarki i Pracy  kwotę 400 000 zł na realizację 
programu. Program skierowany był do osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W 
ramach projektu realizowano dwie formy wsparcia: roboty publiczne oraz refundacja kosztów 
wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowisk pracy. PUP w Białymstoku zawarł z organizatorami robót 
publicznych z terenu powiatu białostockiego 13 umów, w sprawie zatrudnienia 51 osób bezrobotnych, 
którzy wykonywali prace porządkowe i remontowe oraz inne prace społecznie uŜyteczne. Dokonano 7 
pracodawcom refundacji kosztów poniesionych na wyposaŜenie utworzonych 8 miejsc pracy, na ogólną 
kwotę  
52 533 72 zł. 

W celu lepszego przygotowania się do skutecznego poruszania się na rynku pracy, 136 osób bezrobotnych 
uczestniczyło w warsztatach aktywizujących „Marketing – jak skutecznie zaistnieć na rynku pracy” i „Zanim 
podejmiesz decyzję – poznaj siebie”.  
 
Zadanie: Organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych, staŜy dla młodzieŜy. 
 
Prace interwencyjne 
W 2005 roku Starosta Powiatu Białostockiego podpisał z 272 pracodawcami 289 umów w sprawie organizacji 
397 miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych.  
Roboty publiczne 
W 2005 roku Starosta Powiatu Białostockiego podpisał 83 umowy z 29 pracodawcami w sprawie zatrudnienia 
355 osób. 
Organizacja miejsc odbywania staŜu dla bezrobotnej młodzieŜy 
W 2005 roku Starosta Powiatu Białostockiego zwarł 532 umowy z 332 pracodawcami w sprawie organizacji 915 
miejsc odbywania staŜu.  
 
Zadanie: Dostosowywanie profili kształcenia zawodowego do wymogów rynku pracy. 
 
Szkolenia organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy były skierowane min. do tych osób, które nie posiadają 
Ŝądnych kwalifikacji zawodowych bądź utracili zdolność do wykonywania pracy w danym zawodzie lub nie 
mają szans na uzyskanie zatrudnienia z uwagi na dotychczasowe umiejętności. Uczestnictwo w róŜnego rodzaju 
szkoleniach miało pomóc w dostosowaniu się do zmiennych wymogów rynku pracy, a takŜe zwiększyć ich 
mobilność zawodową. 
W 2005 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku na roŜnego rodzaju szkolenia skierowano ogółem 
971 osób bezrobotnych i poszukujących pracy z powiatu grodzkiego.  
W omawianym okresie na róŜnego rodzaju szkolenia skierowano ogółem 100 osób niepełnosprawnych z 
powiatu grodzkiego. 
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Cel operacyjny: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 
 
Zadanie: Wspieranie działań organizacji pozarządowych w zakresie integracji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych.  
 
W 2005 r. Miasto Białystok udzieliło wsparcia finansowego  w łącznej kwocie  36 400 zł poniŜszym 
organizacjom pozarządowym na działania w zakresie integracji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych: 

� Polskiemu Związkowi Niewidomych Oddziałowi Podlaskiemu, 
� Polskiemu Związkowi Głuchych Oddziałowi Podlaskiemu,  
� Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów „KLANZA” - na realizację projektu prowadzenia klubu 

integracyjnego „Teraz My”- inicjatywa grup niepełnosprawnych wolontariuszy, 
� Towarzystwu Walki z Kalectwem - na  rehabilitację dzieci i młodzieŜy metodą hipoterapii prowadzonej 

przez Towarzystwo Walki z Kalectwem, 
� Stowarzyszeniu „Wiara i światło” - na zorganizowanie obozu rehabilitacyjno-wypoczynkowego dla 

osób upośledzonych umysłowo. 
 
