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Tabela L Cele szcze 6lowe

L.p.
Zadariia

realizacyjne
(dzialania)

Realizatorzv iLr6dta
finansowania

WskaZniki
Wartosd

wska2nika
w 2020 r.

Uwagi

Liczba plac6wek
wsparcia dziennego
(w tym Swietlice)

t8

A.t.l

Urzqd Mieiski,
Miejski O5rodek

Pomocy Rodzinie,
plac6wki opiekuiczo

wychowawcze,
Dzienny Dom

Pomocy Spolecznej,
organizacje

pozarz4dowe

Budzet
M iasta

26

Analiza biezacych
danych pod k4tern

zachodz4cych
zmian

Liczba zatrudnionych
specjalist6w tj.:
psycholog6w,

pedagog6w
i logoped6w

Analiza biezqcych
danych pod kQtem

zachodzqcych
zmian

A.1.2

Budowanie
wczesnego systemu
wspomagania dzieci

o szczegdlnych
potrzebach

rozwojowych
i emocjonalnych i

edukacyjnych

Urz4d Miejski
(Departament Spraw

Spolecznych,
Departament

Edukacji) zlobki,
przedszkola, szkoly

podstawowe,
placowki opiekunczo-

wychowawcze,
organizacje

pozarz4dowe

Budzet
Miasta

Liczba dzialai
ukierunkowanych na

wczesny system
wspomagania dzieci

497

Analiza bieZqcych
danych pod kqtern

zachodz4cych
zmian,

sprawozdawczoSi

Urz4d Mieiski
(Departament Spraw

Spolecznych,
Departament

Edukacji) poradnie
pedagogiczno

Budzet
Miasta

A.1.3

Liczba rodzin
objQfych pomocq z

powodu bezradno6ci
w sprawach
opiekuiczo -

wychowawczych

1633

Analiza biez4cych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian.

sprawozdawczoSi

\

Priorytet A.l. Doskonslenie systemu prolilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin4

Monitorowanie

Analiza biezqcych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian

Rozw6j
Srodowiskowych

form wsparcia
dziecka i rodziny w

tym asystenta
rodziny

[,iczba asystent6w
rodzinnvch

364

Wspieranie rodzin w
pelnieniu funkcji
opiekunczych i

wychowawczych

w tym 6 rodzin bylo
objgtych dwukrotnie
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6\

psychologiczne,
szkoly i przedszkola,

MOPR, plac6wki
opiekunczo

wychowawcze,
organizacje

pozarz4dowe

Liczba rodzic6w
objgtych wsparciem w

poradniach
pedagogiczno -

psychologicznych

4795

Analiza bie24cych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian-

A.l.,l

Podejmowanie
dzialah

pomocowych
rnaj4cych na celu

podniesienie
poziomu Zycia

rodzin z dzieirni

Urz4d Miejski
(Departament Spraw

Spolecznych,
Departament

Edukacji), MOPR,
organizacje

pozarz4dowe

Budzet
Miasta

Ltczba rodzin z
dzieimi objgtych

dzialaniami
pomocowymi

2533

Analiza biez4cych
danych pod kqtem

zachodzqcych
zmian

Liczba uczni6w.
kt6rym przyznano

pomoc materialnq o
charakterze socjalnym

9',79

Analiza bie24cych
danych pod kqtem

zachodzqcych
zmian

stypendia szkolne-965
zasitki szkolne-14

1096

Analiza bieZqcych
danych pod k4tem

zachodzqcych
zmian

w tym 987 objgtych
doZywianiem decyzj4

MOPR

A.1.5

Zapewnienie
zastgpczych fom'r

opieki nad
dzieckiem oraz

tworzenie warunk6w
do ich

usamodzielnienia

Urz4d Miejski
(Departament Spraw

Spolecznych),
MOPR, plac6wki

opiekuriczo
wychowawcze,

organizacje
pozarz4dowe

Budzet
Miasta

Liczba dzieci
przebywaj4cych w

rodzinnych formach
opieki

353

Analiza bieZqcych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian

sprawozdawczoii

Liczba dzieci
przebywaj4cych w

plac6wkach
opiekuiczo

wychowawczych

192

Analiza bie24cych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian

sprawozdawczoSi

Liczba
usamodzielnionych

wychowank6w
r28

Analiza bie24cych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian

sprawozdawczoSi

Strota 2 z 50
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Analiza biez4cych
danych pod kqtem

z"achodzqcych
zmian.

