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CEL STARTEGICZNY: 

I. POPRWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW. 

Cel operacyjny: Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców miasta. 
 
Zadanie: Dostarczanie usług i świadczeń pomocy społecznej rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej. 
 
W 2006r. kryterium dochodowe ustalone dla celów pomocy społecznej uległo zmianie i wynosiło:  

� na osobę samotnie gospodarującą –  461 zł  do 30.09.2006r., 477 zł  od 01.10.2006r.  
� na osobę w rodzinie – 316 zł do 30.09.2006r., 351 zł. od 01.10.2006r. 

 
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  5 909 13 216 6 531 727 
2. Usługi opiekuńcze 328 350 1 424 093 

3. 
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w 
wyniku zdarzenia losowego 

 
37 

 
76 

 
30 000 

4. 
Sprawienie pogrzebu, w tym: 27 34 33 930 
- dla osób bezdomnych 3 3 3 130 

5. 
Inne zasiłki celowe i w naturze, w tym 7 084 16 528 6 595 450 
- zasiłki specjalne celowe 1 239 1 951 466 847 

 
Gmina Białystok otrzymała dotację na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe do minimalnej wysokości 
zasiłku, która na rok 2006 została określona następująco: 
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej jest to 35 % różnicy między kryterium dochodowym osoby 
samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; 

- w przypadku rodziny jest to 25 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem 
   rodziny. 
 
Tabela 2. Udzielone świadczenia – zadania zlecone gminy 

Lp. Formy pomocy Liczba rodzin 
Liczba osób 
w rodzinach 

Kwota świadczeń 
w zł 

1. 
Zasiłki stałe, w tym: 1 162 1 478 4 098 241 
- osoba samotnie gospodarująca 1 012 1 012 3 814 708 
- osoba pozostająca w rodzinie 150 466 283 533 

2. 
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków zawiązanych 
z klęską żywiołową lub ekologiczną 

 
103 

 
- 

 
103 396 

3. 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu 
zamieszkania dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

 
23 

 
28 

 
139 064 

 

Tabela 3. Udzielone świadczenia – zadania z zakresu administracji rządowej 

Lp. Formy pomocy Liczba rodzin Liczba osób 
w rodzinach 

Kwota 
świadczeń w zł 

1. 
Pomoc dla uchodźców, w tym: 32 105 378 650 
- świadczenia pieniężne na utrzymanie 32 105 378 650 

 

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie objęli pracą socjalną 10 230 rodzin. Udzielali porad 
specjalistycznych i prawnych osobom korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz tym, które się o taką 
poradę zwróciły w związku z trudną sytuacją rodzinną czy materialną. Ponadto osoby potrzebujące były 
kierowane do organizacji pozarządowych (m.in.: Caritas, PKPS, „Eleos”, PCK) gdzie otrzymywały pomoc 
rzeczową w postaci żywności, odzieży, leków; z pomocy tej skorzystało 1 067 osób.  
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Zadanie: Zapewnienie posiłku osobom starszym, ubogim. 
 
W ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2006 roku z obiadów w 
Dziennym Domu Pomocy Społecznej skorzystało 539 osób dorosłych. Ponadto udzielono 2 007 osobom zasiłku 
celowego na żywność. 
 
Zadanie: Zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich: 
 

� posiłków w szkołach i przedszkolach 
W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” sfinansowano posiłki w szkołach i 
przedszkolach dla 4 076 dzieci.  

� dofinansowanie do zakupu przyborów szkolnych  
W ramach programu „Wyprawka szkolna” zakupiono i przekazano podręczniki dla 341 uczniów 
rozpoczynających naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2006/2007. Na ten cel wydatkowano kwotę 31 928 

złotych.  
Organizacje pozarządowe działające na rzecz rodzin znajdujących w trudnej sytuacji życiowej tj. Stowarzyszenie 
Pomocy Rodzinie „Droga”, Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. ks. Michała Sopoćki, 
Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok – Eindhoven, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Caritas Archidiecezji 
Białostockiej, których działalność była dofinansowywana z budżetu Miasta,  zakupiły dzieciom wyprawki 
szkolne oraz podręczniki. 

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

Wypoczynek zimowy w 2006 roku był organizowany przez szkoły i placówki oświatowe w formie otwartej, 
dzięki czemu 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 85 675 zł objęto około 6 269 osób. Organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie w wysokości 
58 000 zł. 
W ramach wypoczynku letniego w roku 2006 organizowanego przez szkoły i placówki oświatowe wzięło udział 
6 651 uczestników, objętych dofinansowaniem na kwotę 132 924 zł. Organizacje pozarządowe otrzymały 
dofinansowanie w wysokości 116 910 zł. 
W akcji Sportowe Wakacje mającej na celu zorganizowanie czasu wolnego dzieciom pozostającym w mieście 
podczas wakacji wzięły udział 4 organizacje pozarządowe. Poprzez organizację zajęć sportowych połączonych z 
prelekcjami, zabawami związanymi z profilaktyką przeciwalkoholową zapewniono opiekę około 1 200 dzieciom 
i młodzieży. W ramach propagowania zdrowych i aktywnych form spędzania wolnego czasu odbył się również 
cykliczny turniej piłkarski – „IX Białostocki Mundial 2006”. Przekazano łącznie kwotę  20 960zł.  
Dzięki pozyskaniu z Ministerstwa Sportu z programu „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów” kwoty 30 000 
zł oraz zaangażowaniu środków własnych w wysokości 30 000 zł zorganizowano „Aktywne wakacje dla 

wszystkich”. Program miał na celu zapewnienie czynnego wypoczynku podczas wakacji poprzez prowadzenie 
różnorakich zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Wykwalifikowani instruktorzy oraz 
nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzili: turniej piłki nożnej, streetballa, naukę pływania, zajęcia 
lekkoatletyczne. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 569 osób. 

� stypendia socjalne 
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku 
realizowana była w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. 
Stypendia szkolne przyznane zostały w formach: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów  
udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole 
w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą oraz pomocy 
rzeczowej o charakterze edukacyjnym. 
W okresie od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r. roku stypendium szkolne zostało przyznane 2 866 uczniom 
zamieszkałym na terenie Miasta Białegostoku. 
Stypendium szkolne przyznane na rok szkolny 2006/2007 na okres od 01.09.2006 r.  
do 31.12.2006 r. przyznane zostało 3 392 uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Białegostoku. 
Zasiłki szkolne przyznane zostały w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. W 2006  
roku przyznanych zostało 26 zasiłków szkolnych w wysokościach od 200 zł do 300 zł. Wysokość zasiłków 
uzależniona była od stopnia wpływu zdarzenia losowego na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia i jego 
rodziny. 
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Zadanie: Wspieranie rodziny poprzez realizację systemu świadczeń rodzinnych. 
 
W obecnym okresie zasiłkowym tj. od 1 września do 31 sierpnia 2007 r. wypłata świadczeń rodzinnych jest 
realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.  

 
Tabela 4. Świadczenia rodzinne wypłacone w okresie styczeń – grudzień 2006r.  

Lp. Wyszczególnienie 

Ilość przyznanych 
świadczeń  
w ramach 
koordynacji 

Ilość przyznanych 
świadczeń 2006r. 

1. Zasiłki rodzinne 22 249 078 
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu: 17 83 651 
2.1. urodzenia dziecka 1 1 343 
2.2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 12 9 036 

2.3. 
samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla 
bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania 0 238 

2.4. samotnego wychowywania dziecka 0 13 332 
2.4.1. w wysokości określonej w art. 12 ust. 3 i 4 ustawy  0 8 242 
2.4.2. w kwocie zwiększonej na podstawie art.12 ust. 5 ustawy  0 5 090 
2.5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 0 11 184 

2.5.1. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 0 1 509 

2.5.2. 
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku 
życia 0 9 675 

2.6. rozpoczęcia roku szkolnego   15 243 

2.7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 0 752 

2.7.1. 
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w 
której znajduje się szkoła 0 290 

2.7.2. 
na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w 
której znajduje się szkoła 0 462 

2.8. wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 4 32 523 
3. Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1 + w.2) 39 332 729 
4. Zasiłki pielęgnacyjne 0 37 922 
5. Świadczenia pielęgnacyjne 0 3 753 
6. Świadczenia opiekuńcze (w.4 + w.5) 0 41 675 
7. Razem (w.3 + w.6) 39 374 404 
8. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 1 2 770 

9. Razem (w.7 + w.8) 40 377 174 

 
Do Działu Świadczeń Rodzinnych w 2006 r. zgłosiło się 18 484 wnioskodawców ubiegających się o 
świadczenia rodzinne oraz 2 035 o zaliczkę alimentacyjną. 
W roku 2006 w Dziale Świadczeń Rodzinnych wydano: 

- 17 253 decyzji przyznających zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, 
- 4 392 decyzji przyznających zasiłki pielęgnacyjne, 
- 2 417 decyzji przyznających zaliczkę alimentacyjną, 
- 1 884 decyzji na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, 
- 445 decyzji na świadczenia pielęgnacyjne. 

 
Rada Miejska uchwałą z dnia 30.05.2005 r. Nr XLII/463/05 podwyższyła dodatek z tytułu urodzenia dziecka o 
kwotę 500 zł. Taki dodatek w roku 2005 został wypłacony w 1 534 przypadkach. Podwyżka ta finansowana jest 
przez gminę.  
 
Cel operacyjny: Rozwój budownictwa mieszkaniowego pozwalającego na osiągnięcie 
wskaźnika 400 mieszkań na 1000 mieszkańców w 2010 r. 
 
Zadanie: Uznanie budowy mieszkań socjalnych jako jednego z priorytetów polityki społecznej miasta. 
 
 Wydział Budownictwa i Inwestycji realizował w 2006r. następujące zadania: 
� przekazano do użytku budynek socjalny przy ulicy Św. Proroka Eliasza 3 z 70 mieszkaniami, 
� rozpoczęto budowę kolejnego budynku socjalnego przy ul. Św. Proroka Eliasza.  
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Cel operacyjny: Tworzenie bazy lokalowej dla ludzi będących w trudnej sytuacji 
mieszkaniowej. 
 
Zadanie: Rozwój i wspieranie wariantowego programu mieszkaniowego adresowanego do rodzin o 
zróżnicowanych zasobach finansowych. 
 
W ramach MOPR w Białymstoku funkcjonuje mieszkanie chronione przy ul. Pułaskiego 63 m 56. Na dzień 31 
grudnia 2006r. zamieszkiwało w nim 3 osoby, w tym dwie przyjęte po zakończeniu pobytu w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej i jedna osoba po zakończeniu pobytu w rodzinie zastępczej. 
Na liście osób uprawnionych do wynajęcia lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Białystok umieszczono 4 
osoby bezdomne, które otrzymały mieszkania w 2006 r. Zarząd Mienia Komunalnego wynajął  lokal mieszkalny 
rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem poruszającym się na wózku inwalidzkim oraz 2 lokale socjalne 
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, w budynku przy 
ul. Św. Proroka Eliasza 3A, w ramach realizacji wyroków sądu nakazujących opróżnienie dotychczasowych 
lokali z prawem do lokalu socjalnego. 
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych zainicjowało spotkanie z organizacjami pozarządowymi 
zajmującymi się problemami uchodźców oraz z samymi uchodźcami, aby zapoznać się z sytuacją Czeczenów w 
Białymstoku. Wynikiem spotkania jest raport, który stał się początkiem do współpracy Miasta z organizacjami 
zajmującymi się uchodźcami. Wydział mienia został poproszony o opinię w sprawie możliwości uzyskania 
pomocy lokalowej dla Czeczenów.  
 
Cel operacyjny: Zapobieganie degradacji ekonomicznej i społecznej osób i rodzin 
bezdomnych. 
 
Zadanie: Wspieranie programów umożliwiających tworzenie i funkcjonowanie placówek udzielających 
schronienia osobom bezdomnym. 
 
Zakończono modernizację budynku noclegowni dla bezdomnych przy ul. Sienkiewicza 81/9 prowadzonej przez 
Caritas Archidiecezji Białostockiej. Miasto współfinansowało w/w inwestycję. 
  
Na terenie Białegostoku działają 3 organizacją pozarządowe dofinansowane z budżetu miasta, które realizują 
działania na rzecz osób bezdomnych: 

� Caritas Archidiecezji Białostockiej prowadzi Noclegownie dla Kobiet i Mężczyzn, Dom dla 
Bezdomnych Mężczyzn, Ogrzewalnię. Osoby bezdomne otrzymują tam schronienie, wyżywienie, 
opiekę odzież, pomoc medyczną. 

� Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej pomaga osobom ubogim i 
bezdomnym w przetrwaniu ciężkiego okresu późnej jesieni i zimy poprzez zabezpieczenie posiłków, 
odzieży oraz realizację programów wychodzenia z bezdomności. 

� Polski Komitet Pomocy Społecznej wydaje posiłki, paczki żywnościowe oraz odzież. 
 
Cel operacyjny: Ochrona bezpieczeństwa socjalnego niepełnosprawnych mieszkańców     
miasta. 
 
