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Tabela l. Cele szcze

UwagiMonitorowanieWskaZniki
WartoSd

wskaZnika
w 2019 r.

Realizatorzy
iLr6dta

finansowaniaL.p.
z,adania

realizacyjne
(dzialania)

Analiza
bie24cych

danych pod
k4tem

zachodz4cych
zmian

2t
Liczba plac6wek

wsparcia dziennego
(w tym iwietlice)

Analiza
bieZ4cych

danych pod
kqtem

zachodz4cych
zmian

l-iczba asystentow
rodzinnych

3l

Urz4d Miejski,
Miejski
OSrodek
Pomocy

Rodzinie.
plac6wki

opiekunczo
wychowawcze,
Dzienny Dom

Pomocy
Spolecznej,
organizacj e

pozarzqdowe

Budzet Miasta
A.t.t

Rozwoj
6rodowiskowych

tbrm wsparcia
dziecka i rodziny w

tyrn asystenta
rodziny

Analiza
bieZqcych

danych pod
kqtem

zachodz4cych
zmian

Liczba zatrudnionych
specjalist6w tj.:
psycholo96w,

pedagog6w
ilogoped6w

352

Analiza
biezqcych

danych pod
k4tem

zachodz4cych
zmian

674

Bud2et Miasta

I.icz.ha dz.ialan
ukierunkowanych na

wczesny system
wspomagania dzieci

Budowanie
wczesnego systemu
wspomagania dzieci

o szczeg6lnych
pollzebach

rozwojowych
i emocjonalnych i

edukacyjnych

Urz4d Miejski
(Departament

Spraw
Spolecznych,
Departament

Edukacji)
zlobki,

przedszkola,
szkoly

podstawowe,
plac6wki

opiekuiczo-
wychowawcze,

organizacje
pozarz4dowe

A.1.2
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Raport ze ,,Strategii Rozn'iq 'wunia Problemdv' Spolecznych Miasta Bialegostoka no lata 20tt-2020,'za rok 2019

A.1.3

Wspieranie rodzin w
pelnieniu funkcji
opiekuriczych i

wychowawczych

Urzqd Miejski
(Departament

Spraw
Spolecznych,
Departament

Edukacji)
poradnie

pedagogiczno
psychologiczne,

szkoty i
przedszkola,

MOPR,
plac6wki

opiekunczo -
wychowawcze,

organizacj e

pozarz4dowe

Budzet Miasta

Liczba rodzin
objgtych pomoc4 z

powodu bezradnoSci
w sprawach
opiekuficzo -

wychowawczych

6361

Analiza
biezqcych

danych pod
k4tem

zachodz4cych
zmian

Liczba rodzic6w
objgtych wsparciem w

poradniach
pedagogiczno -

psychologicznych

5 198

Analiza
biezqcych

danych pod
kqtem

zachodz4cych
zmian

A.1.4

Podejmowanie
dzialah

pomocowych
majqcych na celu

podniesienie
poziomu zycia

rodzin z dzieimi

Urz4d Miejski
(Departament

Spraw
Spolecznych,
Departament

Edukacii),
MOPR.

organizacje
pozarz4dowe

Budzet M iasta

Liczba rodzin z
dzieimi objQtych

dzialaniami
pomocowymi

3998

Analiza
biezQcych

danych pod
k4tem

zachodzqcych
zmian

Liczba uczni6w,
kt6rym przyznano

pomoc materialn4 o
charakterze socialnym

879

Analiza
bie24cych

danych pod
k4tem

zachodz4cych
zmian

Liczba dzieci i

mlodziezy objgtych
dozywianiem

4648

Ana\za
biez4cych

danych pod
k4tem

zachodzEcych
zmian

w tym l7l3 objgtych
do2ywianiem przez

MOPR

))
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A. t.5

Zapewn ienie
zastQpczych form

opieki nad
dzieckiem oraz

tworzenie warunkow
do ich

usamodzielnienia

Urz4d Miejski
(Depanament

Spraw
Spolecznych),

MOPR.
plac6wki

opiekunczo -
wychowawcze,

organizacje
pozarzqdowe

BudTet Miasta

Liczba dzieci
przebywaj4cych w

rodzinnlch formach
opieki

:i_]7

Analiza
bie24cych

danych pod
kqtem

zachodz4cych
zmian

Liczba dzieci
przebywaj4cych w

placowkach
opiekunczo -

wychowawczych

209

Analiza
biezEcych

danych pod
kqtem

zachodz4cych
zmian

Liczba
usamodzielnionych

wychowank6w
l.l I

Analiza
bie2acych

danych pod
kqtem

zachodz4cych
zmian

Liczba
usamodzielnionych

wychowank6w
korzystajqcych z

mieszkan chronionych

l9

Analiza
biez4cych

danych pod
kqtem

zachodz4cych
zmian

w roku 2019 w
Bialyrnstoku

funkcjonowalo 5

mieszkati
chronionych

A. t.6

Realizacja
programow

rzqdowych oraz
tworzenie i

realizacja lokalnych
programdw z

zakresu wspierania
rodziny i rozwoju
pieczy zastgpczel

Urzqd Miejski,
MOPR,

placowki
opiekunczo

wychowawcze,
organizacje

pozarzqdowe

Budzet
Miasta,

Dotacje z
bud2elu
panstwa

Liczba
programow/projektow

Analiza
biez4cych

danych pod
kqtern

zachodz4cych
zmian
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Raport ze ,,Strutegii Roiwiq4wuunia Problemdw Spolecuych Miasta Bialegostoku na l tu 201I-2020,, za rok 2019

Liczba
przeprowadzonych

kampanii
4

Analiza
biez4cych

danych pod
kqtem

zachodz4cych
zmian

Liczba dziala6
informacyjno -
edukacyjnych

7

Analiza
bie24cych

danych pod
k4tem

zachodzqcych
zmian

A.2.1

Podejmowanie
dzialan na rzecz

rozwoju rodzinnych
form opieki
zastQpczej

Urzqd Mieiski,
MOPR.

organizacje
pozarz4dowe

Budzet
Miasta,

Dotacje z
budZetu
paristwa Liczba os6b

uczestniczqcych w
szkoleniach dla
kandydat6w do

pelnienia funkcji
rodziny zastgpczej lub

prowadzenia
rodzinnego domu

dziecka

3

Analiza
biez4cych

danych pod
k4tem

zachodzqcych
zmian

4.2.2

Wspieranie rodzin
zastgpczych w

wypetnianiu funkcji
opiekuriczych i

wychowawczych

Urzqd Miejski
(Departament

Spraw
Spolecznych),

MOPR,
organizacje

pozarzqdowe

Budzet Miasta
Liczba rodzin

objgtych wsparciem 241

Analiza
biezEcych

danych pod
kqtem

zachodzqcych
zmian

A.2.3

Tworzenie systemu
mieszkari

rotacyjnych dla
zawodowvch rodzin

zastgpczych

Urz4d Mie.jski Elud2et Miasta
Liczba mieszkair

rotacyjnych 2

Analiza
bie2Ecych

danych pod
k4tem

zachodzacych
zmian

Srrona 4 z 54

Priorytet A.2. Rozw6j I promocjs rodzinnych form zrstfpczej opieki nad dzieckiem

))



Priorytet A.3. Rozwijanie systemu wspierania os6b i rodzin w sytuscjach kryzysowych

A.3.1

Podnoszenie
(wiadomo(ci

spolecznej na ternat
zagtozei

wynikaj4cych ze
stosowania
przemocy

tJrzqd Mic.iski
(Departament

Spraw
Spotecznych.
Departament

Edukacj i).
MOPR.

plac6wki
oSwiatowe.
organizacje

pozarzqdowe,
policja, Biuro
Zarzqdzania

Kryzysowego

Budzet
Miasta,

Dotac.ie z
budzetu
pahstwa,
plac6wki

oSwiatowe

Liczba
przeprowadzonych

kampanii
60

Analiza
bicZqcl'ch

danych pod
kEtem

zachodz4cych
zmian

Liczba dzialari
informacyjno
edukacyjnych

76lt

Analiza
bieZqcych

danych pod
kqtem

zachodz4cych
zmian

A.3.2

Podejmowanie
dzialari

interdyscyplinamych
ograniczaj4cych

zjawisko przemocy
w rodzinie oraz

Srodowisku
16wieSniczym

Urz4d Miejski,
MOPR, stuzby,

plac6wki
oSwiatowe,
organ izacje

pozarzqdowe

Budzet Miasta

Liczba posiedzen
zespolu

interdyscyplinamego
5

Liczba powolanych
gmp robocrych

(interdyscyplinamych)

Analiza
bie2acych

danych pod
kqtem

zachodzqcych
zmian

Liczba osob
wchodz4cych w
sklad stalej grupy
roboczej -518;

Liczba sktad6w grup
robocrych
zaakceptowanych
przez
Przewodniczqcego
zespolu
lnterdysc)?linamego

- 893r
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Ruporl ze ,,Slralegii Roztt'ityz1,x,onia Problemdw Spoleclnych fuliasta Bialegosloku na lolu 201l-2020" za rok 2019

Liczba posiedzeri
grup roboczych
powolanych do
indywidualnych
przypadk6w - 3 086

Liczba program6w
ograniczaj4cych

zjawisko przemocy
16wieSniczej

94

A.3.3

Dzialania
pomocowe

ukierunkowane na
wychodzenie z

kryzysu

MOPR,
jednostki

organizacyjne
pomocy

spolecznej,
organizacje

pozarzqdowe

Bud2et Miasta

Liczba os6b
korzystaj4cych z
hostelu w OIK

Analiza
bie24cych

danych pod
kqtem

zachodz4cych
zmian

Liczba os6b
korzystajqcych z

pomocy
terapeutycznej

t073

Analiza
bie2Ecych

danych pod
k4tem

zachodzqcych
zmian

Liczba os6b
korzystaj4cych z

poradnictwa
specjalistycznego

t846

A.3.4

Realizacja
program6w

profilaklycznych
oraz promowanie

prawidlowych
metod

wychowawczych

Urzqd Miejski,
MOPR,

plac6wki
opiekuriczo -

wychowawcze.
przedszkola,

szkoly,

[]udzet Miasta t431

Analiza
biezqcych

danych pod
kqtem

zachodzqcych
zmian

)
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Analizz
bie24cych

danych pod
k4tem

zachodzqcych
zmian

55

Analiza
bie24cych

danych pod
kEtem

zachodz4cych
zmian

Liczba programow
profilaktycznych

)
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Analiza
biezEcych

danych pod
kqtem

zachodzacych
zmian

Liczba udzielonych
porad

pedagogicznych.
psychologicznych.