dokumentacja
wychowank6w

w roku 2020 w
Bialymstoku

funkcjonowalo 5
mieszkari chronionych

treningowych, w
ktorych przebywalo

l8 usamodzieln ianych
wychowank6w pieczy

zastgpczei, w tym 2
matki z 2 dzieci

Liczba
usamodzielnionych

wychowankow
korzystajqcych z

mieszkai chronionych

l8

Budzet
Miasta,

Dotacje z
budzetu
paistwa

Liczba
programow/projektow

t4
Analiza bieZ4cych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian

A.1.6

Realizacja
program6w

rz4dowych oraz
tworzenie i

realizacja lokalnych
program6w z

zakresu wspierania
rodziny i rozwoju
pieczy zastppczej

Urz4d Miejski,
MOPR, placowki

opiekuriczo
wychowawcze,

organizacje
pozarzqdowe

l.iczha
przeprowadzonych

kampanii
0

Analiza biezqcych
danych pod k4tem

zachodz4cych
z.mian

Liczba dzialai
informacyjno
edukacyjnych

2

Analiza biezqcych
danych pod k4tem

zachodzqcych
zmian

Podejmowanie
dzialah na rzecz

rozwoju rodzinnych
fonn opieki
zastgpczej

Urzqd Miejski,
MOPR, organizacje

pozarzqdowe

Budzet
Miasta,

Dotacje z
budzetu
panstwa

4,.2.1

b\
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Analiza bie24cych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian,

dokumentacja
kandydatdw

Liczba os6b
uczestniczqcych w

szkoleniach dla
kandydat6w do

pelnienia funkcji
rodziny zastgpczej lub

prowadzenia
rodzinnego domu

dziecka

7

A.2.2

Wspieranie rodzin
zastgpczych w

wypelnianiu funkcji
opiekuiczych i

wychowawczych

Urz4d Miejski
(Departament Spraw

Spolecznych),
MOPR, organizacje

pozarz4dowe

Budzet
Miasta

Liczba rodzin
objgtych wsparciem

22t

Analiza bieZqcych
danych pod k4tem

zachodzqcych
zmian.

Budzet
Miasta

Liczba mieszkari
rotacyjnych

2A.2.3

Tworzenie systemu
mieszkaf

rotacyjnych dla
zawodowych rodzin

zastgpczych

Urz4d Miejski

Analiza biez4cych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian

Liczba
przeprowadzonych

kampanii
52

'725

Analiza bie24cych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian.

sprawozdawczoSi

A.3.1

Podnoszenie
SwiadomoSci

spolecznej na temat
zagrozeh

wynikaj4cych ze
stosowania
przemocy

Urzqd Miejski
(Departament Spraw

Spo.lecznych,
Departament

Edukacji), MOPR,
plac6wki o3wiatowe.

organizacj e

pozarz4dowe, policja,
Biuro Zarzqdzania

Kryzysowego

Liczba dzialai
informacyjno
edukacyjnych

Strone 4 z 50

q

Analiza biez4cych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian.

Priorytet A.3. Rozwijanie systemn wspierania os6b i rodzin w sytuacjach kryzysowych

Budzet
Miasta,

Dotacje z
budzetu
paistwa,
plac6wki

oSwiatowe



Roport ze ,,strutegii Ro:.x'it1tt,n,ania Prohlemdt' Spolecz.n)'ch Lliastu Bialegosktku nu lulu 201l-2020" to rok 2020

Analiza bie2qcych
danych pod k4tem

zachodzqcych
zmian,

Liczba posiedzen
zespolu

interdyscyplinarnego
l

Analiza bie2:qcych
danych pod k4tem

zachodzqcych
zmian,

l.iczba os6b
wchodzqca w sklad

stalej grupy roboczej
_ A)\.

Liczba sklad6w grup
roboczych

zaakceptowanych
przez

przewodnicz4cego
Zespolu

Interdyscyplinamego
649.

Liczba posiedzen grup
roboczych

Liczba powolanych
grup roboczych

(interdyscyplinamych)

Bud2et
Miasta

Pode jmowanie

dzialair
interdyscyplinamych

ograniczaj4cych
zjawisko przemocy

w rodzinie oraz
Srodowisku

rowieSniczym

Urz4d Miejski,
MOPR, sluzby,

placdwki oSwiatowe,
organizacje

pozarzqdowe

A.3.2

powolanych do
indywidualnych

przypadk6w 2 759

Analiza bieZ4cych
danych pod k4tem

zachodzqcych
zmian.