Zadanie: Wspieranie programów pomocowych na rzecz ochrony standardu życia 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 zakres 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. 
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Tabela 5. Liczba zawartych umów/pozytywnie rozpatrzonych wniosków w 2006r. w ramach realizacji zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej.  

NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY DOROSŁE Liczba wniosków 
Liczba zawartych 
umów/pozytywnie 

rozpatrzonych wniosków 
Bariery techniczne 73 72 
Bariery w komunikowaniu się 139 130 
Bariery architektoniczne 32 26 
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 1 505 1 492 
Sprzęt rehabilitacyjny – osoby niepełnosprawne 76 73 

Turnusy rehabilitacyjne 
Dorośli 1 146 764 
Dzieci  216 182 

Sport, kultura, rekreacja i turystyka 26 25 
Warsztaty terapii zajęciowej 117 uczestników 
                                                                       ŁĄCZNIE: 3 231 2 764 
 
 

* nie dotyczy uczestników WTZ 
 
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 9 posiada w swoich zasobach sprzęt rehabilitacyjny (wózki inwalidzkie, 
kule łokciowe, balkoniki), który udostępniany jest na podstawie umowy użyczenia. W 2006r. ze sprzętu 
rehabilitacyjnego skorzystało 8 osób. Zespół współdziałał z 5 grupami samopomocowymi: 

- Bacieczki i Dziesięciny I – osoby z dysfunkcją narządu ruchu i upośledzeniem umysłowym, 
- Osiedle Białostoczek – osoby z dysfunkcją narządu ruchu i głuchonieme, 
- Osiedle Przyjaźń – dzieci z porażeniem mózgowym i osoby dorosłe z dysfunkcją narządu ruchu, 
- Nowe Osiedle – osoby z dysfunkcją narządu ruchu, 
- Osiedle Piasta – osoby z dysfunkcja narządu ruchu. 

W grupach samopomocowych skupionych jest łącznie 43 osoby, w tym 20 dzieci. 
W 2006 roku MOPR wspólnie ze Społeczną Szkołą Katolicką organizował integracyjne imprezy sportowe dla 
dzieci niepełnosprawnych, w których uczestniczyło każdorazowo ponad 100 dzieci zgłoszonych przez 
pracowników socjalnych. 
 
Wydział Budownictwa i Inwestycji wykonał termomodernizację budynku wraz z windą dla osób 
niepełnosprawnych Zespołu Szkół Nr 13 przy ul. Słonimskiej 38. 
 

Zadanie: Rozwój usług opiekuńczych, w szczególności specjalistycznych. 
 
MOPR w ramach zapewnienia opieki osobom chorym, niepełnosprawnym, które z powodu wieku wymagają 
pomocy innych osób, podejmował współpracę z organizacjami świadczącymi pomoc o charakterze usług 
opiekuńczych tj.: PCK, Caritas, PKPS, w zakresie opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi. 328 
osobom przyznano decyzją świadczenia w postaci usług opiekuńczych oraz 23 osobom przyznano decyzją 
świadczenia w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. MOPR w zakresie opieki na osobami starszymi i przewlekle chorymi współpracował 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. 
 
 

REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Liczba wniosków 
Liczba zawartych 
umów/pozytywnie 

rozpatrzonych wniosków 
Bariery techniczne 5 3 
Bariery w komunikowaniu się 41 41 
Bariery architektoniczne 6 6 
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 230 229 
Sprzęt rehabilitacyjny – osoby niepełnosprawne 40 40 
Sport, kultura, rekreacja i turystyka 7 7 

 329 326 
ŁĄCZNIE: 3 542* 3 090 
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Zadanie: Poradnictwo prawne, socjalne służące osobom niepełnosprawnym. 

W roku 2006 w ramach pomocy osobom niepełnosprawnym i członkom ich rodzin udzielono 283 porady 
socjalne, miedzy innymi dotyczące przysługujących ulg i uprawnień oraz dostępnych form rehabilitacji i 
pomocy społecznej. Osoby te zostały skontaktowane ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi 
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach pracy socjalnej działały grupy wsparcia i grupy 
samopomocowe, z którymi współpracował oraz koordynował ich działania Zespół Pracowników Socjalnych 
MOPR Nr 9. Grupy te podejmowały działania skierowane na usamodzielnienie osób niepełnosprawnych oraz 
wyprowadzanie ich z kręgu pomocy społecznej.  
 
Cel operacyjny: Wspieranie działań na rzecz integracji mniejszości romskiej. 
 
Zadanie: Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez: 
 

� Dofinansowanie remontów mieszkań 
W ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku Programu na rzecz 
społeczności romskiej 14 rodzin romskich otrzymało dofinansowanie na zakup materiałów remontowych, 
kosztów usług remontowych, sprzętów gospodarstwa domowego. Środki finansowe wydatkowane na realizację 
w/w zdania wyniosły łącznie 16 300zł, w tym dotacja z MSWiA 12 000 zł. 
 

� Poprawa poziomu wykształcenia Romów poprzez zwiększenie dostępu dzieci do edukacji (wyprawki 
szkolne, zajęcia wyrównujące, nauka języków obcych) 

W ramach Programu na rzecz społeczności romskiej: 
- dofinansowano kursy językowe 8 dzieciom romskim (dotacja z MSWiA) 
- dofinansowano 2 dzieci opłatę za pobyt w przedszkolu (dotacja z MSWiA) 
- zakupiono bilety komunikacji miejskiej dla 14 dzieci dojeżdżających do szkół (dotacja z MSWiA), 
- zakupiono podręczniki i przybory szkolne 25 dzieciom romskim (dotacja z MEN). 
Ponadto w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej realizowanego przez MOPR, po raz pierwszy 
podjęto działania w module - Ochrona zdrowia polegające na sfinansowaniu leczenia stomatologicznego 
dzieciom romskim oraz zakupie szczoteczek i past do zębów w ramach profilaktyki i zdrowia jamy ustnej 
(dotacja MSWiA). 
 

� Podtrzymanie tożsamości etnicznej i kultury romskiej 
W 2006r. w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej wspierano kontynuację zajęć kółka tanecznego na 
co otrzymano dotację z MSWiA.  
 
Cel operacyjny: Podejmowanie działań na rzecz integracji uchodźców. 
 
Zadanie: Pomoc finansowa i rzeczowa uchodźcom ze statusem uchodźcy i osobom z pobytem tolerowanym. 
 
Tabela 6. Pomoc uchodźcom udzielona w roku 2006 przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku (dotacja z 
budżetu państwa) 
Lp. Formy pomocy Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

1. 
Pomoc dla uchodźców, w tym: 32 105 
- świadczenia pieniężne na utrzymanie 32 105 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ściśle współpracował na rzecz uchodźców z „Caritas” Archidiecezji 
Białostockiej, ośrodkami dla uchodźców, Powiatowym Urzędem 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 także w uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej, numeru PESEL, wsparcia rzeczowego 
ze strony „Caritas”. W 2006r. Ośrodek objął pomocą 32 rodziny (105 osób w rodzinach) uchodźców.  
 
Zadanie: Nauka języka polskiego i szkolenia zawodowe, pomoc w adaptacji w środowisku. 
 
1. W roku szkolnym 2006/2007 w szkołach podstawowych i gimnazjach miasta Białegostoku obowiązek szkolny 
realizuje 146 cudzoziemców. W sześciu szkołach, na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami 
polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz. U. z 2001r. Nr 
131 poz. 1458), zorganizowano dla tych uczniów dodatkową naukę języka polskiego, w łącznym wymiarze 18 
godzin.  
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2. W 2006 roku wzorem lat ubiegłych organizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz powołano zespoły 
korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci romskich oraz dzieci czeczeńskich, prowadzone przez nauczyciela 
właściwych zajęć edukacyjnych w wymiarze 2 godzin dydaktycznych tygodniowo. Zorganizowano także 
cotygodniowe konsultacje uczniów z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Przy organizacji 
przedmiotowych kół zainteresowań uwzględniono potrzeby i zdolności uczniów (np. prowadzenie zajęć 
sportowych i ogólnorozwojowych: integracyjne mecze piłki nożnej, zajęcia plastyczne, teatralne).  
3. Uczniowie z Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 4 w Białymstoku, po udziale w warsztatach z mentoringu, 
pomagają w nauce dzieciom uchodźców z ośrodków „Budowlani” i „Iga”.  
4. Fundacja Edukacji i Twórczości koordynuje i realizuje projekty edukacyjne skierowane do uchodźców, m.in. 
nauka języka polskiego i języków obcych. Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia „Eleos” prowadzący m.in. 
świetlicę socjoterapeutyczną zajmuje się w niej także dziećmi czeczeńskimi, pomaga w nauce oraz integruje ze 
środowiskiem lokalnym.  
5. Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć uruchomiło w Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych 
dyżury, na których przedstawiciel Centrum udziela bezpłatnie porad prawnych, informuje uchodźców o 
przysługujących im prawach oraz pomaga w załatwianiu formalności urzędowych, prawnych.  
 
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 LIV/653/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lutego 2006r. „Miejski program promocji 
zdrowia i profilaktyki na 2006r.”, 

� uchwałą Nr LIV/652/06 z dnia 27 lutego 2006r. „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006r.” 
 

Cel operacyjny: Wdrażanie programów promocji zdrowia. 
 
Zadanie: Tworzenie warunków do zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej. 
 
Zadania realizowane przez Wydział Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku w 2006r.: 
- rozbudowa i modernizacja poddasza Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK przy ul. Sienkiewicza 79, 

 - rozpoczęcie realizacji termomodernizacji Poradni Pedagogicznej Nr 1przy ul. Piotrkowskiej 2a,                                             
- opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Wesołej 10. 
 
Zadanie: Realizacja programów promocji zdrowia i profilaktyki I-rzędowej w środowisku nauczania i 
środowisku lokalnym. 
 
W ramach „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki” realizowane były następujące programy: 

� Program Profilaktyki Chorób Nowotworowych u Kobiet, 
� 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 umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się lub powrót 

do czynnego życia: 
- prowadzenie w mieście 3 żłobków integracyjnych i 1 grupy wczesnej interwencji; 
- dofinansowanie rehabilitacji kobiet po zabiegu mastektomii; 
- dofinansowanie rehabilitacji 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 żyć 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”; 
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- prowadzenie Punktu Poradnictwa Antynikotynowego; 
- realizacja 5 programów edukacji antynikotynowej w szkołach wszystkich szczebli nauczania, 

� Program edukacyjny „Już dziś możesz zadbać o zdrowie swojego przyszłego dziecka”, 
� Programy w ramach profilaktyki uzależnień, 
� Program pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach zagrażających życiu „Ratuj życie”, 
� Program edukacyjny „ Żyj normalnie”, 
� Środowiskowy Program Wychowania Zdrowotnego w Szkole”, 
� Programy dotyczące zagadnień z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, 
� Prowadzenie badań socjologicznych „Styl życia młodzieży 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 ramach „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 r.” realizowane były następujące 
programy: 

� System profesjonalnych szkoleń z przeznaczeniem do różnych 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 „Bliżej siebie – dalej od narkotyków”, 
� Akademia Profilaktyków, 
� Żłobkowa Akademia Rodziców, 
� Program kreowania liderów młodzieżowych wśród studentów uczelni wyższych miasta w ramach 

projektu „Uczelnie wolne od naroktyków”, 
� Targi profilaktyczne „Znajdź czas dla swojego dziecka”, 
� Programy pilotażowe: 

-program edukacyjno-korekcyjny „Terapia przez sztukę”, 
� Konkurs plastyczno – literacki „Narkotyki? Alkohol? Papierosy? To nie dla mnie!”, 
� Program „Razem z moim dzieckiem”, 
� Projekt „Rozwój umiejętności psychospołecznych-alternatywa wobec autodestrukcyjnych zachowań 

młodzieży”. 
 
Zadanie: Prowadzenie Szkoły Rodzenia i Żłobków Miejskich (w tym integracyjnych). 
 

W ramach realizacji „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki”:  
� prowadzono Szkołę Rodzenia, 
� funkcjonowały 3 żłobki integracyjne.  

 
CEL STRATEGICZNY: 

II.PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, 
ZAPOBIEGANIE ROZWOJOWI ZJAWISK PATOLOGII. 
 
Cel operacyjny: Wspieranie rodziny/rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-
wychowawczych. 
 
Zadanie:  Organizowanie zajęć informacyjnych dla rodziców w szkołach, wyposażających ich w wiedzę na 
temat rozwoju dzieci i młodzieży oraz sposobów rozwiązywania powstających problemów. 
 