rodzinnych

25 ttgl

Analiza
biez4cych

danych pod
k4tem

zachodzqcych
zmian

Liczba rodzic6w
uczestniczqcych w

..Szkolach dla
rodzicdw"

.t.10

poradnie
psychologiczno

-pedagogiczne.
organizacje

pozarzqdorve

Analiza
biez4cych

danych pod
kqtem

zachodzqcych
zmian

Urz4d Miejski,
MOPR,

jednostki
organizacyjne

pomocy
spolecznej,
plac6wki

oSwiatowe,
organizacje

pozarzadowe

I )Budzet
Miasta
2)Prywatni
sponsorzy

Liczba dzialari
promocyjnych

i78
.{.t.1

Promocja dobrych
praktyk w zakresie

dzialaf, na zecz
pomocy dziecku i

rodzinie

Analiza
biezqcych

danych pod
k4tem

zachodz4cych
zmian

3'712A.4.2
Podnoszenie
kwalifikacj i i

umiejgtnoSci kadr

LJrzqd Miejski,
MOPR.

jednostki
organizacyjne

Pomocy
spolecznej,

przedszkola,
szkoly,

poradnie
psychologiczno

-oedasosiczne.
organrzacJe
pozarzqdowe

Budzet Miasta
Liczba pracownik6w

podnosz4cych
kwalifikacje

\
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Roport ze ,,Slrategii Rozn'itlz!,i,un ia Problemdn' Spolecuqtch fuIiastu Bialegostoku no luto 201I-2020" za rok 2019

A.4.1

Rozwijanie bazy
informacyjnej o

podmiotach
wspierajqcych

rodzing

Urz4d Miejski,
MOPR,

jednostki
organizacyjne

pomocy
spolecznej,
organizacje

pozarz4dowe,
placdwki

oSwiatowe

Budzet Miasta

Liczba organizacji
pozarzqdowych, kt6re
otrzymaly dotacjg z
Urzgdu Miasta na
realizacjg zadai z
zakresu wsparcia
dziecka i rodziny

l9

Analiza
biez4cych

danych pod
k4tem

zachodz4cych
zmian

Liczba program6w
realizowanych we

wsp6lpracy
63

Analiza
biezqcych

danych pod
kqtem

zachodz4cych
zmian

A..1.4

Wsp6lpraca i
wymiana

doSwiadczei
pomigdzy

instltucjami i
organ izacjam i

Urz4d Mieiski,
MOPR,

jednostki
organizacyjne

pomocy
spolecznej,

przedszkola,
szkoly,

poradnie
psychologiczno

pedagogiczne,
organizacje

pozarzqdowe

Budzet
Miasta,

organizacje
pozarzqdowe

Liczba kontakt6w.
liczba wsp6lnie

podjgtych dzialari

65 51

Analiza
bie2qcych

danych pod
kqtem

zachodz4cych
zmian

)
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Prioryt€t B.l. Zapobieganie i przeciwdzialanie potencjalnym zagro2eniom,

L.p.
Zadania

realizacyj ne
(dzialania)

llealizatorzy Zrbdla
finansowania

WskaZniki
WartoSd

wskaZnika
w 2019 r.

Monitorowanie Uwagi

Rozpoznawanie
zagrozeh i

uwarunkowai ich
wystgpowania

Urzqd Miejski,
Miejski OSrodek

Pomocy Rodzinie,
slu2by, inspekcje,

straze

Budzet
Miasta

Liczba instytucii
prowadzqcych

rozpoznania i badania
zagrozei

8

Analiza bieZqcych
danych pod kEtem

zachodz4cych
zmian

8.1.2

Prorvadzenie
systematycznego

monitoringu
wystgpujQcych i

potencjalnych
zagroaen

UrzEd Miejski,
slu2by, inspekcje,
straze, jednostki

oSwiatowe

Budzet
Miasta

Liczba
monitorowanych

miej sc

4281

Analiza bie24cych
danych pod k4tem

zachodzqcych
zrnian

B.1.3
Przygotowywanie i

wdrazanie proiekt6w
eliminacji zagroZen

Urzqd Miejski.
stuzby, inspekcje,
straze, jednostki

oSwiatowe

Budzet
Miasta

Liczba dzialaf,.
program6w

183

Analiza bie24cych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian

8.1.4

Konsolidacja dzialari
instytucji na rzecz

zapobiegania
zagrozeniom

Urzqd Miejski,
slu2by, inspekcje,

straZe

38

Analiza bieZ4cych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian

8.t.5

Edukacja i
aktywizacja w

zakesie
eliminowania

zagrozen

Urzqd Miejski,
Miejski Oirodek

Pomocy Rodzinie,
sluzby, inspekcje,
straZe, jednostki

oSwiatowe

Budzet
Miasta

Liczba instytucji w
kt6rych realizowane s4

dzialania i programy
229

Analiza bie24cych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian
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Cel strategiczny B Bezpieczne spoleczeistwo

B.l.l

Budzet
Miasta

Liczba instytucji
zaanga'zowanych na

rzecz zapobiegania
zagrozeniom



8.1.6

Szacowanie ryzyka
zagrozei i

zapewnienie
niezbgdnej pomocy

Budzet
Miasta

Ilo6i rodzajow
potencjalnych

zagrozei
5l

Analiza biezqcych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian

8.2.1

OkreSlanie potrzeb
w zakresie

reagowania w
sytuacjach

wystqpienia
roZnorodnych

rodzajbw zagrozei

Urz4d Miejski.
slu2by, inspekcje,

straze

Budzet
Miasta

Liczba instytucji
zaanga2owanych w

dzialania ratownicze
l9

Analiza bie2qcych
danych pod kqtern

zachodz4cych
zmian

8.2.2

Szacowanie i
przygotowanie

pomocy
potrzebuj4cym w

stanach zagrozeri ich
bezpieczeirstwa

Urz4d Miejski,
Miejski O6rodek

Pomocy Rodzinie,
plac6wki opiekuriczo

- wychowawcze,
siuZby, inspekcje,

straZe

Budzet
Miasta

Srednia roczna liczba
zdarzei zagralajqcy ch

zdrowiu Iub
powod{4cych straty

29 889

Analiza bie2qcych
danych pod kEtem

zachodz4cych
zmian

8.2.3

Tworzenie plan6w i
procedur

wspoldzialania dla
okreSlonych

rodzai6w zagrozei
zapewniajqcych

niezbpdny ratunek i
pomoc zagrozonym

Urz4d Miejski,
sluzby, inspekcje,

straze

Budzet
M iasta

Liczba programow,
planow, procedur 90

Analiza bieZqcych
danych pod k4tem

zachodzqcych
zmian
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Urz4d Miejski,
Miejski O6rodek
Pomocy Rodzinie
sluzby, inspekcje,

sttaze

Priorytet 8.2. Przygotowini6 do dzlalari na wypadek wyst{pienia zagrorefi zdrowia i rycia, mienla i Srodowisks

Raporl ze ,,Slralegii Roiwir1zywunia Problemiw, Spolecznych Miastu Bialegostoku nu latu 2011-2020" za rok 2019

))



Ruptrl ze ,,Strutegii Ro;.u'iq7.-y'tt'u tt iu Problemix' SytleL'zlt1cl1 ,lliasat Bialcgotlt)^,t ,to l tu 201 l-2020" za roh 2019

\

Priorytel 8.3. Zapewnienie skutecznego reagowania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeistwo

8.3.1

Prowadzenie
skutecznych dzialan
interwencyjnych i
ratowniczych w

s),tuacjach zagrozeh
zdrowia i zycia
ludzi, rnien ia i

Srodowiska

Urz4d Miejski,
stu2by, inspekcje,

straZe

Bud2et
M iasta

3 860

Analiza bieZqcych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian

8.3.2

Zapewnienie
warunk6w

przetrwania i zycia
dla osob

potrzebujqcych
pomocy

Budzet
Miasta

Liczba os6b
poszkodowanych i

potrzebujEcych
pomocy po
zdarzeniach

I |1
Analiza bie2qcych
danych pod kqtem

zachodz4cych
znian

8.3.1

Zapewn ienie
ludnoSci ochrony i
bezpieczenslwa na
wypadek zagrozei
cywilizacyjnych i
powodowanych
przez sily natury

Urzqd Miejski,
placowki opiekuirczo

wychowawcze,
sluZby, inspekcje,

straie

Budzet
Miasta

Liczba ludnoici,
kt6rej nalezy zapewnii

bezpieczeristwo

280 t69
Analiza bie24cych
danych pod kEtem

zachodz4cych
zmian

Mieszkaicy
Bialegostoku: stan
zameldowania na

dzien 31.12.2019 r.

8.3.l

Budowa
zintegrowanego

systemu reagowania
na wystqpuj4ce

zagroienia Urz4d Miejski,
sluZby, inspekcje,

straZe

Budzet
Miasta

Liczba instytucji
odpowiedzialnych za
prowadzenie dzialan

ratowniczych

Analiza bie2qcych
danych pod kqtem

zachodzqcych
zmian
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Srednia roczna itodi
prowadzonych dziataf

ratowniczych i
interwencji

Urzqd Miejski,
Miejski O5rodek

Pomocy Rodzinic.
placowki opiekunczo

wychowawcze,
stuzby, inspekcje,

straZe



Roport ze ,,Strulegii Rozwiqzywonia Problemdw Spolecutl,gll ll,liasla Bialegostoku na lalu 201I-2020" za rok 2019

I

B.,t.l

Wsparcie i pomoc w
przetrwaniu po

doznanych stratach
spowodowanych

zaistnialym
zdarzeniem

Urzqd Miejski,
Miejski O3rodek

Pomocy Rodzinie,
plac6wki opiekuiczo

- wychowawcze,
sluzby, inspekcje,
straze, organizacje

pozarzqdowe

Budzet
Miasta

Srednia roczna liczba
os6b zagro2onych

przeZyciem
traumatycznym oraz

utratq warunkow
byowych po
hagicznych
zdarzeniach

25

Analiza bie2qcych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian

w tym ilosc ofiar
Smiertelnych i os6b
rannych w pozarach
(zaklada sig tak4 samq
iloSC os6b zagro2onych
przeZyciem
traumatycznym)