Liczba program6w
ograniczaj4cych

zjawisko przemocy
rowieiniczej

102

28

Analiza biei4cych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zrnian.

sprawozdawczoSi

Liczba os6b
korzystajqcych z
hostelu w OIK

Analiza bie24cych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian.

sprawozdawczo6i

Liczba os6b
korzystajqcych z

pomocy
terapeutycznej

203

MOPR, jednostki
organizacyjne

pomocy spolecznej,
organizacje

pozarzEdowe

Budzet
Miasta

Dzialania
pomocowe

ukierunkowane na

wychodzenie z
kryzysu

A.1.3

Strorra 5 z 50
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Analiza biezEcych
danych pod kEtem

zachodz4cych
zmian,

sprawozdawczoSi

Liczba os6b
korzystaj4cych z

poradnictwa
specjalistycznego

2l5r

Analiza biez4cych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian,

sprawozdawczodi

Liczba program6w
profilaktycznych

Analiza bieZ4cych
danych pod k4tem

zachodzqcych
zmian,

sprawozdawczoSi

27 993

Liczba udzielonych
porad

pedagogicznych,
psychologicznych,

rodzinnych

4',70

Analiza bie24cych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian,

sprawozdawczoSi

Budzet
Miasta

Liczba rodzicow
uczestnicz4cych w

,,Szkolach dla
rodzic6w"

A.3.4

Realizacja
program6w

profilaktycznych
oraz promowanie

prawidlowych
metod

wychowawczych

Urz4d Miejski,
MOPR, plac6wki

opiekuriczo
wychowawcze,

przedszkola, szkoly,
poradnie

psychologiczno -
pedagogiczne,

organizacje
pozarz4dowe

Analiza bie24cych
danych pod k4tem

zachodzqcych
zmian,

l)Budzet
Miasta
2)Prywatni
sponsorzy

316

Promocja dobrych
praktyk w zakresie

dzialai. na vecz
pomocy dziecku i

rodzinie

Urz4d Miejski,
MOPR, jednostki

organizacyjne
pomocy spolecznej,
placowki oSwiatowe,

organ izacj e
pozarz4dowe

A.4.1

384

Priorytet A,,1, Promowanie dobrych praktyk i doSwiadcz€ri w zakresi€ dziahf na rzecz pomocy dziecku i rodzinie

Ltczba dzialaf,
promocyjnych

\
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Podnoszenie
kwalifikacj i i

urniejgtnosci kadr

Urzqd M iejski,
MOPR, jednostki

organizacyjne
pornocy spolecznej,
przedszkola, szkoty,

poradnie
psychologiczno

pedagogiczne,
organizacje

pozarz1dowe

Budzet
Miasta

Liczba pracownik6w
podnosz4cych
kwalifikacje

3609

Analiza bie24cych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian.

A.1.2

Liczba organizacji
pozarz4dowych, kt6re
ofzymaly dotacig z
Urzgdu Miasta na
realizacjq zadah z
zakresu wsparcia
dziecka i rodziny

t4

A.4.3

Rozwijanie bazy
informacyjnej o

podmiotach
wspiera.j4cych

rodzing

Budzet
Miasta

Analiza biezqcych
danych pod k4tem

Urzqd Miejski,
MOPR, jednostki

organizacyjne
pomocy spolecznej,

organizacje
pozarz4dowe,

placowki oSwiatowe

zachodz4cych
zmian,

6 418

Analiza bieZqcych
danych pod kqtem

zachodzqcych
zmian.

Urz4d Miejski,
MOPR, jednostki

organizacyjne
pomocy spolecznej,
przedszkola, szkoly,

poradnie
psychologiczno

pedagogicme,
organizacje

pozarz4dowe

Budzet
Miasta,

organizacje
pozarz4dowe

Liczba kontaktow.
liczba wspolnie

podjgtych dzialari

A.4.4

Strona 7 z 50
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Analiza biez4cych
danych pod k4tem

zachodzqcych
zmian,

l-iczba programow
realizowanych we

wsp6lpracy
59

Wspolpraca i
wymiana

dodwiadczen
pomigdzy

instytucjami i
organizacjami



Ruport ze ,,Slrotegii Roix,iqzlwanid Problemdv' Spoleczrytch Miasta Bialegostoku na loto 201I-2020" z{, rok 2020

iLr6dta
finansowania

WartoSd
wskainika
w 2020 r.