Powyższe zadanie zostało zrealizowane w 2006 roku poprzez: 
� organizację spotkań rodziców z nauczycielami oraz pedagogami szkolnymi w ramach zebrań rodzicielskich, 
� organizowanie spotkań z socjoterapeutą dla rodziców mających problemy wychowawcze, 
� informacje dla rodziców w ramach „ Dnia Otwartego” szkoły,  
� pracę szkolnych zespołów interwencyjnych, 
� utworzenie Szkolnego Zespołu Interwencji Medialnej, 
� opracowanie strategii działań zapobiegawczych oraz interwencyjnych stosowanych  

w przypadku trudności wychowawczych, 
� możliwość spotkań, prelekcji, warsztatów w punktach informacyjnych bibliotek szkolnych (dostęp do 

fachowej literatura, poradników, filmów edukacyjnych, broszur, ulotek), 
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� zamieszczenie w placówkach oświatowych gablot z numerami telefonów zaufania, 
� organizację spotkań szkoleniowych dotyczących komunikacji z uczniem o zaburzonym zachowaniu w 

sytuacjach konfliktowych,  
� działalność „Akademii Rodzica” - udzielanie prelekcji n/t: „Domowa profilaktyka”, „Subkultury”, 

„Zaburzenia łaknienia”, „Normy i wartości w życiu nastolatka”, „Eksperymentów ze środkami 
psychoaktywnymi”, „Budowanie pozytywnych kontaktów z dzieckiem”, 

� prowadzenie na stronie internetowej szkoły punktu informacyjnego dot. wykazu instytucji wspierających 
dziecko i rodzinę, 

� organizowanie w placówkach warsztatów dla rodziców: „Wzmacnianie pracy wychowawcy szkoły, ze 
szczególnym uwzględnieniem roli wychowawcy klasowego”, „Interwencja profilaktyczna w szkole”, 

� szkolenia dla wychowawców oraz rodziców „Nauczanie profilaktyczne a treści edukacyjne”, „Żeby się 
chciało chcieć”, „Jak nauczyć dziecko odpowiedzialności”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich i ich 
rodziców”, „Agresja, przemoc wśród dzieci i młodzieży-przyczyny”, „Wspierajmy nasze dzieci”, „Dlaczego 
dzieci sięgają po substancje uzależniające”, „Podstawowe zasady tworzenia prawa: obyczaje, moralność, 
prawo”, „Czas wolny dziecka, rozwijanie zainteresowań”, „Bezpieczna droga dziecka do szkoły”, „Zły 
Dysk”- przy współpracy KMP, w zakresie diagnozy i interwencji dziecka krzywdzonego”,  „Nauczanie 
profilaktyczne a treści edukacyjne”, „Porozumienie bez przemocy”, „Szkoła bez przemocy”, „Komunikacja 
w rodzinie a potrzeby dziecka”, „Dziecięcy stres, dlaczego dziecko boi się szkoły”, „Agresja  
i przemoc wśród młodzieży”, „Podstawowe zasady tworzenia prawa: obyczaje, moralność, prawo”, 
„Przemoc i agresja wobec dzieci”, „ Jak rozpoznać, czy dziecko bierze narkotyki”, 

� organizację wykładów oraz warsztatów dla rodziców pt. „Od słowa do czynu”- w ramach 
VII Białostockiego Forum Szkół, 

� podjęcie prac nad wydaniem II edycji informatora zawierającego informację na temat możliwości  wsparcia 
dziecka, rodziny i  szkoły.  

 
Cel operacyjny: Kompensacja deficytów wychowawczych i edukacyjnych. 
 
 Zadanie: Organizowanie i wspieranie warsztatów psychologicznych dla dzieci i młodzieży z zakresu radzenia 
sobie ze stresem, umiejętności rozwiązywania problemów, uczenie asertywności. 
 
Powyższe zadanie zrealizowano poprzez: 
� pracę w szkołach zespołu wychowawczego w składzie: wychowawca szkoły, pedagog szkolny, dyrektor 

szkoły, pielęgniarka szkolna, 
� realizację programów: „Życie moje”, „Jak podnieść poczucie własnej wartości”, „Asertywność czyli sztuka 

bycia sobą”,  
� organizowanie rad pedagogicznych z udziałem dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

przedstawicieli Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 
� organizacja szkoleń z udziałem Szkolnych Zespołów ds. Profilaktyki , 
� organizację warsztatów radzenia sobie ze stresem, pt. „Poznajmy nasze mocne strony”, 
� realizację szkolnych programów profilaktyki. 
 
W Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych zostało powołane Centrum Kryzysowe finansowane z 
budżetu Wydziału Spraw Społecznych mające na celu pomoc psychologiczną dla młodzieży dotkniętych 
tragedią spod Jeżewa. Grupa psychologów odbyła spotkania z młodzieżą, odbyły się także warsztaty 
psychologiczne. Rodzice ofiar spod Jeżewa spotykali się w każdym tygodniu tworząc grupę wsparcia. Działała 
także linia telefoniczna pod którą dyżurowali psycholodzy. 
 
W Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Jedynka” prowadzono zajęcia mające na celu 
kompensację deficytów wychowawczych i edukacyjnych z zakresu radzenia ze stresem, umiejętności 
rozwiązywania problemów, zachowań asertywnych, zajęcia relaksacyjne, zajęcia rozwijające umiejętności 
społeczne dla dzieci młodszych, arteterapia, socjoterapia. 
 
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” realizowane były następujące 
programy z zakresu profilaktyki HIV/AIDS: 

� konkurs „MAT wygrywa Miłość, Akceptacja, Tolerancja”, 
� program edukacyjno- wychowawczy „Bez ryzyka”, 
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� szkolenie nauczycieli biologii w zakresie „Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą 
płciową. Edukacja młodzieży szkolnej”, 

� prowadzenie kampanii edukacyjnej „Rodzina- razem przeciw AIDS”.  
 
W ramach „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006r.” realizowano: 

� kampanię edukacyjną „Bliżej siebie – dalej od narkotyków. Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem” 
� program kreowania liderów młodzieżowych wśród studentów uczelni wyższych miasta w ramach 

projektu „Uczelnie wolne od narkotyków” 
� 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, które w 2006r. otrzymały dofinansowano z 
budżetu Miasta Białegostoku:  

� Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Krokus”, ul. Sienkiewicza 3, 
� Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Tęcza”, ul. Antoniukowska 60, 
� Stowarzyszenie Abstynentów Klub Abstynentów „Arka”,ul. Św. A. Boboli 5, 
� Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Przymierze”, ul. Wasilkowska 45. 

 
Zadanie: Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholowej. 
 
Rada Miejska Białegostoku przyjęła Uchwałą Nr L/586/05 z dnia 28 listopada 2005r. „Miejski program 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006r.” 
  
Działania profilaktyczne w zakresie problemów alkoholowych realizowane są: 
� przez Kluby Abstynentów – w ramach promowania trzeźwego stylu życia, 
� za pośrednictwem lokalnych rozgłośni radiowych: Akadera, Radio PLUS Białystok i Orthodoxia, które   
realizują cykliczne audycje z zakresu problemów uzależnień 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 życia realizują: 
� placówki lecznictwa odwykowego 
 - Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Storczykowej 5 (prowadzona przez  
Samodzielny Szpital Miejski im PCK w Białymstoku), 

   - NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień – Białystok, ul. Słonimska 15/1, 
   - Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu SPP ZOZ w Choroszczy – Białystok, ul. Żurawia  
� wspólnoty Anonimowych Alkoholików („Przebudzenie”, „Meduza”, „Dromader” , „Poranek” , „Nowe 
Życie”, „Promyk Nadziei”, „Zielone Wzgórza”, „Promyk”, „Tulipan”, „Sierpień”, „Kresy”, „Delfin”, „Krok po 
kroku”,  „Biała”, „Camel”, „24 godziny”, „Żagiel”, „Fara”, „Piast” ), 
� punkty informacyjne dla osób z problemem alkoholowym,  
   - Punkty Konsultacyjne dla osób i rodzin z problemem alkoholowym prowadzone prze z Miejski Ośrodek   
Pomocy Rodzinie, 

   - Punkt Informacyjny o Problemach Alkoholowych prowadzony przez Caritas Archidiecezji Białostockiej, 
   - Punkt Informacyjny o Problemach Alkoholowych prowadzony przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia,  
   - dyżury terapeutów uzależnień w Klubach Abstynentów. 
 
Zadanie: Budowanie systemu wsparcia i edukacji dla rodzin zagrożonych uzależnieniem i przemocą. 
 
1. Zespół specjalistów ds. pomocy rodzinie, psychologów i socjoterapeutów Młodzieżowego Ośrodka 
Konsultacji i Terapii funkcjonującego przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej świadczył pomoc rodzinom z 
problemem alkoholowym, dzieciom i młodzieży z rodzin alkoholowych, osobom z problemem 
współuzależnienia, dorosłym dzieciom alkoholików, rodzinom z problemem przemocy, a także rodzicom dzieci i 
młodzieży zagrożonej uzależnieniem. 
Osoby zgłaszające się do MOKiT w 2006r. to dzieci i młodzież do 25 roku życia /130 osób/ oraz osoby dorosłe 
w wieku od 26 do 44 lat /161 osób/.Przeważająca część przyjmowanych osób dorosłych to rodzice uczestniczący 
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z dziećmi w terapii rodzinnej, osoby współuzależnione i doświadczające przemocy domowej. Po pomoc do 
MOKiT zgłaszają się przede wszystkim kobiety /190/. W 2006 roku w terapii uczestniczyło 101 mężczyzn. 
Oferowano pomoc osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży, u których na podłożu problemu alkoholowego lub 
przemocy w rodzinie powstały: 
- zagrożenie uzależnieniem (nastolatki upijające się i eksperymentujące  z narkotykami), 
- zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania, 
- zaburzenia adaptacji w środowisku szkolnym i rówieśniczym, 
- zachowania aspołeczne i destrukcyjne, 
- trudności i niepowodzenia w nauce. 
Oferowane przez MOKiT formy pomocy to: 
- porada i konsultacja, 
- diagnoza dysfunkcji rodziny alkoholowej, 
- psychoterapia indywidualna, 
- terapia rodzinna, 
- grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży gimnazjalnej, 
- grupa terapeutyczna dla młodzieży studenckiej, 
- konsultacje dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, kuratorów sądowych, policji oraz pracowników innych 

instytucji podejmujących działania w zakresie uzależnień dzieci, młodzieży oraz przemocy w rodzinie. 
W 2006 roku z różnych form oddziaływań w Młodzieżowym Ośrodku Konsultacji i Terapii korzystało 397 osób, 
w tym: 139 osób z terapii indywidualnej, 222 osób z terapii rodzinnej,6 osób z terapii małżeńskiej,30 osób z 
form pracy grupowej i innych.  
Pracownicy MOKiT uczestniczyli w spotkaniach w szkołach, m. in.: z pedagogiem i wychowawcami Zespołu 
Szkół  Metalowo - Drzewnych , prelekcjach w Zespole Szkół Budowlano – Geodezyjnych, dla rodziców na 
temat zagrożeń wynikających z używania alkoholu przez młodzież. Ponadto brali udział w spotkaniach z 
nauczycielami, rodzicami, studentami i uczniami; zorganizowano również warsztaty umiejętności 
wychowawczych dla rodziców. Pracownicy MOKiT-u brali udział w audycjach radiowych, konferencjach i 
spotkaniach organizowanych przez inne ośrodki, a także Urząd Miejski.  
MOKiT w wyniku diagnozy skierował 57 osób do innych placówek, w tym m. in.: do Poradni Leczenia 
Odwykowego i Współuzależnienia, świetlic socjoterapeutycznych, Ośrodka Psychoterapii Medycznej, Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznych, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni 
Zdrowia Psychicznego. 
2. 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 p.w. Ducha Świętego przy ul. Sybiraków2, 
� świetlica prowadzona przez Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. Ks. M. Sopoćki przy ul. 

Radzymińskiej 1, 
� świetlica prowadzona przez Zgromadzenie Służebnic 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. Warszawskiej 47, 
� świetlica prowadzona przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia przy ul. Kruczej 5/2 , 
� świetlica prowadzona przez Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza” ul. Dziesięciny 15, 
� świetlica prowadzona przez Katolicki Klub Sportowy „ Piast” przy ul. Elewatorskiej 6A ,  
� świetlica prowadzona przez Stowarzyszenie Integracji Kulturalno-Ekologicznej „Gniazdozbiór” przy 

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

Magnoliowa 4, 
� świetlica prowadzona przez Caritas Archidiecezji Białostockiej przy ul. Warszawskiej 32,  
� świetlica prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Przyjaciele” przy ul. Św. 

Kazimierza 2, 
� świetlica prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” przy ul. Pietkiewicza 8A. 