8.4.2

Tworzenie
materialnego

zabezpieczenia
potrzeb ludzi, kt6rzy

utracili w wyniku
zdarzeri warunki

mieszkalne i
materialne

Urz4d Miejski,
Miejski Odrodek

Pomocy Rodzinie,
plac6wki opiekuriczo

- wychowawcze,
slu2by, inspekcje,

straZe

Bud;zet
Miasta

Srednia roczna liczba
zdarzeri w wyniku
kt6rych nastqpilo

zniszczenie warunk6w
by4owych

t9

Analiza bie2qcych
danych pod k4tem

zachodzqcych
zmian

w tym pozary
budynk6w
mieszkalnych (straty
pow. l0 tys. zl)

Zapewnienie opieki
imo2liwo$ci

radzenia po urazach
traumatycznych

Urzqd Miejski,
Miejski Odrodek

Pomocy Rodzinie,
slu2by. inspekcje.

straze

8.,1.3
Budzet
Miasta

Srednia roczna liczba
os6b zagrozonych

prze2yciem
traumatycznym po

tragicznych
zdarzeniach

-,

Analiza biezqcych
danych pod kqtem

zachodzqcych
zmian

iloSi ofiar Smienelnych
(zaklada sig takq sarnq
iloSi os6b dotknigtych

przezyciem
traumatycznym)

))
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Priorytet 8.4. Odbudowa wraz z modernizacji zniszczonego podczas zdarzei mienia stanowiqcego zabezpieczenie potrzeb ludzi
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Ruporl ze ,,Strulegii Ro;tlit1z.r'r'unia Problemin, Spole.'ztt1't'h ;lliastu Bialego:;lo u ttu lukt 201l-21)20* :t rol 2019
I

A

rynku pracydo potrzeb

UwagiRealizatorzy
i|ri<lla

finansorrania
Wskairiki

Warto$d
wskaZnika
w 2019 r.

Monitorowaric
L.p.

Zadania
realizacyj ne
(dzialania)

Analiza biezqcych
danych pod k4tern

zachodz4cych
zmian

c.t.t
Opracowyrvanic

kierunk6w szkoleh
w oparciu o analizg

lokalnego rynku
pracy

Powiatowy UrzEd
Pracy w Bialymstoku

F'undusz
Pracy

L iczba
przeprowadzonych

ankiet wsrod
pracodawc6w

(ednostka)

53

F'undusz Pracv
Liczba os6b objgtych
uslugami doradczymi

(osoby)
128

Analiza bieiqcych
danych pod kqtem

zachodzqcych
zmian

c.1.2

Pomoc w
diagnozowaniu
predyspozycji
zawodowych

bezrobotnych w
ramach ustug
doradczych

Powiatowy Urzqd
Pracy w Bialymstoku

Liczba os6b
przeszkolonych

(osoby) t52

Analiza biezqcych
danych pod k4tem

zachodzqcych
zmian

.- podane kwoty
dotyczq Miasta
Bialystok (powiat
grodzki) oraz powiatu
bialostockiego
poniewaz nie ma
mo2liwodci rozdzielenia
Srodk6w na powiaty
grodzki i ziemski, gdy2
teren dzialania
Powiatowego Urzgdu
Pracy w Bialymstoku
obejmuje dwa powiaty
bez mo2liwoSci
wydzielenia dw6ch
odrgbnych budzetow

Powiato\.ry Urzqd
Pracy w Biatymstoku

Fundusz Pracy
Europejski
Fundusz

Spoleczny
WysokoSc

pozyskanych Srodk6w
na organizacjg szkolelr

(tys. zl)

603,2 tys. zl'

c.1.3
Pozyskiwanie

Srodk6w i

organizacja szkoleri

\
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Raporl ie ,,Strategii Rozx'itlo,nania Problemdw Spolecutlch llliasta Bialegosloliu na luta 201 I-2020" za rok 2019

Liczba os6b
przeszkolonych

(osoby) 152

c.1.4
Promowanie idei
uczenia sig przez

cale zycie

Powiatowy Urzqd
Pracy w Bialymstoku

Budzet Miasta
Fundusz Pracy

Europejski
Fundusz

Spoleczny

WysokoSd
pozyskanych Srodk6w
na organizacjg szkolei

(tys. zl)

603,2 gr. zl'

Analiza biezqcych
danych pod kEtem

zachodz4cych
zmian

'- podane kwoty dotyczq
Miasta Bialystok
(powiat grodzki) i
powiatu bialostockiego
poniewaz nie ma
mo2liwoSci rozdzielenia
Srodk6w na powiaty
grodzki i ziemski, gdy2
teren dzialania
Powiatowego Urzgdu
Pracy w Bialymstoku
obejmuje dwa powiaty
bez mozliwoSci
wydzielenia dw6ch
odrgbnych budzet6w.

c.2.1
Kreowanie postaw
przedsigbiorczych

Powiatowy Urz4d
Pracy w Biatymstoku

Fundusz Pracy
Europejski
Fundusz

Spoleczny

Liczba os6b
przeszkolonych z

zakresu
przedsigbiorczoSci

(osoby)

2l

Analiza bie2qcych
danych pod k4tem

zachodzqcych
zmian

Liczba os6b. kt6re
podjqty dzialalno6i

gospodarczq po
uzyskaniu pomocy

(osoby)

264

c.2.2
Wsparcie finansowe
os6b bezrobotnych

w samozatrudnieniu

Powiatowy Urzqd
Pracy w Bialymstoku

Fundusz Pracy
Europejski
Fundusz

Spoleczny
WysokoSc

pozyskanych irodkow
na rozw6j

przedsigbiorczoSci
(tys. zl)

8 887.7 ly(. zl

Analiza biezqcych
danych pod kqtern

zachodzqcych
zmian

'- podane kwoty
dotycz4 Miasta
Biaiystok (powiat
grodzki) i powiatu
bialostockiego
poniewaz nie ma
mo2liwoSci rozdzielenia
Srodkow na powiaty
grodzki i ziernski, gdy2
teren dzialania
Powiatowego Urzgdu
Pracy w Bialyrnstoku
obejnruje dwa powiaty
bez rnozliwoici
wydzielenia dw6ch
odrgbnych budzet6w.

))
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Prioryt€t C,2. Promocja przedsifbiorczosci i samozatrudnienia



I
Ruporl ie ,.Strutagii Roix'it!:..t'wun iu Problemdx, Spolecl.tt-1'ch .lliastu Bialegotttt

(

A.,, tt., l,ttt, 201l-2020':u ntL 2(ll9

Liczba os6b
zatrudnionych na
refundowanych

stanowiskach pracy
(osoby)

46

(.:.1
Wsparcie finansowe
przedsigbiorcow w
tworzeniu nowych

miejsc pracy

Powiatowy Urzqd
Pracy w Biatymstoku

[:undusz Pracy
Europej ski
Fundusz

Spoleczny
WysokoSc

pozyskanych Srodkow
na tworzenie nowych
mieisc pracy (tys. zl)

I 128.5 ty(. zl

Analiza bie2qcych
danych pod kEtem

zachodzqcych
zmian

'- podane kwoty
dotyczE Miasta
Bialyslok (powiat
grodzki) ipowiatu
bialostockiego
poniewaz nie ma
mozliwo(ci rozdzielenia
Srodkow na powiaty-
grodzki iziemski, gdyz
teren dziatania
Powiatowego UrzQdu
Pracy w Bialymstoku
obejmuje dwa powiaty
bez mo2liwoSci
wydzielenia dw6ch
odrgbnych budzet6w

c.3.1

Wsp6tpraca z
organizacjami
pracodawc6w

Powiatowy Urz4d
Pracy w Bialymstoku

Fundusz Pracy
Liczba wsp6lnych

przedsigwzigC na rzecz

rynku pracy
(iednostka)

Analiza biez4cych
danych pod kqtern

zachodz4cych
z.mian

Liczba pozyskanych
raport6w, analiz

(iednostka)

0

C.J.2

Wsp6lpraca z
Podlaskim

Obserwatorium
Rynku Pracy

Powiatowy UrzEd
Pracy w Biatymstoku

Fundusz Pracy

Liczba przekazanych
raport6w, analiz

(iednostka)

0

Analiza bie24cych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian

C.,l.l Obejmowanie
programami os6b

MOPR
Powiatowy Urz4d

Pracy w Bialymstoku

Budzet Miasta

Fundusz Pracy

Liczba osdb objgtych
projektem

systemowym
435

Analiza biezqcych
danych pod kqtem

zachodzqcych

\
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Priorytet C,3. Stworzenie mechanizmu dlugofalow€go prognozowania potrzeb rynku prrcy na zo}vody i kwalilikacje

Priorytet C.4. Wspieranie os6b bgd{cych w szczeg6lnej syturcji no rynku pracy (np.50+, niepelnosprawni, dlugotrwalc bezrobotni)



Raport ze ,,Stralegii Roiwiq4'wania Problemdv' Spolecz,t)'ch llliasla Bialegostoku na lata 2011-2020" 2a rok 2019

bgdqcych w
szczeg6lnej sytuacj i

na rynku pracy
Europejski
Fundusz

Spoleczny

Liczba os6b
wykonujqcych prace
spolecmie uzyteczne

0
ztnlan

Liczba osob objgtych
programami rynku

pracy (osoby)
865

c.4.2

MOPR

Powiatowy Urz4d
Pracy w Biatymstoku

l.budzet
paristwa

2. EFS

Fundusz Pracy
Europejski
Fundusz

Spoleczny

Kwota pozyskanych
6rodk6w l0 066.3 tyS. zl

Analiza bie24cych
danych pod kEtem

zachodzqcych
zmian

podane kwoty dotycz4
Miasta Bialystok
(powiat grodzki) i
powiatu bialostockiego
poniewaz nie ma
mo2liwo6ci rozdzielenia
Srodk6w na powiaty
grodzki i ziemski, gdyz
teren dzialania
Powiatowego Urzgdu
Pracy w Bialimstoku
obejmuje dwa powiaty
bez mo2liwoici
wydzielenia dw6ch
odrgbnych budzetow

Wysokosi
pozyskanych Srodk6w

na realizacjg
programow rynku

pracy poza
algor),tmem Funduszu

Pracy (tys. zl)

I0 210.6 tyS. zl

-podane 
kwoty dotycz4

Miasta Bialystok
(powiat grodzki) i
powiatu bialostockiego
poniewaZ nie ma
mo2liwodci rozdzielenia
Srodkow na powiaty
grodzki iziemski. gdy2
teren dzialania
Powiatowego Urzedu
Pracy w Bialymstoku
obejrnuje dwa powiaty
bez mo2liwoSci
wydzielenia dw6ch
odrgbnych budzet6w
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Pozyskiwanie
dodatkowych
Srodk6w na
realizacjg
projekt6w

))



Ruporl :.e .,Strulegii Ro;.tt'itt?,-r'ttrtn ru Problenuiw Sltttlc<':tt1't'h llitstu Biolegtttttt
(
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Priorytet D.I. Wspomaganie stylu rycia

Mon itorowanie
U !r'agiiLr6dta

finansowania
Wskain iki

WarloSi
wskaZnika
w 2019 r.