Monitorowanie
UwagiL.p.

z,ad,J,iu
realizacyjne
(dzialania)

Realizatorzv

Urz4d Miejski,
Miejski Odrodek

Pomocy Rodzinie,
sluzby, inspekcje,

straze

Liczba instytucji
prowadz4cych

rozpoznania i badania
zagrozen

Analiza bieZEcych
danych pod k4tem

zachodzEcych
zmian,

opracowanie
banku danych,

dzialania
kontrolno-

fozpoznawcze

B.t.l

Rozpoznawanie
zagrozei i

uwarunkowari ich
wystePowania

B.t.2

Prowadzenie
systematycznego

monitoringu
wystQpujqcych i
potencjalnych

zagrozef,

Urzqd Miejski,
sluzby, inspekcje,
straze, jednostki

oSwiatowe

Budzet
Miasta

Liczba
monitorowanych

miejsc
2486

Analiza bie24cych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian,

opracowanie
banku danych,
dokumentacja

dzialah

Analiza biezqcych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian-

dokumentacja
dzialah

8.1.3
Przygotowywanie i

wdraZanie projektow
eliminacji zagrozei

Urz4d Miejski,
sluzby, inspekcje,
straze, jednostki

oSwiatowe

Budzet
Miasta

Strrrrr 8 z 50

Cel stratcglczny B Brzpieczne spoleczoilstwo

Priorytet 8.1. Zapobieganie i przeciwdzialanie potencjaloym zagroreniom.

WskaZniki

Budzet
Miasta

Liczba dziala6.
program6w

524

\
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Urzqd Miejski,
sluzby, inspekcje,

straZe

Budzet
Miasta

Analiza bieZ4cych
danych pod k4tem

zachodz1cych
zmian. tworzenie

zasad dz.ialah.
organ izacj a
iwiczei w

zakresie
wsp15ldzialania

podmiot6w

8.t.4

Konsolidacja dzialari
instytucj i na rzecz

zapobiegania
zagrozeniom

Liczba instytucji
zaangaZowanych na
rzecz zapobiegania

zagroZeniom

8.t.5

Edukacia i
aktywizacja w

zakresie
eliminowania

zagrozef.

Urz4d Miejski,
Miejski OSrodek

Pomocy Rodzinie,
slu2by, inspekcje,
straze, jednostki

oSwiatowe

Budzet
Miasta

Analiza bie2Ecych
danych pod kEtem

zachodz4cych
zmian.

opracowywanie
projekt6w dzialan

Analiza bie24cych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian.

opracotywanie
banku danych

45B.l.6

rowra IPrzygotowanie do dzialai na wypadek wyst4pienia

Szacowanie ryzyka
zagrozei i

zapewnienie
niezbqdnej pomocy

IIoSC rodzajow
potencjalnych

zagrozei

Budzet
Miasta

Analiza bieZ4cych
danych pod k4tern

zachodz4cych
zmian.

opracowywanie
banku danych

8.2.1

OkeSlanie potrzeb
w zakresie

reagowania w
syuacjach

wyst4pienia
16znorodnych

rodzajow zagrozeii

Urz4d Miejski,
sluzby, inspekcje,

straZe

Budzet
Miasta

Liczba instytucji
zaangazowanych w
dzialania ratownicze

Strona 9 z 50
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Liczba instytucji w
kt6rych realizowane s4

dzialania i programy
t5l

Urz4d Miejski,
Miejski Odrodek
Pomocy Rodzinie
sluzby, inspekcje,

straZe

2
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8.2.2

Szacowanie i
przygotowan i e

Pomocy
potrzebuj4cym w

stanach zagro2en ich
bezpiecze6stwa

Urzqd Miejski,
Miejski O6rodek

Pomocy Rodzinie,
placowki opiekuriczo

- wychowawcze,
sluzby, inspekcje,

straZe

Budzet
Miasta

Srednia rocma Iiczba
zda.rzen zagazajqcych

zdrowiu lub
powoduj4cych straty

22 588

Analiza bie2qcych
danych pod kqtem

zachodzqcych
zmian,

dokumentacja
dzialania

8.2.J

Tworzenie plan6w i
procedur

wspotdzialania dla
okreSlonych

rodzajow zagroze6
zapewniaj4cych

niezbgdny ratunek i
pomoc zagrozonym

Urz4d Mieiski,
slu2by, inspekcje,

straZe

Budzet
Miasta

Liczba program6w,
plan6w, procedur 33

Analiza biez4cych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian.