Nadzór merytoryczny nad realizacją programów świetlic prowadzi Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii 
w Białymstoku w 2006 roku Miast Białystok dofinansowało działalność 14 świetlic socjoterapeutycznych 
prowadzonych przez organizacje pozarządowe.  
Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowała realizację programu „Akademia 
Rodzinna” realizowanego prze Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga”, który skierowany był do rodziców. 
3. Miasto Białystok dofinansowało placówkę wsparcia dziennego dla 80 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 
prowadzoną przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga”. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dofinansowała prowadzone w placówce zajęcia profilaktyczne dla dzieci oraz realizację 
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programu „Akademia Rodzinna”, którego adresatem są rodzice; rozpoczęto modernizację budynku wraz z 
otoczeniem położonego przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku, w którym funkcjonuje Środowiskowy Dom 
„Nasz Dom”. 
4. W 2006r. kontynuował swoją działalność Zespół Pomocy Dziecku i Rodzinie przy Pogotowiu Opiekuńczym 
w Białymstoku, w ramach którego psycholodzy i pedagodzy udzielali poradnictwa psychologiczno-
pedagogicznego oraz prowadzili terapię pedagogiczną i socjoterapię. Terapią pedagogiczną zostało objętych 24 
dzieci z terenu miasta Białegostoku oraz 53 dzieci przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym; w zajęciach 
socjoterapeutycznych uczestniczyło 38 dzieci, w tym 8 z terenu miasta.  
 
Cel operacyjny: Przeciwdziałanie nieprzystosowaniu społecznemu, zagrożeniu 
marginalizacją i wykluczeniem społecznym dzieci. 
 
Zadanie: Rozwijanie systemu rodzinnej opieki zastępczej w tym rodzin zawodowych i zawodowych 
specjalistycznych jako alternatywy dla wychowywania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 
 
1. Do zadań własnych powiatu realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie należy organizowanie 
opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 
dzieci umieszczanych, na mocy postanowień sądowych, w rodzinach zastępczych.  
 
Tabela 7. Szczegółowa liczba rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci w ciągu roku kształtowała się następująco 

TYP RODZINY ZASTĘPCZEJ 
LICZBA RODZIN 
ZASTĘPCZYCH 

LICZBA 
UMIESZCZONYCH 

DZIECI 
spokrewniona z dzieckiem 209 256 
niespokrewniona z dzieckiem 23 31 
niespokrewniona z dzieckiem zawodowa rodzina 
zastępcza wielodzietna 

3 11 

niespokrewniona z dzieckiem zawodowa rodzina 
zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego 

1 1 

 
W 2006r. utworzono dodatkowo dwie zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze wielodzietne 
dla 7 dzieci. W 2006r. zawarto z innymi powiatami 6 porozumień dotyczących umieszczenia 9 dzieci z miasta 
Białegostoku w rodzinach zastępczych. W sprawie 9 dzieci pochodzących z innych powiatów i umieszczonych 
na terenie Miasta Białystok zawarto 8 porozumień w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków na 
jego utrzymanie. W 2006r. zostało wydanych 545 decyzji administracyjnych w sprawie przyznania rodzinom 
zastępczym pomocy pieniężnej oraz 43 decyzje administracyjne przyznające jednorazowe świadczenie pieniężne 
na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej. 
2. Na przełomie maja i czerwca 2006r. Miejski Ośrodek Pomocy rodzinie brał ponownie czynny udział w IV 
Podlaskich Dniach Rodziny, w czasie których propagowana była idea zastępczego rodzicielstwa. Podczas 
imprezy zorganizowano rodzinom zastępczym warsztaty wspierająco – wzmacniające w opiece nad dziećmi. 
Prowadzony był punkt informacyjno – doradczy. Z inicjatywy MOPR rodziny zastępcze po raz kolejny miały 
możliwość wyjechania na wypoczynek wakacyjny z terapią dla dzieci i rodzin do Ośrodka Stowarzyszenia 
„Droga” w Jastarni. W wypoczynku udział brali również rodzice biologiczni dzieci umieszczonych rodzinach 
zastępczych. Łącznie wyjechało 30 rodzin zastępczych z dziećmi i częścią rodziców biologicznych. 
Wypoczynek był połączony z ofertą terapeutyczną świadczoną przez pracowników OIK przez cały okres pobytu. 
Efektem wyjazdu było utworzenie dla rodzin zastępczych grupy terapeutycznej funkcjonującej w Ośrodku 
Interwencji Kryzysowej. 
3. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Białymstoku w 2006r. podjął następujące działania: 
� przeszkolono 10 rodzin deklarujących chęć utworzenia rodziny zastępczej niespokrewnionej lub 
niespokrewnionej zawodowej, oraz jedną deklarującą chęć prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

� przeprowadzono pełną procedurę kwalifikacyjną w stosunku do 10 osób, 
� utworzono 5 rodzin niespokrewnionych z dzieckiem oraz 1 zawodową rodzinę zastępczą, 
� objęto szkoleniem indywidualnym 26 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem; w ramach współpracy 
ze Stowarzyszeniem „Otwarty Dom” przeszkolono i zdiagnozowano środowiska 9 rodzin deklarujących chęć 
tworzenia tzw. „rodziny zaprzyjaźnionej” dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

� udzielono poradnictwa 142 rodzinom zastępczym; w warsztatach umiejętności wychowawczych uczestniczyło 
20 osób, 

� kontynuowano działalność „Klubu Wspierania Zastępczego Środowiska Rodzinnego”; z systemowej terapii 
rodzin i treningu umiejętności wychowawczych skorzystało 12 rodzin i 12 dzieci. 
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� prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie i kandydatach 
zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziców zastępczych oraz o rodzinach zgłaszających gotowość 
przysposobienia dziecka, 

� pozyskiwano kandydatów na rodziców zastępczych poprzez: 
- propagowanie idei zastępczego środowiska rodzinnego w telewizji, radiu i prasie lokalnej,  
- rozpowszechnianie ulotek informujących o formach zastępczego rodzicielstwa. 

 
Zadanie: Wspieranie jednostek i organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci ze szczególnymi 
potrzebami rozwojowymi. 
 
Miasto Białystok udzieliło wsparcia finansowego na zadania realizowane przez następujące organizacje 
pozarządowe: 
�  Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” -                                                
na realizację działań mających na celu przygotowanie dziecka z porażeniem mózgowym do  możliwie 
samodzielnego życia w społeczeństwie;  
�  Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni” - na prowadzenie 
warsztatów muzyczno - ruchowych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie; 
�  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski „Jeden Świat” - na prowadzenie zajęć 
artterapii oraz prowadzenie zajęć wakacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie;  
�  Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - na prowadzenie zajęć dla dzieci z hipnoterapii; 
�  Polski Związek Niewidomych - na prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi niewidomymi i 
słabowidzącymi. 
 
Zadanie: Przekształcanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w placówki wielofunkcyjne. Dochodzenie do 
standardów ustawowych. 
 
1. Dom Dziecka Nr 1 w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 8 przekształcił się z placówki socjalizacyjnej na 
wielofunkcyjną (Uchwała Nr LVIII/696/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie 
zmiany nazwy placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka Nr 1 w Białymstoku i nadania statutu 
Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedynka” w Białymstoku) 
2. Dom Dziecka Nr 2 im dr Ireny Białówny w Białymstoku przy ul. 11 Listopada 6 przekształcił się z placówki 
socjalizacyjnej na wielofunkcyjną (Uchwała Nr LVIII/697/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 czerwca 
2006r. w sprawie zmiany nazwy placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka Nr 2 im dr Ireny Białówny 
w Białymstoku i nadania statutu Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dwójka” im dr Ireny 
Białówny w Białymstoku). 
3. W ramach dochodzeniem do standardów w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej 
„Dwójka” w Białymstoku wykonano następujące prace remontowe: 
� dostosowano powierzchnię sal, tak aby każde dziecko przypadało co najmniej 5m²; do kilku sal zakupiono 

nowe meble, 
� wyremontowano salę terapeutyczną i sale do fizjoterapii; wyposażono je w nowe przyrządy i urządzenia, 
� wbudowano windę dla osób niepełnosprawnych. 
   
Zadanie: Rozwój i wspieranie rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. 
 
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Białymstoku podjął działania polegające na:  
- diagnozowaniu psychologiczno-pedagogicznym dzieci umieszczonych w pogotowiu rodzinnym, 
- wspomaganiu opiekunów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 
- współdziałaniu w oddziaływaniu na rzecz powrotu dzieci do rodziców oraz poprawy relacji pomiędzy 
rodzicami a dziećmi, 
- pozyskiwaniu zastępczego środowiska rodzinnego dla podopiecznych pogotowia rodzinnego celem uniknięcia 
umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

 
Cel operacyjny: Profilaktyka zachowań antysocjalnych, przemocy oraz przemocy wśród 
dzieci. 
 
Zadanie: Inicjowanie i wspieranie programów profilaktyczno – edukacyjno – wychowawczych ze szczególnym 
naciskiem na profilaktykę uzależnień. 
 
1. Inicjowanie i wspieranie programów profilaktyczno – edukacyjno – wychowawczych ze szczególnym 
naciskiem na profilaktykę uzależnień zrealizowano poprzez następujące działania: 
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� utworzono w szkołach zespoły ds. dyżurów w szatni, zespoły ds. kontaktów w sytuacjach zagrożenia oraz 
Szkolny Zespół Przeciwdziałania Przemocy, 

� przeprowadzono w placówkach oświatowych ankietę „ Moje życie w szkole”, 
� utworzono Szkolne Patrole,  
� organizowano w szkołach pogadanki w ramach godzin wychowawczych, przeprowadzanych przez 

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

� zorganizowano: spotkania pracowników Prokuratury Rejonowej Białystok - Południe z uczniami, 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, 
� utworzono „Szkolny kodeks zasad przeciwko przemocy”, 
� kontrolowano stan zagrożeń za pomocą ankiet oraz omawiano ich wyniki, uzgadniano strategię działań 

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

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

� organizowano spotkania z policjantami do spraw nieletnich, kuratorami społecznymi, pracownikami Izby 
Dziecka, 

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

� udział w spektaklach teatralnych: „ Niepowtarzalni”,  „Przerwany lot” w ramach współpracy z Łódzkim 
Teatrem Profilaktycznym „ Zwierciadło”, 

� udział w spektaklu profilaktycznym „Egzamin dojrzałości”, 
� spotkania rodziców z przedstawicielami prokuratury nt. odpowiedzialności prawnej dzieci i młodzieży; 

godziny wychowawcze na temat używek: alkohol, tytoń, narkotyki, 
� zajęcia edukacyjne „Alkohol kradnie wolność”, 
� organizację debaty uczniów klas VI „Sąd nad alkoholem”, 
� zorganizowanie wykładów oraz warsztatów dla nauczycieli pt. „Od słowa do czynu”-  w ramach 

VII Białostockiego Forum Szkół, 
� organizację rad szkoleniowych nt. „Metoda interwencji profilaktycznej w strategii działań interwencyjnych 

szkoły”, „Rola rodziny i szkoły w kształtowaniu umiejętności życiowych dzieci i młodzieży” „Interwencja 
profilaktyczna w szkole”, „ Interwencje wychowawcze w sytuacjach kryzysowych”, „ Jak rozmawiać z 
trudnymi dziećmi i jak współpracować z ich rodzicami” „Co powinniśmy wiedzieć o narkomanii”, 

� realizację programów: „Szkolnego Programu Profilaktyki”, „Edukacja prawna dzieci i młodzieży”, „Noc” 
„Korekta”;  filmy video „ Asertywność czyli sztuka bycia sobą”, „Mój pierwszy raz”, 

� profilaktykę szkolną w zakresie zachowań ryzykownych  dzieci i młodzieży „Zachowaj trzeźwy umysł”, 
� udział dzieci i młodzieży w spotkaniach i warsztatach organizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Terapii 

i Readaptacji „Etap” z zakresu przeciwdziałania zjawiskom narkomanii i alkoholizmowi oraz przez 
„Monar” –„Uczmy się życia bez ryzyka AIDS”, „Uzależnienia-jak ich uniknąć”, 

� szkolenia i warsztaty dla rodziców i nauczycieli „Narkomania-co grozi mojemu dziecku, jak ustrzec się 
przed narkomanią”,  

� szkolenia i warsztaty dla nauczycieli w ramach CEN oraz Szkolnych Zespołów ds. Profilaktyki, 
� realizację programu „Życie moje”, „ Siedem kroków”, „Chemiczna Pułapka-alkohol i narkotyki”, 
� organizację rad pedagogicznych z udziałem dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej nt. przemocy  i radzenia sobie z jej przejawami, pracy z dzieckiem nadpobudliwym, 
zapobiegania przyczyn sięgania przez młodzież po środki odurzające, 

� opracowanie i wdrożenie do realizacji „Kodeksu Wychowawcy Klasowego” (dot. metod i strategii 
postępowania z uczniami podejmującymi zachowania ryzykowne), 

� zajęcia profilaktyczne dla młodzieży prowadzone przez Katolicki Ośrodek Probacji Alternatywnej 
„EXODUS”, 

� kampania organizowana przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny „ Bliżej siebie-dalej od narkotyków”, 
� spotkania w ramach wolontariatu Klubu Ośmiu „ Starszy Brat, Starsza Siostra”, 
� realizację programów profilaktycznych: „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Żyję 

zdrowo”, 
� impreza ogólnoszkolna „ Tydzień zdrowia w szkole”, 
� konkurs na plakat prozdrowotny „ Sport-TAK, Alkohol-NIE”, 
� konkurs na plakat „Żyć bez papierosa”, 
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� zajęcia sportowo-rekreacyjne „Wypoczywam aktywnie i bezpiecznie”, 
� pogadanki i prelekcje dla uczniów przeprowadzane przez pracowników medycznych „Życie bez nałogów”, 
� akcja „ Dzień bez papierosa”, 
� punkty informacyjne w bibliotekach szkolnych (fachowa literatura, poradniki, filmy edukacyjne broszury, 

ulotki), 
� gazetki szkolne, 
� gabloty z numerami telefonów zaufania, 
� zorganizowanie przez Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych wraz z młodzieżą szkół średnich i 

gimnazjalnych Białegostoku II społeczną kampanię „STOP” dotyczącą sprzedaży wyrobów tytoniowych, 
� tworzenie szkolnych zespołów interwencyjnych. 