Zadanie: Współpraca z PFRON w zakresie realizacji programów na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 
Z dofinansowania PERON skorzystały następujące organizacje pozarządowe: 
1) w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 96 165 zł: 

� Klub Sportu i turystyki  
� Klub Amazonki  
� Polski Związek Niewidomych   
� Uniwersytet Trzeciego Wieku 
� Polski Związek Głuchych 
� Stowarzyszenie Samopomocowe Rady Seniorów Dzielnicy Antoniuk 

2) w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dotyczących rehabilitacji  dzieci i 
młodzieŜy na łączną kwotę 6 805,89 zł: 
� Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 
� Polski Związek Niewidomych 
� Polski Związek Głuchych 

3) w zakresie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na łączną kwotę 2 952 zł: 
� Białostockie Stowarzyszenie Przyjaciół Rehabilitacji 

4) w zakresie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dotyczący rehabilitacji dzieci i młodzieŜy na łączną kwotę  
390 zł: 
� Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 
 

 
CEL STRATEGICZNY: 
 
III. WZMACNIANIE POTENCJAŁU SPOŁECZNO ŚCI MIASTA, JEJ INSTYTUCJI 

I ZASOBÓW. 
 
Cel operacyjny: Przygotowywanie młodzieŜy do aktywnego uczestnictwa w społeczności 

lokalnej. 
 
Zadanie: Włączanie dzieci i młodzieŜy w działania na rzecz własnego środowiska i innych potrzebujących osób. 
 
W 2005 roku realizowano program, opracowany przez nauczycieli, pt. „Zrozumiałem i chcę pomóc dzieciom 
niepełnosprawnym”. 
 
Zadanie: Rozwijanie idei wolontariatu  i wyławianie liderów. 
 
W ramach realizacji w/w zadania tworzono „Szkolne Kluby Wolontariatu” oraz przeprowadzono konkurs 
 „8 wspaniałych”. 
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Zadanie: Rozwijanie i wzmacnianie w dzieciach i młodzieŜy postaw proobywatelskich. 
 
MłodzieŜ szkolna uczestniczyła w  uroczystościach miejskich min. w „Marszu Polskiego Sybiru”. 
 
Zadanie: Kształtowanie świadomości młodzieŜy i jej postaw na dziedzictwo kulturowe innych społeczności, 

mniejszości narodowych, uchodźców itp. 
 
W roku 2005 udzielono dotacji  na podstawie uchwalonego Rocznego Programu Współpracy Miasta Białystok z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego  w 
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.  
Dofinansowane zostały projekty realizowane przez organizacje działające na rzecz mniejszości narodowych: 
� Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej  (Bractwo Cerkiewne Św. Mikołaja),  
� Ogólnopolski Festiwal Piosenka Białoruska, Święto kultury białoruskiej (Białoruskie Towarzystwo 

Społeczno-Kulturalne), 
� POMOST-koncert polskiej i białoruskiej muzyki rockowej (Białoruskie Zrzeszenie Studentów),  
� Regionalny konkurs „Piosenki mniejszości narodowych Podlasia” (Białoruskie Towarzystwo Oświatowe). 
 
 Białostocki Ośrodek Kultury jest organizatorem lub/i współorganizatorem następujących imprez: 
� Dzień Uchodźcy (Czeczenia, Azbekistan), 
� Przegląd filmów i wystawa plakatu białoruskiego – Białoruskie Zrzeszenie Studentów, 
� debata międzykulturowa w ramach Dni Brytyjskich, 
� Przegląd filmowy, spotkania i debaty – organizowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. 
 
 
Zadanie: Wspieranie programów sprzyjających tolerancji i dąŜeń do integracji z ludźmi o odmiennych cechach 

psycho-fizycznych i umysłowych. 
 
W 2005 roku Miasto Białystok dofinansowało projekty realizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Twórców 
Niepełnosprawnych NIKE tj. VIII Międzynarodowy Plener Twórców Niepełnosprawnych „Przyroda, Integracja, 
Sztuka” oraz wydawnictwo – kalendarz NIKE, w którym zamieszczone są prace powstałe podczas pleneru. 
Przedsięwzięcia te mają na celu pogłębianie w świadomości społecznej szeroko pojętego poszanowania 
niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem, a takŜe promocję róŜnych dziedzin twórczości osób 
niepełnosprawnych. 
Białostocki Ośrodek Kultury jest organizatorem lub/i współorganizatorem następujących imprez: 
� Marsz niepełnosprawnych, 
� Dzień Inwalidy, 
 
Zadanie: Tworzenie i wspieranie programów integracyjnych i aktywizujących społeczność lokalną na rzecz 

działań ukierunkowaną na pomoc dzieciom i młodzieŜy. 
 
W ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego” (Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 września 2002 roku), w miesiącu czerwcu 2005 r. – przy 
współpracy z Policją- zostały zorganizowane targi profilaktyczne pod nazwą „Znajdź czas dla swojego dziecka”. 
 
Zadanie: Realizacja programów bezpieczny Białystok z aktywnym udziałem dzieci i młodzieŜy. 
 
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności realizował zadania ujęte w „Programie zapobiegania 
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” przyjętego Uchwałą Rady 
Miejskiej w dniu 30 września 2002 roku. 
 
Zadanie: Szkolenie nauczycieli, terapeutów, a takŜe liderów młodzieŜowych mających na celu kształcenie 

umiejętności wykorzystywania dobrych przykładów. 
 
W ramach szkolenia nauczycieli, terapeutów, a takŜe liderów młodzieŜowych mających na celu kształcenie 
umiejętności wykorzystywania dobrych przykładów zorganizowano: 
� rady szkoleniowe pt.: „Komunikacja z uczniem o zaburzonym zachowaniu w sytuacjach konfliktowych” , 
� warsztaty dla nauczycieli na temat: „Razem a nie obok siebie”, „Profilaktyka domowa”, „Jak rozmawiać z 

dziećmi i rozwiązywać konflikty”, „Jak wychowywać skutecznie”, „Jak pomóc dziecku w rozwiązywaniu 
jego problemów”, „Stop przemocy. Przeciwdziałanie przemocy słownej i fizycznej”, „Przemoc w rodzinie”, 

� prelekcje na temat: „Psychospołeczne aspekty uzaleŜnień”, 
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� szkolenia dla nauczycieli: „Nauczanie profilaktyczne a treści edukacyjne”, „Dlaczego dzieci sięgają po 
środki uzaleŜniające - jak temu zapobiec?”, „Jak rozmawiać z dzieckiem u progu okresu dorastania”. 

 
Zadanie: Organizowanie i wspieranie rozwoju grup wsparcia dla rodzin dotkniętych patologią i dzieci 

nieprzystosowanych społecznie. 
 
W Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku rozwinęła się forma poradnictwa psychologiczno-pedagogiczna 
działająca w Zespole Pomocy Dziecku i Rodzinie. Główne załoŜenia i cele Zespołu to: 

• pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów wynikających z trudności wychowawczych, 
• praca nad rodziną w celu polepszenia relacji rodzic-dziecko, 
• praca z dzieckiem: zagroŜonym niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami zachowania, mającymi 

trudności w nauce, z zaburzeniami mowy i wymowy, profilaktyka uzaleŜnień. 
 

 
Cel operacyjny: Autokreacja i samorealizacja najstarszego pokolenia. 
 
Zadanie: Wspieranie róŜnorodnych form twórczości. 
 
W roku 2005 Miasto Białystok udzieliło wsparcia finansowego w łącznej kwocie 11 300 zł poniŜszym 
organizacjom na realizację róŜnych form twórczości na rzecz starszego pokolenia : 
� Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „AKTYWNI” pod nazwą 

„PomóŜmy sobie – aktywizacja  młodzieŜy niepełnosprawnej intelektualnie i osób starszych wycofanych z 
Ŝycia społecznego”. Celem programu jest budowanie i umacnianie wzajemnych więzi młodzieŜy 
niepełnosprawnej intelektualnie i osób starszych. 

� Stowarzyszeniu  Samopomocowemu „Radość” i „Orchidea” na rzecz osób starszych, samotnych i chorych. 
� Uniwersytetowi III Wieku na działania na rzecz aktywizacji osób w wieku emerytalnym ( nauka obsługi 

komputera oraz języków obcych ). 
 