L.p.
7-a da n ia

rca lizaclj ne
(dzia la n ia )

Realizatorzl

t25

Analiza bie2Ecych
danych pod kqtem

zachodzqcych
zmian

I). t.1

Realizacja
program6w

profilaktycznych
oraz. dz.ialah

edukacyjnych

Urzqd M iejski
lnspekcja sanitama

Budzet Miasta Ilosi programow

50

Analiza bieZ4cych
danych pod kEtem

zachodzqcych
zmian

l).1.2

Realizacja
kampanii

spolecznych
wzrnacniajqcych

odpowiedzialnodi
za swoje zdrowie

Urz4d Miejski
Organizacje
pozarzqdowe

lnspekcja sanitarna

Budzet Miasta lloSi kampanii

lloSi dziatarl 9514 Analiza biezqcych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmianllo6i uczestnikow 33 909

D. t.3

Wspieranie dzialan
zachgc4i4cych

mieszkaic6w do
aktywnego

spgdzania wolnego
czasu

Urz4d M iejski,
jednostki

organizacyjne miasta,
NGO

lnspekcja sanitama

Budzet Miasta

IIoSC programdw
profilaktycznych

191

r 03 876

Analiza bieZqcych
danych pod k4tem

zachodzqcych
zmian

Placowki oSwiatowe.
Urz4d Miejski

lnspekcja sanitarna

Budzet Miasta lloSC uczestnikdw
program6w

profilaktycznych

D.2.1

Realizacja
program6w

profilaktycznych i

edukacyjnych

\
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Cel strategiczny D Troska o kondycjt zdrowotnq

Priorytet D.2. Efektywne rozwiqzFvanie problem6w spolecznych i rodzinnych zwiqzanych z uzaleinieniami



Roporl ze ,,Strutegii Rozwiq4,*'unia Problemdw Spoleczrr),ch Miaslo Bialegostoku ttu lutu 201l-2020" 2a rok 2019

IIoSC os6b
przeszkolonych w

zakresie profilaktyki
zachowari

ryzykownych

D.2.2
Wspieranie rozwoju

lecznictwa
oduTkowego

Urzqd Miejski Budzet Miasta

WysokoSi
dofinansowania

52 495.00 zl

Analiza biezqcych
danych pod kEtem

zachodzqcych
zmian

IloSi wspieranych
plac6wek 7

IIoSC pacjentow w
placowkach
lecznictwa

odwykowego

Brak danych

D.2.3

Wykorzystanie
potencjalu
organizacj i

pozarzqdowych
dzialajqcych na

IZCCZ

rozwi4zywania
problemow

spolecznych i
rodzinnych

zwi4zanych z
uzaleznieniami

Organizacje
pozarz4dowe

Budzet Miasta

IIoSC plac6wek
pomocowych

prowadzonych przez
NGO

20

Analiza biez4cych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian

I).2..t

Realizac.ja
karnpanii

spolecznych w
zakresie

przeciwdzialania
zachowaniom

ryzykor.r,nym

UrzEd Miejski.
NGO

Budzet Miasta llo(c kantpanii 2

Analiza biez4cych
danych pod katern

zachodz4cych
zmian

)I
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Prioryt€t D.3. Zwiqkszanie dosttpnoSci mieszkaic6w do uslug medycznych

l).3. t

Rcalizacja
programow

zdrowotnych

Urzqd Miciski,
Placowki slu2by

zdrowia
lludTct Miastil llosi programow l8

Analiza biezacych
dan),ch Pod kqtem

zachodz4cych
zmian

l).J.2

Dzialania
cdukacyjne

skierowane do
pracownikow

ochrony zdrowia

Urzqd Miejski,
Uniwersytet
Medyczny w
Bialymstoku

Budzet Miasta

Ilo6i dzialai
edukacl,jnych

l Analiza bie24cych
danych pod k4tenr

zachodz4cych
zmian

lloSi uczestnikow
t87
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Raport ze ,,Strategii Rozx'irlzywunia Problemdv, Spolecznych llliasta Bialegosloku rtu lalu 201l-2020" 2a rok 2019

Priorytet E.l. Powigkszanie gminnego zasobu mieszkaniowego i poprawa racjonalnosci jego wykorzystania

L.p.
Zadania

realizacyj ne
(dzialania)

Realizatorzy
iLr6dta

finansowania Wskainiki
Wartosd

wskaZnika
w 2019 r.

Uwagi

E.l. I

Zarz4d Mrenia
Komunalnego

Budzet Miasta
Fundusz doplat

z Banku
Cospodarstwa

Krajowego

Ilo6i lokali
wybudowanych

x t00%
o96lna iloSi lokali

0

8.1.2
Pozyskiwanie

lokali socjalnych
Zarz4d Mienia
Komunalnego

Bud2et Miasta 0,01vo

Analiza biezqcych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian

8. t.3

Racjonalne
wykorzystanie

gminnego zasobu
mieszkaniowego

Budzet Miasta

IloSt zamian
x 100%

ilo6i gospodarstw
domowych

0,01 %

Analiza bie24cych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian

Priorytet E.2. Oslony socjalne tic6w Miasta

8.2.1
Dodatki

mieszkaniowe
Miejski O6rodek
Pomocy Rodzinie

[]udzet Miasta
Liczba rodzin

objEtych wsparciern
4691

Analiza biez4cych
danych pod kqtem

zachodzqcych zmian

Obnizka czynszu
najmu lokali
mieszkalnych

Zarzad Mtenia
Komunalnego

Lludzet Miasta

Sredniomiesigczna
iloSi obnizek

x 100%
ilosi gospodarstw

domowych
w zasobie gminnym

Analiza bieZ4cych
danych pod kqtem

zachodz4cych zrlian
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Cel strategiczlly E Przyjazna polityka mieszkaniowa i przeciwdzialanie bezdomnosci

Monitorowanie

Budowa gminnych
lokali

mieszkalnych

Analiza biez4cych
danych pod k4tem

zachodzqcych
zmian

llo$d lokali
socjalnych

xl00%
og6lna liczba lokali

Zaruqd Mienia
Konrunalnego

F..2.2 25.08 %



(
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\

Priorytet E.3. Pomoc Miasta w splacie zadlurenia za najem gminnych lokali mieszkalnych

E.l. t
Ulatwienie splaty

zadluzenia

Zarzqd Micnia
Komunalnego

Bud2er Miasta

Kwota wierzytelnosci
objgta dzialaniami

ulatwiajqcymi splatE
x 100%

kwota zadluzenia
powy2ei 2 miesigcy

39,40 %
Analiza bieZacych
danych pod kqtem

zachodzqcych zmian
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Raport ze ,,Strategii RozltiqTywania Problemdw, Spolecarych Miaslo Bialegoslo*u na latu 20lI-2020" 2a rok 2019

L.p.
Zadania

realizacyjne
(dzialania)

Realizatorzy
Zr6dlz

finansowania Wskainiki
WartoSd

wskaZnika
w 2019 r.

Monitorowanie
Uwagi

Liczba
zaangazowanyc h

oSrodk6w
aktywnoSci

spolecmej oraz ich
pracownik6w

(wsp6lpracownik6w)

5l

F. t.l

Wspieranie rozwoju
osob oraz

fu n kcj onowan ia
oSrodk6w

aktywnoSci
spolecznej

Urzqd Miejski
Departament Spraw

Spolecznych

Urzqd Miejski
- Depanament

Edukacji

Centrum Wspohracy
Organizacji

Pozarz4dowych
Centrum Ksaalcenia

Ustawicznego

Budzet Miasta

Srodki
pozabudzetowe,
m.in. Srodki EFS

i innych
funduszy

europejskich

Liczba irodzaje fonn
proponowanego
wsparcia

w tym m. ln.:
- wsparcie techniczne
bialostockich organizacji
pozarz4dowych oraz grup
obywatelskich poprzez
bezplatne uzyczanie
pomieszcze6 w siedzibie
Centrum AktywnoSci
Spolecznej w budynku
przy ul. Sw. Rocha 3 na
realizacjg bezplatnej
dzialalnoSci statutowei
organizacji pozarz4dowych
oraz na aktywnoSi
spolecznq grup
mieszkaric6w.
udostgpnianie stanowisk
biurowych wyposa2onych
w sprzQt komputerowy.

t26

Analiza biezqcych
danych pod kqtem

zachodzqcych
zmian

Cel strstegiczny F Wysoki poziom Swiadomosci i aktywnosci spolecznej mieszkaic6w ru ka2dym wieku

Priorytel F.l. Permanentny rozwoj edukacji spolecznej i toesamoSci tokalnej.