- utworzenie Zespołu Wychowawczego w składzie: wychowawca szkoły, pedagog szkolny, dyrektor szkoły, 
pielęgniarka szkolna, 
- utworzenie Szkolnego Zespołu Interwencji Medialnej, 
- utworzenie Zespołu Interwencyjnego w składzie: pedagog szkolny, wychowawca klasy, dzielnicowy 
rodzice, dyrekcja szkoły, kurator sądowy ds. nieletnich, dzielnicowy, przedstawiciel Stowarzyszenia 
„Droga”, 

� szkolenia dla wychowawców i rodziców dotyczące patologii wśród dzieci i młodzieży: 
- rady szkoleniowe na tematy: „Wzmacnianie pracy wychowawcy szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem 
roli wychowawcy klasowego”, „Interwencja profilaktyczna w szkole”, 
- szkolenia dla wychowawców oraz rodziców „Nauczanie profilaktyczne a treści edukacyjne”, „Żeby się 
chciało chcieć” „ Jak nauczyć dziecko odpowiedzialności”,  
- warsztaty dla rodziców i nauczycieli na temat: „Komunikacja w rodzinie a potrzeby dziecka”. „Dziecięcy 
stres, dlaczego dziecko boi się szkoły”, 
- spotkania z pracownikami Komendy Policji, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, świetlic 
socjoterapeutycznych, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką nt. bezpieczeństwa, zagrożeń, patologii oraz 
umiejętnego zachowania się w w/w sytuacjach  ( kl. I-V ), 
- kasety video „Bezpieczeństwo dziecka”. 

� programy edukacyjne i działania uwzględniające problematykę konfliktów w relacjach nauczyciel-uczeń i 
umiejętność ich rozwiązywania: 
- Rada szkoleniowa „Porozumienie w szkole”, „ Rozwiązywanie problemów wychowawczych w klasie – 
dziecko w rodzinie patologicznej”, „Jak poradzić sobie z problemami wychowawczymi”  
- udział w konkursie „Nauczyciel - przewodnik”- wystawa prac w MDK, 
- realizacja cyklu zajęć z zakresu komunikacji interpersonalnej- „mówię - słucham” „uczucia-wyrażanie 
uczuć”. 

2. Zespół specjalistów ds. pomocy rodzinie, psychologów i socjoterapeutów Młodzieżowego Ośrodka 
Konsultacji i Terapii świadczył pomoc rodzinom z problemem alkoholowym, dzieciom i młodzieży z rodzin 
alkoholowych, osobom z problemem współuzależnienia, dorosłym dzieciom alkoholików, rodzinom z 
problemem przemocy, rodzicom dzieci i  młodzieży zagrożonej uzależnieniem. 
Oferowane przez MOKiT formy pomocy to: 
- grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży gimnazjalnej, grupa terapeutyczna dla młodzieży studenckiej, 
- porady i konsultacje, diagnozy dysfunkcji rodziny alkoholowej, psychoterapie indywidualne, terapie rodzinne, 
grupy socjoterapeutyczne dla młodzieży gimnazjalnej, grupy terapeutyczne dla młodzieży studenckiej, 
konsultacje dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, kuratorów sądowych, policji oraz pracowników innych 
instytucji.  
3. Wydział Edukacji i Sportu mając na celu zapobieganie uzależnieniom poprzez ukazywanie uczniom różnych 
alternatywnych sposobów zaspokajania ich potrzeb oraz dostrzegając ważność problemów w dobie narastającej 
agresji postanowił poszerzyć ofertę zajęć pozalekcyjnych, w ramach których prowadzone były programy o 
następującej tematyce: programy profilaktyczne: NOE, „Żyj normalnie”, „Jak żyć z ludźmi”, „Kiszone ogórki”; 
Program Profilaktyki Antyalkoholowej „III Elementarz, czyli program 7 kroków”; programy: „Droga ku 
trzeźwości”, „Droga do sukcesu”; programy dotyczące uzależnień: „Drops”, „Kampania”, „Alkohol kradnie 
wolność” i wiele innych. Na potrzeby placówek oświatowych zaprenumerowano tygodnik „Droga” i miesięcznik 
„Wychowawca”. Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych w 2006 roku na realizację szkolnych i 
środowiskowych programów profilaktycznych (w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych) wynosi 484 991, w tym: na realizację szkolnych programów profilaktycznych 
473 150 zł, na realizację środowiskowych (pozaszkolnych) programów profilaktycznych 11 841 zł. W 
przedsięwzięciach i programach profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych 
do grup rówieśniczych (np. kluby dyskusyjne, gazetki szkolne, bezalkoholowe dyskoteki, audycje radiowe) 
udział wzięło 6 242 uczestników; przeznaczono środki finansowe w wysokości 29 588 zł. 
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Zadanie: Podejmowanie działań profilaktycznych poprzez uruchamianie programów zapobiegania demoralizacji 
i przemocy rówieśniczej. 
 

W okresie wakacji Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych włączyło się w kampanię „Wychowawca 
Podwórkowy” skierowaną do młodzieży, promującą zdrowy i efektywny styl spędzania wolnego czasu przez 
młodzież białostockich dzielnic. Podczas trwania projektu wolontariusze szkół wyższych organizowali na 
osiedlach zajęcia sportowe. 

Realizowano programy edukacyjne i działania uwzględniające problematykę konfliktów rówieśniczych i 
umiejętności ich  rozwiązywania: 
� programy: „ Potrafcie powiedzieć nie”, „Saper – jak rozmawiać z agresją” „Sobą być-dobrze żyć” „Słowa 

mogą być ścianami lub oknami”, „Jak sobie radzić z presją rówieśników”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, 
„Sposoby radzenia sobie z agresją”, „Lęk, gniew, agresja”,  

� warsztaty radzenia sobie ze stresem- „Poznajmy nasze mocne strony”, 
� zajęcia psychoedukacyjne „Poznajmy prawa i obowiązki ucznia”, „Mniej złości, więcej życzliwości”, 
� warsztaty i szkolenia rodziców w ramach „Akademii Rodzica”, 
� imprezy i uroczystości szkolne (dyskoteki, Mikołajki, Walentynki). 

 
Zadanie: Budowanie systemu wsparcia psychologicznego dla osób doświadczających przemocy i terapii dla 
sprawców. 
 
W ramach realizacji „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 r.” 
dofinansowano działanie następujących placówek zajmujących się udzielaniem pomocy i wsparcia ofiarom 
przemocy domowej: 
- Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 
- Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii, 
- Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Storczykowej 5. 
 
W 2006r. do Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Białymstoku zgłosiło się 391 osób z problemem przemocy. OIK obsługuje teren gminy Białystok i udziela 
pomocy każdemu, kto znajdzie się w stanie kryzysu. Po zdiagnozowaniu sytuacji ustalana jest najwłaściwsza 
forma pomocy i miejsce jej uzyskania. Pierwsza pomoc obejmuje wsparcie, możliwość odreagowania i 
udzielenie schronienia. Formy pomocy dostępne w 2006 roku: 

� poradnictwo specjalistyczne, 
- poradnictwo psychologiczne – udzielono 1253 porady psychologiczne, 

  - poradnictwo prawne – udzielono 488 porad prawnych, 
  - konsultacje pedagogiczne – udzielono 164 porady pedagogiczno – wychowawcze, 

� grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w relacjach rodzinnych –2 grupy wsparcia 
prowadzone były przez psychologa i specjalistę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
uczestniczyło w nich łącznie  24 kobiet, 

� grupy terapeutyczne dla kobiet doznających przemocy w relacjach rodzinnych – w grupach 
uczestniczyło łącznie 12 kobiet, 

� grupa socjoterapeutyczna dla dzieci w wieku od 10 do 12 lat, 
� grupa edukacyjna dla rodziców dzieci z grupy socjoterapeutycznej, 
� grupa wsparcia dla rodziców rodzin zastępczych – w spotkaniach uczestniczyło 13 rodziców, 
� praca terapeutyczna z osobami stosującymi przemoc – objęła 8 osób. 

Ośrodek udzielił schronienia w hotelu 64 kobietom i 66 dzieciom. W roku 2006 na wniosek 18 kobiet 
przedłużono im pobyt w hotelu. Średni okres pobytu kobiet w hotelu wynosił 17 dni, dzieci 16 dni.  
Pracownicy OIK pełnia całodobowe dyżury przez wszystkie dni w roku. Dostępność Ośrodka umożliwia 
osobom zagrożonym przemocą skorzystanie w każdej chwili ze schronienia i specjalistycznej pomocy.  
W 2006 roku pracownicy OIK we współpracy z instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz dobra 
dziecka i rodziny podejmowali m. in. następujące działania: 
- koordynacja procedury Niebieskich Kart we współpracy z policją, służbą zdrowia, kuratorami, pracownikami 
socjalnymi; zostało założonych 228 Niebieskich Kart, 
- kontynuacja działań w ramach programu przeciwdziałania handlowi ludźmi we współpracy z fundacją „La 
Strada”, 
- uczestnictwo w pracach zespołu interdyscyplinarnego powołanego przez Publiczne Gimnazjum nr 14 w 
Białymstoku, który ma na celu wspieranie uczniów oraz ich rodzin dotkniętych problemem przemocy; udzielono 
wsparcia 10 rodzinom. 
W roku 2006 zostały wydrukowane plakaty z ofertą OIK, dotyczące pomocy osobom uwikłanym w przemoc 
domową.  
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Zadanie: Finansowanie i prowadzenie punktów konsultacyjnych dla ofiar przemocy domowej.  
 
W ramach realizacji „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 r.” 
dofinansowano działanie punktów konsultacyjnych dla ofiar przemocy domowej prowadzone przez organizacje 
pozarządowe:  

� ul. Warszawska 3 (prowadzony przez BSKA „Krokus”) 
� ul. Antoniukowska 60 (prowadzony przez BSKA „Tęcza”) 
� ul. Św. A.Boboli 5 (prowadzony przez SAKA „Arka”). 

 
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 udziela wsparcia osobom 
doświadczającym przemocy ze strony swoich bliskich oraz informacji o możliwościach przerwania przemocy 
domowej poprzez motywowanie do skorzystania z pomocy terapeutycznej i grup wsparcia, podjęcia działań 
prawnych, skorzystania z pomocy sieci placówek pomocowych. 
 
Zadanie: Wspieranie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 
 
W 2006 r. na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej wydatkowano środki finansowe: 

� ze środków własnych gminy – 336 602 zł 
� z Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 258 766 zł 
� z dotacji celowej budżetu państwa – 56 942 zł 

 
Zadanie: Szkolenie nauczycieli, wychowawców szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie 
radzenia sobie z agresją wśród uczniów, wychowanków; wczesnego rozpoznawania zagrożeń oraz sposobów 
zapobiegania im. 
 
Powyższe zadanie zostało zrealizowane w 2006 roku poprzez: 
� organizację cyklicznych  spotkań Zespołu Wychowawców, na których poruszane były zagadnienia 

dotyczące bezpieczeństwa uczniów w szkole (analiza zjawiska, wypracowanie sposobów przeciwdziałania 
agresji wśród uczniów, opracowanie scenariuszy zajęć z zakresu agresji), 

� organizację pogadanek dla nauczycieli nt. „Mobbing w szkole – zapobieganie przemocy grupowej”, „Praca 
z uczniami sprawiającymi rożne problemy wychowawcze”, 

� organizację zajęć  otwartych-szkoleń  „Szkoła bez przemocy”,  
� organizację rad szkoleniowych: „Agresja i przemoc wśród dzieci”, „Agresja i przemoc: podstawowe 

pojęcia, sposoby zapobiegania”, „Konstruktywne i destruktywne sposoby komunikowania się – profilaktyka 
agresji”, „Strażnicy uśmiechu – według metod porozumienie bez przemocy”, 

� zapoznanie nauczycieli – wychowawców z procedurami postępowania w przypadkach zachowań 
ryzykownych młodzieży, 

� organizację spotkań z przedstawicielami policji i poradni psychologiczno-pedagogicznych. 
 