opracowywanie
plan6w dzialari,
dokumentacja

dzialania

8.3. t

Prowadzenie
skutecznych dzialai

interwencyjnych i
ratowniczych w

sytuacjach zagrozen
zdrowia izycia
ludzi, mienia i

Srodowiska

Urz4d Miejski,
sluZby, inspekcje.

stra2e

Budzet
Miasta

Srednia roczna iloiC
prowadzonych dzialaf

ratowniczych i
inlerwencji

42 481

Analiza bie24cych
danych pod k4tem

zachodzqcych
zmian.

dokumentacja
dzialah

8.3.2

Zapewnienie
warunk6w

przetrwania i zycia
dla os6b

potrzebujEcych
pomocy

Urz4d Miejski,
Miejski O6rodek

Pomocy Rodzinie,
plac6wki opiekuriczo

- rrychowawcze.
sluZby, inspekcje,

straze

Budzet
Miasta

Liczba osob
poszkodowanych i

potrzebujEcych
pomocy po
zdarzeniach

l 090

Analiza biezqcych
danych pod kqtem

zachodzqcych
zmian, tworzenie

banku danych,
dokumentacja

dz.ialah

t'')
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B.l.l

Zapewnienie
ludnoSci ochrony i

bezpieczeilstwa na

wypadek zagrozen
cywilizacyjnych i
powodowanych
przez sily natury

Urzqd Miejski,
placowki opiekuiczo

- wychowawcze.
sluzby, inspekcje,

straze

Budzet
Miasta

277 749

Analiza bieiqcych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian.

B.3..1

Budowa
zintegrowanego

systemu reagowania
na wystQpuj4ce

zagrozenia

Urzqd Miejski,
sluzby, inspekcje,

straZe

Budzet
Miasta

Liczba instytucji
odpowiedzialnych za
prowadzenie dzialai

ratowniczych

Analiza biezEcych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian,

opracowywanie
systemu dzialai

Prior!'tet 8.4. Odbudowa wraz z mod eraizaciq zaiszezj,nego podczrs zdafizef mienia stanowiecego zabezpieczenie potrzxb ludzi

It.t. t

Wsparcie i pomoc w
przetrwaniu po

doznanych stratach
spowodowanych

zaistnialym
zdarzenicm

Urzqd Miejski,
Mieiski O3rodek

Pomocy Rodzinie.
plac6wki opiekunczo

- wychowawcze,
sluzby, inspekcje,
straze, organ izacj e

pozarz4dowe

Budzet
Miasta

Srednia roczna liczba
os6b zagrozonych

przezyciem
traumatycznyrn oraz

utratq warunkow
bYowych po
tragicznych
zdarzeniach

l9

Analiza bie24cych
danych pod k4tem

zachodzqcych
zmian.

IloSi ofiar
Smiertelnych i os6b
rannych w po2arach
(zaklada sig takE samq

iloic os& zagrozon
przezyciem
traumatycznym)

1r.4.2

Tworzenie
materialnego

zabezpieczenta
potrzeb ludzi, ktorzy

utracili w wyniku
zdarzen warunki

mieszkalne i

materialne

Budzet
Miasta

Srednia roczna liczba
zdarzei w wyniku
kt6rych nastqpilo

zniszczenie warunk6w
byowych

21

Analiza bie24cych
danych pod kqtem

zachodzqcych
zmian,

Pozary budynkow
mieszkalnych ( straty
pow.l0 tys. zl)

u.4.3
Zapewnienie opieki

i moZliwoSci
radzenia po urazach

traumatycznych

Urzad Mieiski,
Miejski O6rodek

Pomocy Rodzinie,
stuzby. inspekcje,

straZe

Bud2et
Miasta

Srednia roczna liczba
os6b zagrozonych

przezyciem
traumatycznym po

tragicznych
zdarzeniach

,1

Analiza biez4cych
danych pod kqtem

zachodzqcych
zmian.

Ilosi ofiar
Smiertelnych w
po2arach (zaklada sig

takE samE iloSC osob
dotkniQtych
przezyciem
traumatycznym)
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Liczba ludno5ci .

kt6rej nalezy zapewnic
bezpieczeistwo

Mieszkaicy
Bialegostoku: stan

zameldowania na

dziei 31.12.2020 r.