)I
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udostgpnianie sprzgtu
multimedialnego i
banerow promocyjnych;
- wsparcie merytoryczne
organizacj i

pozarz4dowych:
indywidualne konsultacje
w zakresie funkcjonowania
organizacji pozarzqdowych
i wsp6lpracy z
sarnorz4dem miejskim
oraz grup inicjatywnych
mieszkaicow w zakresie
aktywno(ci spolecznej, w
tym przeprowadzenie
Forum Organizacj i

Pozarz4dowych Miasta
Biatystok,,Nowe
Wyzwania" otwartego
spotkania edukacyjnego,
dyskusyjnego i wymiany
doiwiadczen
adresowanego do trzeciego
sektora i przedstawicieli
samorz4du miejskiego
(przeprowadzono 8

szkolef dla przedstawicieli
organizacji
pozarzqdowych);
- udzielanie dotacji na
realizacjg zadan Miasta
Bialegostoku w drodze
otwartych konkurs6w ofert
oraz w trybie
uproszczonym;
- rozw6j i promocja
wolontariatu:
- promocja aktywnoSci

te
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Raport 7e ,,Strategii Roitlitlzywunia Problemiw Spoleclnych Mktsta Bialegostoku rtu lata 201 I-2020" 2a rok 20lg

bazy danych organizacji
pozarzqdowych na portalu
miejskim;
- wsparcie promocyjne
organizacj i
pozarz4dowych:
newsletter systematyczne
wysylanie wiadomoSci
poczt4 elekhonicznq o
dzialaniach
podejmowanych przez
organizacje pozarz4dowe i
adresowane do organizacj i,
udostgpnianie miejsca na
promocjg dzialalnoSci
organizacji (gabloty
Scienne, stojaki
informacyjne);
- warszaty m. in. dot.
wolontariatu, szycia
poduszek dla kobiet po
mastektomii;
- zbi6rka karmy dla kot6w
i ps6w;
- doradztwo zawodowe;
- wypisywanie kartek
Swi4tecznych;
- indywidualne i grupowe
zajgcia: wyr6wnawcze,
terapeutyczne,
rewalidacyjne, sportowe;
- rozmowy;
- stypendia socjalne,
motywacyjne;
- dofinansowanie
do2ywiania;
- konsultacje dla rodzicow
z pedagogiem,
nauczycielami;

))

Sttota 24 z 54



tRulrort :e ..Strulcgii Rtt;n'it1<-.r':'ttritt Problemiw Spttlec:.rt1'clt 1liottu llitlagotttt u tru lulu ]l)l l-21t20":.a rok Jl)]9

q\

- dotinansowanie do
podrgcznikow;
- konsultacje:
- szkolenia:
- akcje profilaktyczne:
- wycieczki szkolnel
- rajdy piesze;
- spektakle teatralne;
- zaJQcta

psychoedukacyjne;
- kola zainteresowai

Liczba i rodzaje form
udzielonego wsparcia

44
w tym m. in.:

- wsparcie techniczne
bialostockich organizacji
pozarz4dowych oraz grup
obywatelskich poprzez
bezptatne uzyczanie
pomieszczeri w siedzibie
Centrum AktywnoSci
Spolecznych na realizacjg
bezplatnej dzialalno{ci
statutowej oraz
udostgpnianie stanowisk
biurowych wyposazonych
w sprz9t komputerowy,
udostgpnianie sprzQtu
multimedialnego: 63
roczne porozumienia o
cyklicznym korzystaniu z
pomieszczeh,259
wniosk6w o jednorazowe
skorzystanie z
pomieszczeri, w tym l3
wniosk6w na inicjatywy
mieszkaric6w,
w holu wystawienniczym

izowano 9
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prac plasrycznych o
tematyce spoleczne-i;
- wsparcie merytoryczne
organizacj i
pozarz4dowych :

indywidualne konsultacje
w zakresie funkcjonowania
organizacj i pozarzqdowych
i wsp6tpracy z
samorz4dem miejskim
oraz grup inicjatywnych
mieszkaic6w w zakresie
aktywnoSci spolecznej -
lqcznie 2l 8 konsultacji,
przeprowadzono 8 szkolen
dla przedstawicieli
organizacji
pozarz4dowych, w ktorych
wziqlo udzial okolo 140

os6b oraz w Forum
Organizacji
Pozarz4dowych Miasta
Biatystok,Nowe
Wyzwania" wziglo udzial
ponad I 50 przedstawicieli
trzeciego sektora i
samorzqdu miejskiego;
- udzielono 22 dotacje na
realizacjg zadari
publicznych wylonionych
w drodze otwartego
konkursu ofert na l4czn4
kwotg 179 771 zl oraz w
trybie uproszczonym na
realizacjE ll zadai na
kwotg l4czn4 6l 325 zl:
- rozwoj i prornocja
wolontariatu: organizacja
XXIV bialostockiei edycli

)

Strona 26 z 54

)



(

ARuporl :.r: ,,Slrutegii Ro:.tt'iry?.-t'rr'rt tr rrt Problenritr Slxrlet':.n1th ,lliaslu Biategrttttt u nt lutt l0ll-21t20":n rol,20l9

\

Samorzqdowego Konkursu
Nastolatkow ..Oirniu
Wspania[ych"
adresowanego do mlodych
wolontariuszy i

wolontariuszek w
konkursie wziglo udzial 66
indywidualnych
kandydat6w oraz 155 os6b
w l2 grupach oraz
organizacja,l szkoleir dla
95 odbiorc6w
promujqcych ideg
wolontariatu i
rozwijajqcych wiedzg i

umiejgtnoSci
wolontariuszy;
- promocja aktywno6ci
spolecmej - prowadzenie
bazy danych organizacj i
pozarzqdowych na portalu
miejskim:
www.cas.bialystok.pl -
428 podmiot6w w bazie;
- wsparcie promocyjne
organizacji
pozarz4dowych:
newsletter wyslano
pocaq elektronicznq do
organizacj i pozarz4dowych
ponad 800 wiadomoSci,
systematycznie
udostgpniano miejsca na

ogtoszenia wiadomoSci o
aktywnoSciach organizacji
i mieszka6c6w w budynku
Centrum Aktywno3ci
Spolecznej prry ulicy
Sw. Rocha 3;
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- warszaty m. in.
dotyczqce wolontariatu,
szycia poduszek dla kobiet
po mastektomii;
- zbi6rka karmy dla kot6w
i ps6w;
- doradztwo zawodowe;
- wypisywanie kartek
Swiqtecznych;
-indywidualne i grupowe
zajgcia: wy16wnawcze,
terapeutyczne,
rewalidacyjne, sportowe;
- rozmowy;
- stypendia: socjalne,
motywacyjne;
- dofinansowanie do
doZywiania;
- konsultacje dla rodzic6w
z pedagogiem,
nauczycielami;
- stypendium ZST-
INFOLEX:
- praktyki i sraze
zawodowe;
- wycieczki
technologiczne;
- granty;
- kursyi
- uymiana do6wiadczei;
- projekty;
- pozyskiwanie
doposazenia i materialow
szkoleniowo-
dydaktycznych do
pracowni zawodowych
oraz poszerzenia o{'erty
ksaalcenia w ZST

))
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Liczba osob objgtych
wsparciem

1811*

Koszt jednorazowego
wsparcia

Deparlament Edukacii:
102 187 zl (kwota

wsparcia na Bialostocka
Akadcmi Rodzin

lazew

Stopiefi zadowolenia
osob korzystajqcych

*w tyrn 428 organizacji
pozarzqdowych

znajdu-i4cych sig w bazie

Liczba instytucji
podejmuj4cych 596

llo3i proponowanych
obszarow wsp6tpracy

483
w tym m. in.

- realizacja Programu
Wsp6lpracy Miasta
Bialystok z organizac jami
pozarz4dowymi oraz
innymi podmiotami
prowadz4cymi dzialalnoSi
pozytku publicznego na

2019 r.:
- integracja
migdzypokoleniowa;
- integracja Srodowiska
lokalnego;
-bezpieczeristwo i
przeciwdzialanie
zagroZeniomi
- sport i rekreacja;
- wspieranie aktywnych
form spgdzania czasu
wolnego;
- nauka ak

Analiza bie24cych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian

F.I.2

Wsp6lpraca
roznych arodowisk
na rzecz rozwoju

spolecznego

Plac6wki o(wiatowe,
kulturalne.

Organizacje i kluby
sportowe,

CKU,
Sp6ldzielnie

Mieszkaniowe,
Uczelnie wyzsze,

Parafie,
Organizacje

pozarz1dowe,
O6rodki Pomocy

Spolecznej
CWOP

Budzet Miasta

Srodki
pozabudzetowe,
m.in. irodki EFS

iinnych
funduszy

europejskich

IIoSC iopis
realizowanych

obszar6w wspolpracy
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Raport ze ,,Strotegii Roztt'it1ztwania Problemtiw Spolccztq;ch Miasta Bialegostoku nu loto 20Il-2020" ta rok 2019

spEdzania czasu wolnego;
- rozw6j zainteresowah;
- wolontariat;
- nauka przez zabawg
- edukacja, w tym edukacja
zdrowotna os6b starszych;
- wychowanie dla kultury;
- przeciwdzialanie
przemocy w rodzinie;
- profilaktyka w zakresie
\zaleznieh

IIoSC form
wspolpracy

795

Stopieh
zaangazowania

instytucji

bardzo dobry/
adekwatny/wystarczaj4cy/

wysoki/zadawalajqcy/
minimalny

F.1.3

Promowanie
edukacji i

aktywnoSci
spolecznej

Budzet Miasta

Srodki
pozabud2etowe,
m.in. (rodki EFS

iinnych
fund uszy

europejskich

Liczba dzialah
podjgtych na rzecz

edukacji i
aktywnoSci
spolecznej

443

Analiza bie2qcych
danych pod kEtenl

zachodz4cych
znrianRodzaje dzialah

podjgtych na rzecz
edukacji i

aktywnoSci
spoleczne.j

m. ln.
- promoc ja i
przeprowadzenie 20
konsultacji z
mieszkancami, w tym m.
in. na temat modemizacji
ulic I

- promocja i

przeprowadzenie 29
konsultacji spolecznych z
organ izac ja nr i

)
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Departament Spraw

Spolecznych
Urzqd Miejski

Departament Edukacji
Media lokalne

Pracownia Badah i
Analiz przy CKU

Wydzial Socjologii
UwB

Centrum Wsp6lpracy
Organizacji

Pozarz4dowych
lnne Uczelnie Wyzsze

zaangazowane w
badania spoleczne

)
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pozarzadowym i:
- organizacja XXIV
biatostockiej edyc.ii
Samorz4dowego Konkursu
Nastolatkow ,.OSmiu
Wspanialych"
adresowanego do mlodych
wolontariuszy i
wolontariuszek:
- prowadzenie bazy danych
organizacj i pozarzqdowych
na portalu mie jskim

- zamieszczanie inforrnacj i

o aktywnoSci organizacj i
pozarz4dowych na portalu
miejskim;
- wsparcie promocyjne
organizacji
pozarzqdowych: newsletter

wyslano pocztq
elektroniczn4 do
organizacj i pozarz4dowych
ponad 800 wiadomoSci,
udostgpniano miejsca na

ogtoszenia;
- prowadzenie portali
spoleczno6ciowych
adresowanych do
mieszkaricdw miasta;
- organizacja spotka6
in formacyj n o
edukacyjnych i
promocyjnych na temat
Budzetu Obywatelskiego
w Bialymstoku na 2020
rok z mieszkancami Miasta
Bialegostoku;

a

l\ stok.Dl
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osiedlowych;
- organizacja festyn6w
promuj4cych ideQ Budzetu
Obywatelskiego 2020;
- organizacja
Bialostockiego Festynu
Obywatelskiego;
- organizacja maraton6w
pisania wniosk6w do
Budzetu Obywatelskiego
2020.,
- organizacja otwartych
konsultacji spolecznych z
mieszkarlcami;
- realizacja program6w
edukacyjnych;
- przeprowadzenie zbi6rki
odziezy, zywnoSci i
zabawek oraz kwesta na
rzecz r6znych fundacj i i
organizacji (np. w ramach
akcji ,,G6ra $osza").;
- organizacja warsaat6w i
lekcji edukacyjnych przez
r6zne stuzby;
- wyjScia na uroczystosci
miejskie pocau
sztandarowego;
- wolontariat:
- udzial w Mistrzostwach
PCK w udzielaniu
Pierwszej Pomocy;
- organizowanie Dni
Otwartych Szkoly, udzial
w prornocji szkoly.
wyjazdy do szkol pod
opiek4 nauczycieli:
- udzial w akcji
..Sprzatanie swiata".