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku organizował między innymi: 
� kursy: Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD; Patomechanizm zaburzeń 

emocjonalnych; Rodzice – nauczyciele. Efektywne formy współpracy; Zagrożenia dnia współczesnego. 
Zachowania w sytuacjach ekstremalnych; Sztuka porozumiewania się – relacje interpersonalne, 

� warsztaty: Jak radzić z trudnymi emocjami i porozumiewać się; Jak rozwiązywać konflikty młodzieży z 
rodzicami; Jak sobie radzić ze stresem? Techniki relaksacyjne, 

� szkolenia rad pedagogicznych: Jak pracować z uczniem agresywnym i nadpobudliwym psychoruchowo? - 
objawy, oddziaływania , współpraca z rodzicami; Funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi; 
Praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze; Doskonalenie umiejętności pracy z uczniem 
specjalnych potrzebach. 

 
Cel operacyjny: Promowanie i wspieranie różnorodnych form spędzania czasu wolnego 
przez dzieci, młodzież, przeciwdziałanie nudzie. 
  
Zadanie: Wspieranie programów służących zdrowemu stylowi życia, w tym współorganizowanie i 
dofinansowanie zawodów sportowych - międzyszkolnych. 
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1. Zorganizowano współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z białostockich szkół, w którym uczestniczyło 
29 gimnazjów oraz 38 szkół podstawowych, zorganizowano łącznie 165 imprez w trzech kategoriach: 
dziewcząt, chłopców i łącznej; na współzawodnictwo sportowe przeznaczono kwotę 104 000 zł. 

2. Miasto Białystok zleciło organizacjom pozarządowych realizację zadań publicznych w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez dofinansowanie udziału dzieci i młodzieży w zajęciach 
sportowych (treningach, szkoleniu, zawodach sportowych), organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, 
sportu niepełnosprawnych, sportu masowego; łącznie przeznaczono kwotę 1 370 619 zł. 

3. Miasto Białystok ogłosiło 4 otwarte konkursy ofert na dofinansowanie zajęć oraz imprez sportowo 
rekreacyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej; dofinansowano 22 
organizacje pozarządowe na łączna kwotę 153 147 zł. 

4.Wprowadzono pilotażowy program „Szkolne Ośrodki Sportowe” mający na celu upowszechnianie  
różnorakich form sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży. W cyklicznych zajęciach uczestniczyło ok. 230 
osób. Zajęcia odbywały się po zakończeniu zajęć dydaktycznych i były realizowane w ośmiu szkołach 
podstawowych w oparciu o Szkolne Programy Profilaktyczne. Wydatkowano kwotę w wysokości 55 400 zł. 

 
Zadanie: Poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych. 
 
1. Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku we współpracy z placówkami oświatowymi 
Miasta Białegostoku poszerzył oferty zajęć pozalekcyjnych o koła zainteresowań takie jak: plastyczne, 
polonistyczne, matematyczne, informatyczne, teatralne, redakcyjne, szachowe, biblioteczne, teatralne, koła 
pomocy uczniowskiej, chóry, kluby szkolne (np. ekologiczne, europejskie). Organizowano także: 
zajęcia rekreacyjno-sportowe (SKS), zajęcia w siłowni szkolnej, zespoły taneczne, wokalne; plenery 
fotograficzne, plastyczne; wyjścia do teatrów, kin; imprezy i uroczystości szkolne (m.in. dyskoteki, Mikołajki, 
Walentynki, Dzień Babci); 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. 
2. W szkołach działają samorządy szkolne.  
3. W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, tj. podczas ferii zimowych i wakacji, młodzież ma możliwość 
aktywnego wypoczynku poprzez uczestniczenie w akcji „Otwarta szkoła”. 
4. 25 białostockich szkół realizowało ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”.  
5. Dyrektorzy szkół wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci udostępniają im po zajęciach lekcyjnych sale 
gimnastyczne, informatyczne i czytelnie. 
 
Zadanie: Wyposażanie placów zabaw, ogródków szkolnych w bezpieczne i zróżnicowane urządzenia 
zabawowe. 
 
Zarząd Mienia Komunalnego wyposażył place zabaw na 12 podwórkach na łączną kwotę 30 000 zł. Ustawiono 
nowoczesne drewniane zestawy zabawowe: drabinki, huśtawki, ważki, zjeżdżalnie, piaskownice. 
 
Cel operacyjny: Promowanie postaw prozdrowotnych w szkołach. 
 
Zadanie: Wspieranie szkół w działaniach na rzecz ochrony zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej.  

 
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku wspierał szkoły w organizacji: 
� zajęć dydaktyczno- wyrównawczo-kompensacyjnych, 
� zajęć z gimnastyki korekcyjnej, 
� szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień, 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 młodzieży, spotkań  
z pracownikami MONAR-u, Młodzieżowego Ośrodka Terapii i Readaptacji „Etap”, Metanoi , Państwowego 
Szpitala Klinicznego, 

� akcji i konkursów plastycznych: „Nie pal przy mnie, proszę”, „Znajdź dobre rozwiązanie”, „Dzień bez 
papierosa”, „Moja rodzina prowadzi zdrowy tryb życia - 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 życie”, 
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� sesji popularnonaukowych „Alkohol- przyjaciel czy wróg”, 
� zajęć edukacyjnych: „ Alkohol kradnie wolność”, 
� debaty uczniów: „Sąd nad alkoholem”, 
� organizacji festynu prozdrowotnego „Zdrowie  tak, nikotyna nie”. 

Cel operacyjny: Ochrona osób starszych przed skutkami patologicznych zachowań i 
zdarzeń, których są ofiarami. 
 
Zadanie: Przygotowanie i wpieranie programów edukacyjnych na temat zagrożeń, przestępstw przemocy wobec 
osób starszych.  
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku współpracował z Zakładem Andragogiki i Gerontologii 
Uniwersytetu w Białymstoku oraz Komendą Wojewódzką Policji przy organizacji konferencji naukowo- 
szkoleniowej pt. „Zjawisko przemocy w środowisku życia człowieka starego”. Konferencja była częścią 
projektu badawczego Zakładu Andragogiki i Gerontologii pt. „Przemoc wobec ludzi starszych w Polsce. Na 
przykładzie badań środowiskowych na Podlasiu.” 
 
Zadanie: Zapewnienie bezpiecznego schronienia i pomocy psychologicznej osobie starszej doświadczającej 
przemocy lub przestępstwa. 
 
W Ośrodku Interwencji Kryzysowej został zorganizowany Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla seniorów 
borykających się z problemem przemocy domowej „Bezpieczny we własnym domu”. Porad udzielali 
pracownicy OIK (psychologowie, pedagodzy, pracownicy socjalni, prawnik) oraz funkcjonariusze Komendy 
Wojewódzkiej Policji i Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. 
 
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 zależności od stopnia niepełnosprawności 
oraz aktywności poszczególnych osób, proponowane były różne formy spędzania czasu: 
- ćwiczenia usprawniające i relaksacyjne, 
- prelekcje i pogadanki na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, 
- spotkania przy „Dźwiękach starej płyty”, 
- imprezy okolicznościowe np. bal karnawałowy, dzień kobiet, wieczór sobótkowy a także, przy sprzyjającej  
pogodzie, wyjazdy do Supraśla, na plaże w Wasilkowie, do lasu itp., 
- wyjścia do kina i teatru, 
- „Dni książki mówionej”. 
Podopieczni chętnie spotykali się w świetlicach by porozmawiać, posłuchać muzyki, obejrzeć telewizję, 
wymienić się przepisami i doświadczeniami kulinarnymi, wypić wspólnie herbatę. Kilki podopiecznych to osoby 
niepełnosprawne intelektualnie. Wykazywały one na ogół dużą aktywność i chęć udziału w zajęciach, włączając 
się i pomagając w organizowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć. 

Cel operacyjny: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup 
szczególnego ryzyka. 
 
Zadanie: Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie integracji zawodowej i 
społecznej poprzez: 
 

 Miasto Białystok udzieliło jednej osobie niepełnosprawnej pomocy w postaci dofinansowania do 
oprocentowania zaciągniętego kredytu bankowego w związku z kontynuowaniem przez nią działalności 
gospodarczej. W 2006r. udzielono 5 pożyczek dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej ze środków PERON, w szczególności na działalność handlową oraz usługową. 
  
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku w 2006r. współpracował na rzecz osób bezrobotnych z 
wieloma instytucjami, organizacjami działającymi w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych tj. PUP, PCK, 
OHP, T-MATIC, PCK, ZETO, Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia „Eleos”, Stowarzyszenie kontakt Miast 
Białystok – Eindhoven,  Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. Ośrodek uczestniczył w charakterze 
partnera w realizowanych, przez powyższe instytucje oraz organizacje, programach adresowanych do osób 
bezrobotnych. W 2006r. MOPR skierował na szkolenia 244 osoby. Ponadto MOPR zgłosił w 2006r. 427 osób do 
prac społecznie użytecznych, przy czym prace społecznie użyteczne otrzymały 104 osoby. Specjaliści pracy 
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socjalnej MOPR, w ramach zawartego porozumienia, pełnili dyżury organizowane przez Wojewódzki Urząd 
Pracy, podczas których udzielali porad z zakresu pomocy społecznej na rzecz bezrobotnych mieszkańców miasta 
Białegostoku. 
 
Zadanie: Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, w tym środków z Unii Europejskiej na 
przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy. 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku w 2006 roku pozyskał środki finansowe z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na realizację 3 projektów w ramach działań: 1.2, 1.3, 1.5 SPO RZL.  

� Projekt „Pierwsze kroki na rynku pracy” w ramach działania 1.2 „Perspektyw dla młodzieży” zakładał 
objęcie wsparciem w latach 2006 - 2007 ok. 1394 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 stałe oraz staże, które pozwolą na uzyskanie doświadczenia zawodowego. W 
ramach projektu udział wzięło 1146 osób bezrobotnych, którzy skorzystali z następujących form wsparcia: 
- szkolenia – 413 osób; - prace interwencyjne – 86 osób; - staże –641 osób; - jednorazowe środki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 7 osób. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 3.054.288,82 zł, w tym dotacja ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2.216.491,59 zł. 
� Projekt „Nowy etat – nowa szansa” w ramach działania 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie 

długotrwałego bezrobocia” zakładał objęcie wsparciem ok. 1118 osób powyżej 25 roku życia i 
zarejestrowanych w urzędzie do 24 miesięcy. W ramach projektu udział wzięło 634 osób bezrobotnych, które 
skorzystały z następujących form wsparcia:  
- szkolenia – 471 osób; - prace interwencyjne – 56 osoby; - jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej – 81 osób; - przygotowania zawodowego w miejscu pracy 29 osób. 
Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 1.712.292,20 zł, w tym dotacja ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego 1.262.644,27 zł. 
� Projekt „Zatrudnienie subsydiowane – ostatnia szansa przed wykluczeniem” był skierowany do osób 
długotrwale zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku powyżej 24 miesięcy. Projekt miał 
na celu aktywizację 180 osób przy użyciu następujących działań: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, 
szkoleń i instrumentów rynku pracy – prac interwencyjnych, staży zawodowych i przygotowania zawodowego w 
miejscu pracy. Zakładany całkowity koszt projektu wyniósł 622.307 zł. Projekt był realizowany w okresie od 01 
września 2005 r. do 31 grudnia 2006 r. W 2006 r. w ramach projektu z form wsparcia skorzystało 140 osób 
bezrobotnych. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 361.978,81 zł, w tym dotacja ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 289.644583,05 zł. 
 
Zadanie: Prowadzenie polityki osłonowej dla osób zwalnianych z zakładów pracy oraz zagrożonych utratą 
pracy. 
 
W 2006 r. trzy zakłady pracy z terenu Białegostoku zgłosiły do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku 
zamiar dokonania zwolnień grupowych. Ogółem wypowiedzenia wręczono 138 osobom. 

Stosownie do skali planowanych zwolnień i ich rozłożenia w czasie wszystkim pracodawcom proponowano: 
- spotkania ze zwalnianymi pracownikami na terenie zakładu pracy, 
- dyżury pracowników PUP w zakładach wg sporządzonego wspólnie z pracodawcami harmonogramu, 
- utworzenie punktu konsultacyjnego. 
Wybór odpowiedniej usługi dokonywany był wspólnie z pracodawcami. Ogółem zorganizowano 4 dyżury w 
firmie „Fokus”. Z porad pracowników Urzędu skorzystało 50 zwalnianych pracowników. Pracownicy udzielali 
informowali 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 podęciu pracy. 
 
Zadanie: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości jako formy aktywizacji lokalnego rynku pracy i narzędzia 
walki z bezrobociem. 
 