W  Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych, 
którego mieszkańcami są głównie osoby starsze, zostały podjęte następujące działania:  
� organizacja spotkań integracyjnych z młodzieŜą i mieszkańcami innych placówek (przedszkola, szkoły 

stowarzyszenia, osiedlowe kluby seniorów, inne domy pomocy społecznej) 
� uczestnictwo w corocznych Przeglądach Zespołów Artystycznych (Zespół „Świerki”), 
� udział w Plenerze Malarskim, 
� organizacja imprez kulturalno – oświatowych takich jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień 

Matki, Powitanie wiosny, PoŜegnanie lata, Dzień Seniora, Andrzejki, Wigilia, 
� udział w terapii zajęciowej (pracownia plastyczna, pracownia gospodarstwa domowego, zespół muzyczny 

„Świerki”, kółko literackie, kółko sportowo- rekreacyjne); 
� organizacja turniejów  rekreacyjno – sportowych; 
� podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców (spacery, gimnastyka na wesoło, zajęcia sportowe 

na powietrzu, zajęcia na oddziale rehabilitacji - hydroterapia, gabinet usprawniania leczniczego, 
ciepłolecznictwo); 

� organizacja pogadanek prozdrowotnych dotyczących właściwej diety i profilaktyki uzaleŜnień wśród 
seniorów; 

� zajęcia biblioteczne (Kącik Literacki);  
� wyjścia do kina. 
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CEL STRATEGICZNY:  

IV ROZWIJANIE POTRZEB AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W śYCIU 
SPOŁECZNYM – SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, PARTYCYPACJA 
SPOŁECZNA. 

 
Cel operacyjny: Tworzenie warunków do partnerstwa i budowania zrębów 

społeczeństwa obywatelskiego. 
 
Zadanie: Rozwój współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i publicznym. 
 
W styczniu 2005 roku zostało uruchomione Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych przy ul. 
Świętojańskiej 22 lok.1 (jako część Biura Prezydenta Miasta). Zgodnie z celami, Centrum prowadzi pomoc 
konsultacyjną i doradczą dla organizacji pozarządowych, udostępnia pomieszczenia na działalność statutową. 
Grupy inicjatywne, które nie są jeszcze zarejestrowane w sądzie, mogą równieŜ wykorzystywać bazę techniczną 
Centrum, co ułatwia pracę dla osób z pomysłami. W placówce prowadzone są szkolenia tematyczne. W okresie 
sprawozdawczym udzielono ponad 200 konsultacji, w tym głównie związanych z zakładaniem stowarzyszenia 
oraz ubieganiem się o status poŜytku publicznego w Krajowym Rejestrze Sądowych.  
Centrum stało się inkubatorem lokalnej aktywności poprzez umoŜliwianie podejmowania i prowadzenia 
inicjatyw i akcji społecznych, takich jak np.: ,,STOP sprzedaŜy tytoniu osobom nieletnim”. 
W centrum są stałe dyŜury ekspertów z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Ośrodka Wspierania 
Organizacji Pozarządowych oraz Centrum Wolontariatu. W ostatnich miesiącach dodatkowo Wydział Spraw 
Społecznych umiejscowił w Centrum program wsparcia dla ofiar, rodzin i przyjaciół ofiar wypadku z JeŜewa.  
Dodatkowo w ramach swoich regularnych obowiązków pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy z 
organizacjami pozarządowymi prowadzi stałą współpracę z organizacjami pozarządowymi z Białegostoku, jak 
równieŜ krajowymi, co umoŜliwia przekazywanie na bieŜącą aktualnych informacji. 
W listopadzie przeprowadzono II Miejską Konferencję Organizacji Pozarządowych, na której został wybrany 
nowy Zespół Konsultacyjny Organizacji Pozarządowych przy Prezydencie Miasta, który jako organ doradczy 
pracuje od 2 grudnia 2005 roku. Konferencja miała równieŜ charakter szkoleniowy i informacyjny dla 
białostockich stowarzyszeń i fundacji. W grudniu, Biuro Prezydenta Miasta Białegostoku wspólnie z Wydziałem 
Edukacji i Kultury Fizycznej przeprowadziło szkolenie z zarządzania funduszami dla stowarzyszeń kultury 
fizycznej. Przygotowany został równieŜ Program Współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2006. 
 
 
 