))
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- zorganizowan ie z okaz.ji
Dnia Edukac ji Narodowei
plebiscytu na na.jbardzie.j

zakrgconego, na.jbardziej
lubianego i na.ibardzie.j
rvymaga j4cego nauczyciela
ZSZ Nr 5

Liczba instytucji
zaangazowanych w
dzialania na rzecz

promocji

ti9

Liczba os6b
podejmuj4cych

aktywnoSi
spolecznq

38 333

F. I.4

Podtrzymywanie i

upowszechnianie
tozsamoSci
narodowej i

lokalnej

Urz4d Miejski
Departament Spraw

Spolecznych
Departament Edukacji
Plac6wki oSwiatowe,

kulturalne
Organizacj e

dzialaj4ce na rzecz
mniejszo6ci

narodowych i
uchodZc6w

RudTet Miasta

Srodki
pozabudzetowe,
m.in. Srodki EFS

iinnych
funduszy

europejskich

Liczba instylucji
dzialajqcych na

rzecz
podtrzymywania i

upowszechniania
to2samo(ci
narodowej i

lokalnej

t5l

Analiza bie24cych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian

Liczba dzialai na
rzecz

podtrzymywania i
upowszechniania

tozsamoSci
narodowej i

lokalnej

528
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tlosi form
ksaalcenia dla

dorostych

2r8

Ilodd os6b
dorostych

uczestnicz4cych
w ksztalceniu

8.t9

F.2.1

Promowanie oferty
iposzerzanie
mozliwoSci
ksaalcenia
doroslych

Urzqd Miejski
Departament Spraw

Spolecznych
Departament Edukacji
(Plac6wki oSwiatowe,

kulturalne)
Kuratorium OSwiaty

w Bialymsloku
Centrum Ksztalcenia

Ustawicznego w
Bialymstoku

Media lokalne
Uczelnie wyzsze

NGO

Budzet Miasta

Srodki
pozabudzetowe,

m.in. $rodki
EFS i innych

funduszy
europejskich

Rodzaj form
upowszechniania
oferty ksztalcenia

dorostych

m.tfr- przez.
- strony internetowe;
- pocztg elektroniczn4;
- szkolenia:
- konferencje;
- lekcje otwarte;
- webinary;
- szkoleniowe rady
pedagogiczne;
- studia podyplomowe;
- oferty Miejskiego
OSrodka Doradztwa
Metodycznego, CEN,
uczelni wyZszych;
- biuletyny, ulotki
informacyj n e;

- informacje od os6b
szkolqcych si9;
- e-learning;
- ogloszenia. w tym
ogloszenia na tablicach
informacyjnych;
- zaproszenia;
- kursy CNCr
- Wewnqtrzszkolne
Doskonalenie Nauczyciel i

Analiza biezqcych
danych pod kqtem

zachodzqcych
zmian

))
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lloi[ firrnr
r,rpr.rwszechn ian ia
olcrty ksrtalccnia

doroslych
Liczba instytucii

promujqcych
of'eng ksztalcenia

doroslych

104

F.2.2

Finansowanie
rozwo.iu ksztalcenia

ustawicznego
adekwatne do

lokalnych potrzeb

l-Jrzqd Mie.iski

Budzet Miasta

Srodki
pozabudzetowe,

m.in. Srodki
EFS i innych

funduszy
europejskich

Suma Srodk6w
przeznaczonych na

ksztalcenie
ustawiczne

76 631.05 zl

Stopiei
adekwatnoSci

irodkow
przeznaczonych na

ksralcenie
ustawiczne wobec
zdiagnozowanych

potrzeb

za malo/dostatecznv
dobrv

Rozw6i wspotpracy
os6b i instytucjina

rzecz edukacji
spolecznej i

aktywnosci lokalnej

Urzqd Miejski
Departament Spraw

Spolecznych
Urzad Mieiski

Departament Edukacji
Placowki o{wiatowe.
Centrum Ksztalcenia

Ustawicznego w
Bialymstoku

NGO
CWOP

Budzet Miasta

Srodki
pozabudzetowe,

m.in, Srodki
EFS i innych

funduszy
europejskich

Liczba instytucji
podej m uj Ecyc h

wsp6$racA
?07

Analiza biez4cych
danych pod k4tem

zachodzqcych
zmian

llo6C obszar6w
wsp6lpracy

t't 5

IIoSC form
wsp6lpracy

t49

Stopiei
zaanga2owania

instytucji

zadawalaj4cy/dobry
wysoki,6ardzo wysoki

\
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Raport ze ,,Strategii Rozwiqzl'n'unia Problemdn, Spoleczry;ch Miastu Bialegostoku ua luta 201I-2020" za rok 2019

Liczba instytucji
podejmujqcych

wsp6lpraca
t56

llo6i obszar6w
wsp6lpracy

t

IloSi form
wsp6lpracy t29F.3.I

Ksztaltowanie
odpowiedzialnoSci

spolecznej w
obszarze

funkcjonowania
os6b

niepelnosprawnych
i starszych

Urzqd Miejski
Departament Spraw

Spolecznych
D€partament

Edukacji
Plac6wki oSwiatowe,

kulturalne
O5rodki Pomocy

Spolecznej
Organizacj e

Pozarz4dowe

Budzet Miasta

Srodki
pozabudzetowe,
m.in. (rodki EFS

iinnych
funduszy

europejskich

Stopien
zaangazowania

instytucji

bardzo wysoki/
wysoki/du2y /
zadawa laj 4cy
wystarczaiacy

Analiza bie24cych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian

Liczba instytucji
dzialajqcych na rzecz

integracj i
migdzypokoleniowei

li2

Poziom gotowo6ci do
udzialu w integracji
migdzypokoleniowej

bardzo wysoki
wysoki/duzy
zadawalalqcy I

wystarcza j4cyl minimalny
IloSc dzialai w

zakesie integracji
migdzypokoleniowej

740

F.3.2
Rozwoj dzialai na

rzccz integracji
migdzypokolcniowc'j

Urz4d Miejski
Departament Spraw

Spolecznych
Departament

Edukacji
Placowki oSwiatowe.

kulturalne
06rodki Pomocy

Spolecznej
Organ izacj e
Pozarz4dowe

Parafie
Sp6ldzielnie

mieszkaniowe
CWOP

Budzet Miasta

Srodki
pozabudzetowe,
m.in. Srodki EFS

iinnych
funduszy

europejskich
Rodzaj dziatari w
zakresie integracj i

rnigdzypokoleniowej

m. ln.
imprezy integracyjne i
cykliczne np. z okazj i Dnia
Babci i Dziadka; festyny;
pikniki p.n. ,.Swigto
Rodziny"; ma j6wka;
biesiady; pogadanki
tematyczne
migdzypokoleniowe:
warsztaty rodzinne
(decupage. papierowa
wiklina. haft krzyzykowy.
scrapbooking, bizuteria):
wykonanie ozdob

))
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Swiqtecznych z dzietni z
PS Nr 60; programy
slowno - muzyczne;
koncerty: zabawy
taneczne: bale
kamawalowe: walentynki:
andrzejki;zajgcia w
klubach osiedlowych (w
tym spotkania Swietlicowe
..Spotkajmy sig przy
planszowce"): spotkania
ekumeniczne. spotkania
organizowane przez
wsp6lnoty religijne,
bo2onarodzeniowe.
imieninowe, spotkania
Uniwersytetu Trzeciego
Wieku;
turnieje taneczne; pomoc
w nauce potrzebujqcym
dzieciom; imprezy
sportowe - wsp6lne
bieganie (udzial ro2nych
grup wiekowych biegaczy
w biegach organizowanych
na terenie Bialegostoku i

okolic - doroSli, mlodziez,
dzieci); zqiQcia ruchowe
typu: nordic walking;
spacery po okolicy; zajgcia
edukacyjne usprawn iaj qce

pamig6, koncentracjg i

spostrzegawczoSc;
sqsiedzkie imprezy
Osiedlowe: Wyprzedaz
Garazowa pod haslem

,,Przynie6 zamien -
sprzedaj" dajqcej
mozliwoSi tan
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Raport ze ,,Slralegii Rozx'ir14'n'unia Problemdw Spoleczq;ch Miastu Bialegostoku ta luta 20ll-2020" za rok 2019

rzeczy u2ywanych wiosnq;
Cykl familijnych spotkari
.SOBOTA DLA
RODZINY"
migdzypokoleniowe gry
i zabawy; Kolo Cospodyn
Miejskich inicjatywa
majqca na celu integracjg
tw6rczych kobiet
mlodszego i starszego
pokolenia;
Klub Pogodnych Senior6w

- cykl spotkaf otwartych
prowadzonych przez
psycholog6w: ,.W nowym
roku b8d9 soba", ,,Milosi
potrzebna w kazdym
wieku", ,,Nastawienie
decyduje o wszystkim",
,,Nasze zdrowie - fakty i

mity". ,.Wiem, co lubi
moje cialo", ,.Kilka sl6w o
poZegnaniach", .,Gdzie
mieszkaj4 emocje?",,,Jak
pokonad stres", ,.Mapa
skarb6w kompas na 2020
rok", ,,Kobiecosd w
kobiecie":
Program,,StaroSC zaczyna
sig ju2 w przedszkolu";
zaanga2owanie seniorow
do udzialu w akcji ,, Cala
Polska czyta Dzieciom"l
wykonywanie w
przedszkolu gazetek
dciennych poSwigconych
seniorom; przedstawienia
tearalne. wystgpy
anystl,czne ze szkol i