1. W 2006 roku wydatki majątkowe Miasta wyniosły 104 369 903 złotych w tym wydatki na inwestycje 
83 652 376 złotych. Uchwałą nr LX/709/06 Rady Miejskiej Białegostoku Białegostoku dnia 28 sierpnia 2006 
roku wprowadzono Wieloletniego Programy Inwestycyjnego Miasta Białegostoku na lata 2007 – 2013, który 
zawiera przedsięwzięcia inwestycyjno – modernizacyjne mające istotny wpływ na poprawę warunków życia 
mieszkańców i rozwój gospodarczy miasta. 
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2. Miasto Białystok współdziałało z innymi jednostkami i instytucjami na rzecz rozwoju regionalnego m.in. 
Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego. Prezydent Miasta zasiada w Radzie Fundatorów, która wspiera 
działania związane ze wspomaganiem rozwoju gospodarczego poprzez udzielanie wsparcia finansowego w 
ramach Podlaskiego Funduszu Doręczeniowego i Podlaskiego Funduszu Kapitałowego. 
3. Przy Prezydencie Miasta funkcjonuje Rady Przedsiębiorczości, która jest organem konsultacyjnym Prezydenta 
w zakresie spraw dotyczących sfery gospodarczej miasta. W skład Rady wchodzi m.in. 5 przedstawicieli 
organizacji przedsiębiorców.  
4. Miasto w 2006 r. udzieliło przedsiębiorcom pomocy publicznej na kwotę 1 095 923,41 zł w formie zwolnień, 
rozłożeń na raty podatków lokalnych, dotacji i pożyczek preferencyjnych. Ponadto przedsiębiorcy korzystają z 
pomocy publicznej w ramach Programu Pomocy Regionalnej udzielanej dla przedsiębiorców, którzy nabyli 
prawo na podstawie: 

� Uchwały Nr X/80/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie 
programu pomocy regionalnej udzielanej dla przedsiębiorców. 

� Uchwały NR LXI/757/06 Rady  Miejskiej Białegostoku z dnia 25 września 2006 r. w sprawie 
udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub 
tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z 
podatku od nieruchomości. 

5. Usprawniono procedury związaną z rejestracją działalności gospodarczej - możliwość składania wniosków w 
sprawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej drogą internetową. 
6. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku w ramach wspierania rozwoju przedsiębiorczości przekazał 
jednorazowo bezzwrotne środki finansowe z Funduszu Pracy 162 osobom bezrobotnym planującym rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. Ponadto PUW zrefundował pracodawcom koszty wyposażenia lub doposażenia 133 
nowych stanowisk pracy. W 2006 roku zorganizowano kurs grupowy pt.: „Prowadzenie działalności 
gospodarczej”, na który skierowano 20 osób bezrobotnych. 
 
Zadanie: Wspieranie doskonalenia umiejętności pracowników instytucji pomocy społecznej, organizacji 
pozarządowych, wolontariuszy pracujących z grupami szczególnego ryzyka  
 
W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 104 pracowników uczestniczyło w szkoleniach i kursach podnoszących 
kwalifikacje oraz umiejętności zawodowe.  
 
Zadanie: Budowanie i wspieranie programów mających na celu pobudzenie aktywności osób bezrobotnych, a w 
szczególności wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem.  
 
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku w 2006 roku korzystał z rezerwy środków finansowych będących w 
dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Marszałka Województwa Podlaskiego organizując 
dodatkowe programy rynku pracy mające na celu pobudzenie aktywności grup osób bezrobotnych zagrożonych 
długotrwałym bezrobociem lub wykluczeniem społecznym. Realizowano program „Stażysta w policyjnej 
profilaktyce”, który był kolejną edycją realizowanego w 2005 r. projektu. W ramach przedsięwzięcia PUP w 
Białymstoku przeznaczył kwotę 68.657,22 zł na organizację staży dla bezrobotnej młodzieży w jednostkach 
Policji znajdujących się na terenie miasta Białystok i powiatu białostockiego. Do odbycia staży skierowano 17 
osób.  
W celu lepszego przygotowania się do skutecznego poruszania się na rynku pracy, 110 osób bezrobotnych 
uczestniczyło w warsztatach aktywizujących „Marketing w poszukiwaniu pracy – jak dotrzeć do pracodawcy ”, 
„Życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny – moją wizytówką w staraniach o pracę”, „Zaprezentuj się 
profesjonalnie czyli oko w oko z przyszłym pracodawcą”. W trakcie zajęć uczestnicy mieli możliwość określić 
swoje umiejętności i predyspozycje zawodowe, poddać analizie oczekiwania i wymagania pracodawców oraz 
poznać zasady przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej, metody poszukiwania pracy, zasady pisania 
życiorysów i listów motywacyjnych.  
 
Zadanie: Organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych, staży dla młodzieży. 
 

� Prace interwencyjne. 
Starosta Powiatu Białostockiego podpisał z 332 pracodawcami umowy w sprawie organizacji 443 miejsc pracy 
w ramach prac interwencyjnych. W Mieście Białymstoku pracę podjęło 261 osób, w tym 134 kobiety. Spośród 
zatrudnionych 131 osób, w tym 59 kobiet to młodzież do 25 roku życia, natomiast 130 osób, w tym 73 kobiety to 
osoby długotrwale bezrobotne, przy czym 41 osób, w tym 15 kobiet to osoby powyżej 50 roku życia. 

� Roboty publiczne. 
Starosta Powiatu Białostockiego podpisał z 23 organizatorami robót publicznych umowy w sprawie zatrudnienia 
319 osób. W Mieście Białymstoku zatrudniono 83 osoby, w tym 36 kobiet. Spośród zatrudnionych 3 osoby 
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(kobiety) stanowiły młodzież w wieku do 25 roku życia; 23 osoby, w tym jedna kobieta powyżej 50 roku życia 
oraz 73 osoby, w tym 35 kobiet należało do kategorii osób długotrwale bezrobotnych. 

� Organizacja miejsc odbywania stażu dla bezrobotnej młodzieży. 
Starostwo Powiatu Białostockiego zawarło umowy z 561 pracodawcami w sprawie organizacji 1090 miejsc 
odbywania stażu. W Mieście Białymstoku staż podjęło 756 osób, w tym 593 kobiety. Spośród młodzieży 
odbywającej staż 568 osób, w tym 453 kobiety to osoby bezrobotne do 25 roku życia oraz 42 osoby w tym 37 
kobiet to osoby długotrwale bezrobotne. 
  
Zadanie: Dostosowywanie profili kształcenia zawodowego do wymogów rynku pracy. 
 
W roku 2006 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku na rożnego rodzaju szkolenia skierowano ogółem 
1166 osób bezrobotnych i poszukujących pracy z powiatu grodzkiego. Szkolenia organizowane przez Urząd są 
skierowane m.in. do tych osób, które nie posiadają żądnych 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 różnego rodzaju szkoleniach ma im pomóc w dostosowaniu się do zmiennych 
wymogów rynku pracy, a także zwiększyć ich mobilność zawodową. 
W celu dostosowania profili kształcenia zawodowego do wymogów rynku pracy, Wydział Edukacji i Sportu 
Urzędu Miejskiego w Białymstoku podjął następujące działania: 
� kontynuował współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy i Powiatowym Urzędem Pracy, 
� wprowadził nowe profile kształcenia oraz nowe zawody w ofercie edukacyjnej szkół zawodowych Miasta 

Białegostoku,  
� nawiązał współpracę z zakładami pracy poszukującymi wykwalifikowanych osób 

 do pracy, 
� zorganizował III edycję konferencji zawodowej „Kształcenie zawodowe-egzaminy zewnętrzne-rynek 

pracy”, mającej na celu promocję szkolnictwa zawodowego. 
  
Cel operacyjny: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 
 
Zadanie: Wspieranie działań organizacji pozarządowych w zakresie integracji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych. 
 
Z dofinansowania PFRON w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych skorzystały 
następujące organizacje pozarządowe: 

� Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 
� Klub Sportu i Turystyki Niewidzących i Słabowidzących, 
� Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
� Klub Amazonki, 
� Polski Związek Głuchych, 
� Polski Związek Niewidomych, 
� Stowarzysz. Samopomocowe Rady Seniorów Dz. Antoniuk. 

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 9 MOPR stale współpracuje z firmą T-MATIC Grupa Komputer Plus 
będącą organizatorem projektu „Sprawni niepełnosprawni – aktywizacja zawodowo – psychologiczna osób 
niepełnosprawnych na rynku pracy”, którego celem jest udzielanie wsparcia bezrobotnym osobom 
niepełnosprawnym w wyborze drogi zawodowej, określeniu predyspozycji i tożsamości zawodowej oraz z Firmą 
„Jard”, która prowadziła Warsztat Terapii Zajęciowej.  
 
Zadanie: Współpraca z PFRON w zakresie realizacji programów na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 
W 2006 roku udzielono 5 pożyczek osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze 
środków PFRON. 
 
Zadanie: Wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez  usługi dopasowane do ich potrzeb. 
 
W ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:  
� Zespół Pracowników Socjalnych Nr 9 włączył się do realizacji programu z firmą Biuro Projektu „Training 

Group”, która realizowała projekt pt. „Czas na efektywność” skierowany do osób bezrobotnych o znacznym 
i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ruchowej, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoby 
bezrobotne poszukujące pracy. 
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� Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych m. in.: 
- prowadził sprawy dotyczące dofinansowania ze środków PFRON oraz działalności warsztatów terapii 
zajęciowej, 
- udzielał osobom niepełnosprawnym specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, 
prawnego 

� Środowiskowy Dom Samopomocy kontynuował działalność 7 pracowni. Z zajęć w placówce korzystało 47 
uczestników, w tym: 10 z chorobą psychiczną i 37 osób z upośledzeniem umysłowym. W poprzednim roku 
2 podopiecznych ŚDS podjęło pracę, 1 podopieczny korzystał z zajęć WTZ oraz 1 podopieczny uczestniczył 
w zajęciach Klubu Pacjenta przy ul. Grottgera.  

 
W 2006r. Powiatowy Urząd Pracy skierował na różnego rodzaju szkolenia ogółem 114 osób niepełnosprawnych 
z powiatu grodzkiego. 
 
CEL STRATEGICZNY 
III. WZMACNIANIE POTENCJAŁU SPOŁECZNOŚCI MIASTA, JEJ INSTYTUCJI 

I ZASOBÓW 
 
Cel operacyjny: Przygotowywanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w społeczności 
lokalnej 
 
Zadanie: Rozwijanie idei wolontariatu i wyławianie liderów. 
W roku 2006 po raz jedenasty został zorganizowany Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu wspaniałych” 
promujący wolontariat oraz postawy prospołeczne wśród młodzieży. Wyłonionych zostało ośmiu liderów oraz 
jedna osoba została wyróżniona za pracę społeczną. Ponadto idea wolontariatu była rozwijana poprzez m. in.: 
� tworzenie „Szkolnych Klubów Wolontariatu”, 
� odwiedzanie przez uczniów domów spokojniej starości, domów dziecka; przygotowanie paczek 

świątecznych dla dzieci z Domu Matki i Dziecka w Wasilkowie, 
� udział w  programie „Starszy Brat, Starsza Siostra”, „Góra grosza” ( inicjatorem było Stowarzyszenie „Nasz 

Dom”), 
� współorganizacja przez Centrum Współpracy Organizacji pozarządowych szkoleń dla wolontariuszy.  
 
Zadanie: Rozwijanie wzmacnianie w dzieciach i młodzieży postaw proobywatelskich. 
 
Młodzież szkolna uczestniczyła w corocznych miejskich uroczystościach m. in. „Marsz Polskiego Sybiru”.  
 
Zadanie: Kształtowanie świadomości młodzieży i jej postaw na dziedzictwo kulturowe innych społeczności, 
mniejszości narodowych, uchodźców itp. 
 
1. Miasto Białystok w oparciu o „Program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”(uchwałą Nr LIII/620/06 z dnia 23 stycznia 2006 r.) 
dofinansowało projekty organizacji pozarządowych zorientowane na rzecz popularyzacji wielokulturowości 
miasta, mniejszości narodowych. Dofinansowanie otrzymały m. in.:  

� Białoruskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne („Święto Kultury Białoruskiej”, Konkurs recytatorski 
„Ojczyste słowo”, „Festiwal Piosenka Białoruska 2006”, prezentacje zespołów obrzędowych – projekty 
prezentujące tradycje, kulturę mniejszości białoruskiej); 

� Białoruskie Zrzeszenie Studentów (Studenckie Dni Kultury Białoruskiej- projekt propagujący postawy 
tolerancji wobec innej tradycji i języka, sprzyjający nawiązywaniu więzi między młodzieżą polską i 
białoruską); 

� Muzułmański Związek Religijny („Jubileusz 80-lecia Związku” - prezentacja dziejów społeczności 
tatarskiej w kraju i regionie); 

� Fundacja „Muzyka Cerkiewna” (XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej); 
� Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św. Cyryla i Metodego (X Białostockie Dni Muzyki 

Cerkiewnej); 
� Centralna Rada Romów (pismo poświęcone tematyce romskiej RROM PO DROM); Stowarzyszenie 

Akademia Podlasiaka („Podlaskie kolędowanie” – projekt skierowany do dzieci, propagujący bogactwo 
i różnorodność obyczajów oraz tradycji regionu Podlasia, związanych z Bożym Narodzeniem). 

Dofinansowane projekty to w większości przedsięwzięcia cykliczne, nawiązujące do bogactwa kulturowego 
społeczności zamieszkujących nasz region, prezentujące ich dorobek, upowszechniające tradycje, służące 
tolerancji i integracji  młodych ludzi z różnych społeczności. 



 24 

2. Realizowano projekt integracyjny w ramach kampanii „Uczeń z Klasą” w strategii „Pomagam innym” pt. 
„Zaprzyjaźnij się z cudzoziemcem” oraz organizowano przedsięwzięcia integrujące środowisko uczniów 
polskich, romskich i czeczeńskich. 
3. W Szkole Podstawowej Nr 26 prowadzone były lekcje wychowawcze na podstawie opracowanych 
konspektów, mające na celu kształtowanie wśród uczniów postaw zrozumienia i tolerancji, a także ukazanie 
różnic kulturowych. 
 
Zadanie: Wspieranie programów sprzyjających tolerancji i dążeń do integracji z ludźmi o odmiennych cechach 
psycho - fizycznych i umysłowych. 
 
Miasto Białystok dofinansowało projekty mających na celu poszerzenie idei tolerancji osób niepełnosprawnych i 
ich integracji ze społeczeństwem, realizowane przez następujące organizacje:  

� Stowarzyszenie na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE (kalendarz NIKE prezentujący prace 
autorów niepełnosprawnych, zajęcia artterapii dla osób niepełnosprawnych, plenery twórców 
niepełnosprawnych); 

� Podlaskie Centrum Sztuki („Integracyjna Majówka Artystyczna” -  projekt mający na celu integrację 
środowisk dzieci i młodzieży pełno- i niepełnosprawnej, prezentację ich dorobku artystycznego); 

� Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski („Sztuką wygrać życie” - warsztaty 
teatralne dla dzieci niepełnosprawnych,  z problemami rozwojowymi i z rodzin ubogich);  

� Polski Związek Niewidomych („T3 –Teatr - Terapia - Taniec” – warsztaty teatralne dla osób 
niewidomych i słabowidzących). 

 
Powyższe zadanie realizował także Białostocki Teatr Lalek, włączając się w organizację, w swojej siedzibie, 
festiwali i przeglądów zespołów amatorskich: szkolnych i zespołów domów pomocy społecznej.  
 
Zadanie: Realizacja programów bezpieczny Białystok z aktywnym udziałem dzieci i młodzieży. 
 
Działania realizowane przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego oraz większość białostockich szkół 
objęły: 
� prowadzenie działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach techniki - moduł wychowanie 

komunikacyjne (na lekcjach wychowawczych i kształcenia zintegrowanego), 
� organizację zajęć z zakresu przepisów ruchu drogowego w Miasteczku Ruchu Drogowego (uczniowie klas 

IV) i przeprowadzanie egzaminów na kartę motorowerową i rowerową,  
� realizację programu „Bezpieczna droga” „Bezpieczną drogą do szkoły”, „ Jak bezpiecznie dojść do szkoły”, 

„ Bezpieczne wakacje”, „Znamy przepisy ruchu drogowego”, „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, 
� spotkania z funkcjonariuszami Policji dot. nauki bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, uczestnictwa w 

ruchu drogowym, zachowania się w środkach komunikacji, 
� realizowano, przy współudziale Policji, programy edukacyjne „Bezpiecznie do szkoły, bezpiecznie  do 

domu ( klasy I-III ),  „Nasze bezpieczeństwo”  (klasy IV-VI), „Bezpieczne ferie”, 
� udział uczniów w „Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym ” oraz w konkursach dot. Ruchu 

drogowego p.t. „Rowerowy tor przeszkód”, „ Nasze Bezpieczeństwo”, 
� oznakowanie przejść dla pieszych w pobliżu szkoły, 
� instalację sygnalizacji świetlnej w pobliżu szkoły, 
� zatrudnianie strażnika szkolnego zapewniającego uczniom bezpieczne przejście przez jezdnię, 
� przeprowadzenie warsztatów dla rodziców uczniów klas I-III dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
� współpracę z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców „RONDO” (udział uczniów w kursach na prawo jazdy) oraz 

z Zarządem Dróg w zakresie właściwego oznakowania przejść dla pieszych w pobliżu szkoły, 
� organizację konkursów o przepisach ruchu drogowego „Ruch drogowy”, „Jestem bezpieczny”, Nasze 

bezpieczeństwo”, konkursów plastycznych p.t. „Stop pijanym kierowcom, „Bezpieczna szkoła”; 
inscenizacja „Już lato, co ty na to?” dot. bezpieczeństwa w czasie  wakacji, prezentacja multimedialna  „ 
Masz tylko jedno życie”. 
 

Zadanie: Szkolenie nauczycieli, terapeutów, a także liderów młodzieżowych mających na celu kształcenie 
umiejętności wykorzystywania dobrych przykładów.  
 
W ramach szkolenia nauczycieli, terapeutów, a także liderów młodzieżowych mających na celu kształcenie 
umiejętności wykorzystywania dobrych przykładów zorganizowano: 
� rady szkoleniowe na tematy: „Wzmacnianie pracy wychowawcy szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem 

roli wychowawcy klasowego”, „Interwencja profilaktyczna w szkole”, 
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� szkolenia dla wychowawców i nauczycieli: „Nauczanie profilaktyczne a treści edukacyjne”, „Żeby się 
chciało chcieć” „ Jak nauczyć dziecko odpowiedzialności”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich i ich 
rodziców”, „Agresja, przemoc wśród dzieci i młodzieży-przyczyny”, „Wspierajmy nasze dzieci”, „Dlaczego 
dzieci sięgają po substancje uzależniające”, „Podstawowe zasady tworzenia prawa: obyczaje, moralność, 
prawo”, „Czas wolny dziecka, rozwijanie zainteresowań”, „Bezpieczna droga dziecka do szkoły”, „Zły 
Dysk” (przy współpracy KMP), „Nauczanie profilaktyczne a treści edukacyjne”, „Porozumienie bez 
przemocy”, „Szkoła bez przemocy”, „Komunikacja w rodzinie a potrzeby dziecka”. „Dziecięcy stres, 
dlaczego dziecko boi się szkoły”, „Agresja i przemoc wśród młodzieży”, „Podstawowe zasady tworzenia 
prawa: obyczaje, moralność, prawo”, „Przemoc i agresja wobec dzieci”, „ Jak rozpoznać, czy dziecko bierze 
narkotyki” 

� zorganizowano spotkania z pracownikami Komendy Policji, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, 
świetlic socjoterapeutycznych, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką nt. bezpieczeństwa, zagrożeń, patologii 
oraz umiejętnego zachowania się w w/w sytuacjach ( kl. I-V ). 

 
Cel operacyjny: Autokreacja i samorealizacja najstarszego pokolenia. 
 
Zadanie: Wspieranie różnorodnych form twórczości. 
 
1. Białostocki Ośrodek Kultury był organizatorem  przeglądu twórczości amatorskiej seniorów „Seniorada” 

oraz współorganizatorem imprez „Dzień Inwalidy”, „Jubileusz Kabaretu Szpilka”.  
2. Miasto Białystok dofinansowało projekt Stowarzyszenia Trzeciego Wieku pt.: „Zostawić ślad na ziemi”, 

związanego z jubileuszem urodzin  i pracy naukowej z zakresu gerontologii prof. W. Pędicha. 
3. W 2006 roku w strukturze MOPR kontynuował swoja działalność Klub Seniora przy ul. Białej 13/33, 

którego głównym celem jest udzielanie pomocy Seniorom, aktywizowanie społeczności osób starszych i 
społeczności lokalnej do działań wspierających ludzi starszych. Pracownik socjalny pracujący w Klubie w 
ramach swoich zadań, podejmował współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi (tj. Polskim 
Związkiem Emerytów i Rencistów, Zarządem Okręgowego Związku Działkowców, Fundacją „DOM”, 
Stowarzyszeniem „Klanza”, Zakładem Gerontologii Społecznej i Klinicznej AMB, Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Rehabilitacji, Policealną Szkołą Nr 2 Pracowników Służb Medycznych i Społecznych, Fundacją 
„Ja Kobieta”, Stowarzyszeniem „50+Seniorzy XXI wieku”, Fundacją „Emeryt”) zmierzającą do organizacji 
imprez na rzecz Seniorów. 

4. Zorganizowano wiele imprez na terenie miasta m.in.: „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Kobiet i 
Czterdziestu Męczenników”; w ramach IV „Podlaskich Dni Rodziny” zorganizowano konferencję pt. 
„Podlasie przyjazne Seniorom”, „Dzień Matki i Dziecka”, w której wzięło udział ok. 200 osób.  

5. W miesiącu czerwcu i sierpniu zorganizowano „Letni wypoczynek dla niepełnosprawnych Seniorów”, 
„Pożegnanie Lata – Dzień Działkowca”, „Wojewódzki Dzień Seniora” oraz „Ogólnomiejski Dzień Seniora” 
pod patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.  

6. W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9 w Białymstoku organizowano: 
  - udział w terapii zajęciowej (pracownia plastyczna, pracownia gospodarstwa domowego, zespół muzyczny 

„Świerki”, kółko literackie, kółko sportowo- rekreacyjne); 
  - podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców (spacery, gimnastyka na wesoło, zajęcia sportowe 

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

 - wyjścia do kina; 
  - wycieczki „Szlakiem Papieskim – Augustów, Studzienniczna, Sejny i Klasztor Kamedułów”; 
  - turnieje rekreacyjno – sportowe; 

- spotkania integracyjne z młodzieżą i mieszkańcami innych placówek (przedszkola, szkoły, stowarzyszenia, 
osiedlowe kluby seniorów, inne domy pomocy społecznej); 

 - uczestnictwo w corocznych Przeglądach Zespołów Artystycznych; 
 - udział w corocznym Plenerze Malarskim; 
 - cykliczne imprezy kulturalno – oświatowe (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Powitanie 

wiosny, Pożegnanie lata, Dzień Seniora, Andrzejki, Wigilia).  
7. Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych współpracuje z Uniwersytetem III Wieku; w ramach jego 

działalności odbywają się zajęcia edukacyjne (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski) gimnastyczne oraz 
rozwijające pasje i zainteresowania seniorów: sekcje brydża, haftu. 

 

 

 



 26 

CEL STRATEICZNY:  

IV. ROZWIJANIE POTRZEB AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU 
SPOŁECZNYM – SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, PARTCYPACJA 
SPOŁECZNA. 

 
Cel operacyjny: Tworzenie warunków do partnerstwa i budowania zrębów społeczeństwa 

obywatelskiego. 
 
Powyższy cel zrealizowano poprzez: 
� rozwijanie współpracy szkół i placówek oświatowych z organizacjami pozarządowymi, 
� organizowanie szkoleń, warsztatów dla przedstawicieli samorządów szkolnych, dotyczących kształcenia 

umiejętności właściwego postępowania oraz rozbudowy samorządności szkolnej,  
� dofinansowanie inicjatyw szkolnych, tj.: konkursy, imprezy, uroczystości, wycieczki szkolne, 
� pomoc w zdobywaniu środków z funduszów unijnych, np. doposażenie szkół w sprzęt komputerowy. 
 
Zadanie: Rozwój współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i publicznym. 
 
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych włączyło się aktywnie bądź było współorganizatorem wielu 
projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, współorganizowało konferencję skierowaną do 
nauczycieli i pedagogów szkolnych (organizowaną przez Polskie Towarzystwo Dysleksji), imprezy integracyjne 
z Wydziałem Spraw Społecznych oraz Stowarzyszeniem „Jasny Cel”, „Jeden Świat”, „Alpi”; włączało się w 
akcje charytatywne, Wielka Orkiestrę Świątecznej Pomocy organizowaną przez Stowarzyszenie „Nokaut”. W 
CWOP odbył się szereg szkoleń skierowanych do przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także grup 
inicjatywnych z zakresu m.in. księgowości, finansów (organizowanych wspólnie z Ośrodkiem Wspierania 
Organizacji Pozarządowych). Odbyły się także szkolenia z pisania projektów o granty.  
Pracownicy CWOP udzielają poradnictwa dla organizacji pozarządowych, a także służą pomocą i wiedzą 
osobom, które taką organizację chcą założyć (m.in. pomoc w wypełnianiu wniosków Krajowego Rejestru 
Sądowego), udzielają porad i wsparcia w rozwiązaniu problemów z jakimi borykają się organizacje 
pozarządowe. Została uruchomiona strona poświęcona organizacjom, na której można znaleźć aktualności 
dotyczące organizacji pozarządowych, ofert Miasta dotyczących współpracy, ogłoszenia o źródłach 
finansowania.  
Współpraca Samorządu z organizacjami pozarządowymi jest rozwijana i zacieśniana także poprzez powołanie 
Zespołu Konsultacyjnego przy Prezydencie Miasta, którego członkowie reprezentują interesy organizacji 
pozarządowych, opiniują akty prawne tworzone przez Samorząd. Przeprowadzono społeczne konsultacje 
dotyczące Programu Współpracy Organizacji Pozarządowych na rok 2007. Centrum Współpracy Organizacji 
Pozarządowych we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych zorganizowało spotkanie opłatkowe z 
władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.   
 