)
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przedszkoli: udzial
senio16w w przedszkolach;
innowacja pedagogiczna

..Moj Tata Ekspert";
prezentowanie
wychowankorn pas.ji

rodzicow i dziadk6wl
kontynuacja pro-iektu
..M igdzypokoleniowe
spotkania" w ramach
konkursu ,,Dobro to norma
- bqd2 normalny"
ogloszonego przez
Departament Edukacj i;
cykl spotkai uczni6w
i przedszkolak6w
z podopiecznymi Fundacji
Wsparcia Os6b
Niepelnosprawnych,
Chorych i w Podeszlym
Wieku,,Nasza Rodzinka";
spotkania wolontariuszy z
podopiecznymi Domu
Pomocy Spolecznej
w Bialymstoku; laurki dla
ludzi starszych z Dom6w
Pomocy Spolecznej;
wielopokoleniowe
Spiewanie patriotyczne w
l0l rocznicg odzyskania
Niepodleglo6ci; Apel
NiepodlegloSciowy dla
Rodzin; obchody imienin
Marszalka Jozefa
Pilsudskiego
z rozstrzygnigciem
konkursu plastycznego
o marszalku
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Liczba os6b
zaangazowanych na

rzecz integrac.ji
migdzypokoleniowej

855

F.3.J
Tworzenie sieci

miejsc wspierania
rodzin

Urz4d Miejski
Departament Spraw

Spolecznych
Depanament

Edukacji
Organ izacj e

Pozarz4dowe
Archidiecezja
Bialostocka

Stowarzyszenie Eleos
Bractwo Sw. Cyryla i

Metodego
Media lokalne

Budzet Miasta

Srodki
pozabudzetowe.
m.in. Srodki EFS

iinnych
lunduszy

europejskich

Liczba instytucj i
tworz4cych siei

wspierania rodzin
lt4

llo6C dzialari w
zakesie wspierania

rodzin
2 t0l

Rodzaj dzialan w
zakresie wspierania

rodzin

m.ln.:
- wsparcie indywidualne,
rozmowy;
- wskazywanie plac6wek i

instyucj i wspomagaj4cych
rodzing, kierowanie
uczni6w np. do Swietlicy
Socjoterapeutycznej

,,Szansa", Swietlicy przy
Stowarzyszenia Pomocy
Rodzinie ,,Droga",
Centrum Pomocy
Dzieciom prowadz. przez
Stowarzyszenie,,Klanza";
- pomoc materialna (m. in.
zbiorki odzie2y, artykul6w
papierniczych, zabawek,
obniZenie oplaty stalej za
przedszkole rodzinom
objgtym programem
BKDR. dofinansowanie
podrgcznik6w. stypendia
motywacyjne)i
- zajgcia i wyjazdy
integracyjne;
- wywiadowki
profilaktyczne:
- konsultacje
z nauczycielarni oraz
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pedagogiem
ipsychologiem;
poradnictwo prawne.
psychologiczne i terapia
uzaleZniei:
- doradztwo zawodowe:
- psychoedukacja:
- rozwiqzywanie
konfliktow- mediacje
rodzinne, mediacje
pomiqdzy uczniami;
- program adaptacyjny;
- spotkania grup roboczych
do indywidualnych
przypadkow;
- pedagogizacja rodzic6w
- organizacja wypoczynku
zimowego i letniego

e

ta

Liczba rodzin
korzystajqcych ze 21351

Formy
upowszechniania

informacji o
mo2liwo(ci

korzystania ze
wsparcia rodzin

m. rn. poprzez:
- porady i konsultacje
pedagogow oraz
specjalist6w;
- prelekcje i pogadanki.
dla rodzic6w:
- rozmowy indywidualnel
- spotkania grup roboczych
do indywidualnych
pr4padk6w;
- warsztaty dla rodzic6w;
- wydanie ,,Biuletynu" dla
rodzic6w;
- wskazywanie plac6wek i

instytucj i wspomagajEcych
rodzing;
- stron intemetowe
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- gazetki Scienne;
- plakaty informacyjne;
- tablic9 ogloszeri;
- ulotki;
- spotkania
z wychowawcami klas;
- wpisy w dzienniku
elektronicznym;
- kampanie w mediach

) )
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UwagiWskainiki
WartoSd

wskaZnika
w 2019 r.

Monitororvanic
L.p.

Zadania
realizacJ"j ne
(dzialan ia)

Realizatorzl
it r6dta

finansowania

Analiza biezqcych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian

Budzet paistwa

Budzet Miasta

Liczba osob/rodzin
objgtych pomocq

spoleczn4
l0 758 *

(;.t.1

Pomoc w
zaspokajaniu
niezbgdnych

potrzeb bytowych

MOPR * liczba osob w
rodzinach
korzystajqcych ze

Swiadczen pomocy
spolecznej

20

Analiza biezqcych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian

MOPR
Sponsorzy,

6rodki
pozabudzetowe

Liczba
zorganizowanych
dziatan (projekty,

imprezy)

c.1.2

Wskazywanie
mo2liwo(ci i

sposob6w realizacji
wyzszych potrzeb

2yciowych

Analiza bieZqcych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian

[]udzet Miasta
Liczba os6b objgtych
programem lekowym

2166
(;.2.1

Pomoc w
zapewnieniu

Srodk6w na lcki i
leczenie

MOPR

5 52'

Liczba osdb ob.igtych
uslugami

opiekunczymi w
miejscu zamieszkania

iwDPS Analiza bie2qcych
danych pod kEtem

zachodz4cych
zmian

*- w tym 25 os6b z
chorob4 Alzhaimera

objgtych
specjalisfycznymi

uslugami opiekunczymi
Swiadczonymi w DPS
ul. Baranowicka 203

Budzet Miasta
Budzet panstwa

Liczba os6b objgtych
specjalistycznymi

uslugami
opiekufczymi dla

os6b z zaburzeniami
psychicznymi w

miejscu zamieszkania

t0

G.2.2
Pomoc w

zapewnieniu opieki
MOPR
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Priorytet G.l. Poprawa warunk6w i jakosci 2ycia mieszkahc6w.

Priorytet G.2. Umorliwienie osobom przewlekle chorym jak najlepszego funkcjonowani, w Srodowisku rodzinnym i spolecznym



Roport ze ,,Strategii Rozwirlzl,tania Problemdw SpolecTtrych llliasla Bialegostoku na lata 20lI-2020" za rok 2019

Liczba os6b
umieszczonych w

DPS (tylko
mieszkahcy miasta

Biatystok)

t33

Liczba os6b
niepelnosprawnych
zarej estrowanych
jako bezrobotne i
poszukuj4ce pracy

(osoby)

883*

* 785 os6b
bezrobotnych i 98 osdb
poszukujqcych pracy

c.3.r

Diagnoza i
monitoring sytuac.ji

os6b
niepelnosprawnych

Powiatowy Urzqd
Pracy w Bialymstoku

Urzqd Miejski,
organizacj e

pozarz4dowe

Fundusz Pracy
Europeiski

Fundusz
Spoleczny

PFRON
Baza danych

zawierajqca r6zne
rodzaje

niepelnosprawnoSci

Bezrobotni wgprzyczyn
niepelnosprawno6ci:
- upoSledzenie

umyslowe 37 os6b;
- choroby psychiczne

140 os6b:
- zaburzenia glosu,

mowy i choroby
sluchu - 39 os6b;

- calo3ciowezaburzenia
rozwojowe - 2

- choroby narzqdu
wzroku I l3 osob:

- upo3ledzenie narzqdu
wzroku 267 os6b:

- epilepsja - 30 osoby:
- choroby ukladu

oddechowego
i ukladu kr42enia - 76
os6b:

- choroby ukladu
pokarmowego - 14

Analiza bie24cych
danych pod k4tem
zachodz4cych
zmian
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os6b;
choroby ukladu
moczowo-plciowego

2l osob:
choroby
neurologiczne 60
osob;
inne 8,1 oso

*-pkt. 7,8,9
realizowane przez
O6rodek w ramach

pilota2owego programu

,,Aktywny samorzqd"

W jakiej iloSci i jakie
rodzaje pomocy s4

udzielane

L uczestnictwo w
tumusach
rehabilitacyjnych 497
uczestnikom udzielono
dofinansowania;
2. zaopatrzenie w
przedmioty ortopedyczne i
Srodki pomocnicze 1335
osobom udzielono
dofinansowania/2399
zrealizowanych wniosk6w
o dofinansowanie;
3. zaopatrzenie w sprzQt
rehabilitacyjny - 38
osobom udzielono
dofinansowania;
4. Iikwidacja barier w
komunikowaniu sig - 34
osobom udzielono
dofinansowania:
5. likwidacja barier
technicznych - 75 osobom
udzielono
dofinansowania;
6. likwidacja barier
architektonicznych w
miejscuzamieszkania l3
osobom udzielono
dofinansowania;
7. likwidacja bariery

9 osobom
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udzielono
dofinansowania:
8. likwidacja barier w
dostgpie do uczestniczenia
w spolecze6stu/ie
informacyjnym 34
osobom udzielono
dofinansowania:
9. likwidacja barier w
poruszaniu sig 36
osobom udzielono
dofinansowania;
10. staze - l4 os6b. w
ramach um6w
podpisanych z pracodawcq
skierowano na staz;
I l. jednorazowe Srodki na
rozpoczgcie dzialalnoSci
gospodarczel - I osobie
przyznano Srodki na
rozpoczgcie dzialalnoici
gospodarczej;
12. zatrudnienie
subsydiowane:
- prace interwencyjne - 6
os6b skierowano do
podjgcia zatrudnienia w
ramach prac
interwencyjnych,
- roboty publiczne - 2
osoby skierowano do
podjgcia zatrudnienia w
ramach robot publicznych;
13. szkolenia -
sfi nansowano szkolenia 6
osobom poszukujqclnr
pracy niepozostajqcynr w
zatrudnieniu (Srodki
PFRON) i 5 osobom

))
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zrozumial"

Brak danych

Efekt udzielanej
pomocy (ankiety dot.

jako3ci zycia os6b
niepelnosprawnych)
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bezrobotnym ((rodki FP);
I 4. ref'undacja koszto\a
wyposazenia stanowiska
pracy: I osoba
(ze Srodk6w FP):
15. bon na zasiedlenie - |

osobie przyznano bon na
zasiedlenie rv zrviqzku z
podjgciern zatrudnienia.
innej pracy zarobkowej,
dzialalno(ci gospodarczej
poza miejscem
dotychczasowego
zamieszkania:
16. bon stazowy
udzielono I osobiel
17. porady zawodowe dla
osob niepelnosprawnych
- 28 osobom
niepelnosprawnynr
udzielono porad
zawodowych;
l8.udzielanie pomocy
psychologiczno-
pedagogicznej dla dzieci z
orzeczeniem o potrzebie
ksztalcenia specjalnego, w
razie potrzeb zespoty
problemowe 50;
I 9. zajgcia terapeutyczne
dla dzieci I(w ramach
projektu,,Chca abys mnie
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G.3.2

Likwidacja barier
architektonicznych,

transportowych,
technicznych i w

komunikowaniu sig

Urz4d Miejski
Europejski Fundusz

Spoleczny
PFRON

Budzet Miasta
Europejski

Fundusz
Spoleczny

PFRON

lloSC obiekt6w,
plac6wek

dostosowanych do
potrzeb niepelnospr.,

bez barier
architektonicznych,
miejsce przyjazne

osobom
niepelnosprawnym

1
wtym3wramach

projektu,,Najlepsze dla
najmlodszego"

G.3.3

Przeciwdzialanie
marginalizacji i

wykluczeniu
spolecznemu os6b
niepelnosprawnych

Organizacje
pozarzqdowe

Media

Projekty, ilodC imprez
integracyjnych,

kampania medialna,
iloSC artykul6w w

prasie

l9

(;.3.,1

Aktywizacja
spoleczna i

zawodowa os6b
niepelnosprawnych

Powiatowy Urzqd
Pracy w Bialymstoku

Organ izacje
pozarzqdowe

Urzqd Mie.jski

MOPR

Fundusz Pracy
Europejski

Fundusz
Spoleczny

PFRON

Liczba os6b
niepelnosprawnych

objQtych programami

rynku pracy (osoby)

Analiza biezqcych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian.

**+zadania zlecone do
realizacji organizacjom
pozarz4dowym ze
Srodk6w PFRON

*w tym 6 os6b
poszukujqcych pracy
niepozostajqcych w
zatrudnieniu (Srodki
PFRON) i 5 os6b
bezrobotnych (Srodki
FP)

** w tym dotyczy
ilo6ci wyposa2onych
przez pracodawcow dla
os6b
niepelnosprarvnl ch
stanowisk pracy oraz
udzielonych dotacji na

IIoSC projekt6w
zrealizowanych

IIoSc os6b
przeszkolonych,
podnosz4cych
kwalifikacje

75-

Tatrudnionvch

Os6b aktywnych
spolecznie i

zawodowo
61
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rozpoc29cre
dziatalnoSci
gospod arc zej

finansowanych ze

Srodk6w PFRON

warsztaty terapii
zajgciowej, Przedszkole
SamorzqdoweNr3loraz

Nr 26, Srodowiskowy
Dom Samopomocy

M iejsca aktywizacj i

Analiza bie2qcych
danych pod k4tern

zachodzqcych
zmian.

Budzet Miasta
PFRON

EFS
Prywatni

sponsorzy, org
pozarz4dowe

Ilodi imprez
integracyjnych

t60(;.3.5
lntegracja

spoleczna osob
niepelnosprawnych

Urzqd Mieiski
Organizacje

pozarzqdowe,
Media,

MoPR

*Od 01.03.2012r.do
I I .08.2013r. MOPR
uczestniczyI w
realizacji projektu

,.Bialystok na rzecz
wychodzenia z
bezdomnoSci".
Powy2szy projekt byl
wsp6lfinansowany ze

Srodk6w Unii
Europejskiej w ramach
Europejskiego
Funduszu Spolecznego.
Jego gldwnym celem
bylo przetestowanie
oraz analiza
skutecznoSci
wybranych standard6w
uslug modelu
Gminnego Standardu
Wychodzenia z
Bezdomnodci. Dzigki

EFS
Budzet Miasta

Srodki
organizacji

pozarz4dowych

Liczba podmiot6w
uczestnicz4cych w
realizacji standardu

0*(;.4.1

Opracowanie i
realizacja gminnego

standardu
wychodzenia z
bezdomnoici

MOPR
Organizacje
pozarz4dowe

Departament Spraw
Spolecznych

\
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realizacji ww. proiektu
przeprowadzono
lokalnq diagnozg
problemu bezdomno{ci
oraz stworzono
bardziej zintegrowany
system pomocy
bezdomnym na terenie
miasta Na potrzeby
ww. projektu w
ramach struktur MOPR
wyznaczono Zesp6l
Pracownik6w
Socjalnych do
Swiadczenia pomocy
osobom bezdomnym
przebywajqcym na
terenie miasta
Biatystok. MOPR w
2019 r. nadal udzielal
wsparcia osobom
bezdomnym we
wsp6lpracy z
organ izacj am i
pozarzqdowym i
(Caritas Archidiecezji
Bialostockiej, ELEOS
Prawoslawny OSrodek
Milosierdzia Diecezji
Bialostocko-Gdahskie.i.
Fundacja,,Spe Salvi",
Stowarzyszenie,,Ku
Dobrej Nadziei",
Fundacja DIALOG,
Stowarzyszenie
Penitencjame
PA I RONA I).
korzystajqc z
mechanizm6\ itnetod

))
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wypracowanych
podczas realizacji w
latach 2012-2013 ww.
projektu:,.Bialystok na

rzecz'wychodzenia z
bezdomnoSci"

(;..1.2

Rozw6j
infiastruktury

umozliwiajqcej
czasowy pobyt

osobom
bezdomnym i

pomoc w
odzyskiwaniu

samodzielnoSci
2yciowej

MOPR
IludTct M iasta
Ihdlcl pilistwa

Liczba realizowanych
programow

wychodzenia z
bezdomnoSci

66

Analiza biezqcych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian

Analiza bie24cych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian

c..1.3
Wspieranie
zatrudnienia
socjalnego

MOPR. PUP
Organizacje
pozarz4dowe

Budzet panstwa
Srodki

organizacji
pozarz4dowych

l-iczba os6b
skierowanych do CIS

13

lloSC
przeprowadzonych

z2Jge

2'.722

G.5.1

Wspieranie ro2nych
form aktywnoSci

seniorow

MOPR

Urz4d Miejski
Budzet Miasta

Liczba os6b
uczestniczqcych w

zajgciach
780

Analiza bie24cych
danych pod k4tem

zachodzqcych
zmian

(;.5.2 Rozwijanie i
promowanie oferty

kulturalnei,

MOPR

NGO

Budzet Miasta

IIoSC wyjsd do
instytucjikulturalno

oSwiatowych
48

Analiza biezqcych
danych pod kqtern

zachodz4cych
zmian
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Liczba uczestnik6w 282

Liczba warstat6w /
zajgC skierowanych
do os6b starszych
organ izowanyc h

przez NGO

50

Liczba warsztat6w /
zajgi skierowanych
do osdb starszych
organizowanych
przez miejskie

instytucie kultury

141

o3wiatowej i
rozrywkowej dla
os6b starszych

Instytucje Kultury

Liczba przyznanych
stypendi6w

artystycznych dla
tw6rc6w

profesjonalnych

l5

lloSC

przeprowadzonych
spotkan, wyklad6w,

prelekcii

6

c.5.3

Dzialania
zmierzajqce do

poprawy
bezpieczeistwa

osobistego i
socjalnego osob

starszvch

MOPR []udzet Miasta

Liczba uczestnik6w 175

Analiza bie24cych
danych pod kqtem

zachodzqcych
zmian

(;.6. t

Wspieranie dzialan
dotyczqcych
wzajemnego
poznawania,
zrozumienia

historii, tradycj i i

obyczaiow r62nych

NGO

lnstytucje Kultury
Budzet Miasta

Liczba imprez
prezentujqcych

wielokulturoworii
organizowanych

przez NGO

t4

Analiza bie24cych
danych pod kqtenr

zachodzqcych
znian
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narodowo(ci-
wyznai ikultur

Liczba imprez
prezentujEcych

wielokulturowoSi
organizowana przez
rniejskie instytucje

kultury

l.ll

(;.6.2

Realizacja
program6w dla

spolecznoSci
rornskiej

MOPR

NGo

RudTet Miasta
Budzet paistwa
(MSWA, MEN)

Budzet Miasta

Liczba osob objgtych
programami na rzecz

spotecznoSci
romskiej

MOPR rcalizowal Program
na rzecz spolecznosci

romskiej w latach 2004-
2013. W 2019 r. MOPR

nie realizowal ww.
Programu. SpotecznoSi

romska korzysta z pomocy
spotecznej MOPR na
zasadach ogolnych.

Analiza bie24cych
danych pod k4tem

zachodzqcych
zmian

Liczba projekt6w
skierowanych do

spolecznoSci
rornskiej

realizowanych przez
NGO

0

Liczba projekt6w
skierowanych do

spoleczno5ci
romskiej

realimwanych przez
miejskie inst),tucje

kultury

0

c.6.3

Realizacja
programow w

slosunku do
cudzoziemc6w

MOPR

NGO

Budzet panstwa

Budzet Miasta

lloSC realizowanych
program6w

l5*
Analiza bie24cych
danych pod kqtem

zachodzqcych
zmian

+wtym l3
lndywidualne
Programy lntegracji
cudzoziemc6w, kt6rzy
uzyskali status

uchodZcy lub ochrong
uzupelniajqc4

I
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Liczba projektdw
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realizowanych przez
NGO
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Liczba projekt6w
skierowanych do
cudzoziemc6w

realizowanych przez
miejskie insq,tucje

kultury

38

Liczba szkolei 0

Liczba i kwota
dotacj i

0
G.7.1

Wspieranie rozwoju
podmiot6w
ekonomii
spolecznej

Urz4d Miejski, NGO,
PUP

Budzet paistwa,
Budzet Miasta.

Srodki UE,
Srodki PFRON

Liczba podmiot6w
ekonomii spolecznej

0*

Analiza biez4cych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian

*Podmioty ekonomii
spolecmej nie ubiegaly
sig w 2019 r. o dotacje
na tego rodaju
projekty

Analiza informacji i danych zgromadzonych w opracowaniu prowadzi do wniosku, 2e og6lne zalo2enia Strategii s4 realizowane na bie2qco, co Swiadczy o ci4glej i
systematycznej realizacj i przyjgtych w niej zadari.
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