2

Urz4d Miejski,
Miejski O6rodek

Porrocy Rodzinie,
placowki opiekufczo

wychowawcze,
sluzby, inspekcje,

straZe
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I

L.p.
Zadania

realizacyjne
(dzialania)

Realizatorzy Zr6dla
finansowania

WartoSd
wskainika
w 2020 r.

Monitorowan ie
Uwagi

Opracowywanie
kierunk6w szkolen
w oparciu o analizg

lokalnego rynku
pracy

Fundusz
Pracy

Liczba
przeprowadzonych

ankiet wSr6d
pracodawc6w

Cednostka)

2t4

Analiza bie24cych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian-

Ze wzglgdu na
Covid-19 PUP w
Bialymstoku nie
przeprowadzal ankiet u
pracodawc6w. Potrzeby
szkoleniowe
pracodawc6w wynikaj4
z danych zawanych w
zlo2onych wnioskach o
dofinansowanie
koszt6w ksztalcenia
ustawicznego ze
Srodk6w w KFS

c.1.2

Pomoc w
diagnozowaniu
predyspozycji
zawodowych

bezrobotnych w
ramach uslug
doradczych

Powiato\ay Urz4d
Pracy w Biatymstoku

Fundusz Pracv
Liczba os6b objQtych
uslugami doradczymi

(osoby)
401

Analiza bie24cych
danych pod kqtem

zachodzqcych
zmian

Cel strategicztry C Wysoka aktywnoS( zawodowa

Priorytet C.1, Dostosowanie kwslilikacji os6b bezrobotnych do potrzeb rynku prrcy

Ws kain iki

c.l.l Powiatowy Urz4d
Pracy w Biatymstoku

St r, rn:r 12 z 50
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Liczba os6b
przeszkolonych

(osoby)
56

Pozyskiwanie
Srodkow i

organizacja szkolei

Powiatowy Urz4d
Pracy w Bialymstoku

Fundusz Pracy
Europejski

Fundusz
Spoleczny

WysokoSi
pozyskanych Srodkow
na organizacjg szkolei

(tys. zl)

413 ty{. zl

Analiza bieZqcych
danych pod k4tern

zachodzilcych
zmtan

*Podane kwoty dotyc24
m. in. Bialegostoku i

powiatu bialostockiego
poniewaZ nie ma
mo2liwodci rozdzielenia
Srodkow na powiat
grodzki ipowiat
ziemski, ktore sq

obslugiwane przez
Powiatowy Urz4d Pracy
w Bialymstoku

Liczba osob
przeszkolonych

(osoby) 56

c.1.4
Powiatowy Urz4d

Pracy w Bialymstoku

*Podane kwoty dotyczq
Miasta Bialegostoku i
powiatu bialostockiego
poniewaz nie ma
mo2liwoSci rozdzielenia
Srodkow na powiat
grodzki i powiat
ziemski, ktore sq

obslugiwane przez
Powiatowy Urzad Pracy

Budzet Miasta
Fundusz Pracy

Europejski
Fundusz

Spoleczny

WysokoSi
pozyskanych Srodkow
na organizacjg szkoleri

(tys. zt)

w Bialvmstoku

c.2.t
Kreowanie postaw
przedsigbiorczych

Powiatowy Urz4d
Pracy w Bialymstoku

4

Liczba os6b
przeszkolonych z

zakesu
przedsigbiorczoSci

(osoby)

Fundusz Pracy
Europejski
Fundusz

Spoleczny

Analiza biez4cych
danych pod k4tem

zachodzqcych
zmian

tl
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c.r.3

Promowanie idei
uczenia sig przez

cale zycie

413 tyS. zl

Analiza biez4cych
danych pod kqtem

zachodzqcych
zmian

Prioryaet C.2. Promocja przedsigbiorczoSci i samozatrudni€nia

Ze wzglgdu na Covid-
l9 PUP w Biatymstoku
nie organizowal szkolen
z zakresu
przedsigbiorczo6ci,
natomiast w I kwartale
2020 r. zostaly
przeprowadzone
warsztaty przez doradcQ
zawodowego pt.

,,Kierunek Fitma", w
kt6rych uczestniczyly 4
osoby
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Liczba os6b. kt6re
podjqty dzialalno(i

gospodarcz4 po
uzyskaniu pomocy

(osoby)

229

c.2.2

Wsparcie
finansowe os6b
bezrobotnych w

samozatrudnieniu

Powiatowy Urzqd
Pracy w Bialymstoku

Fundusz Pracy
Europejski

Fundusz
Spo.leczny

Wysoko5C
pozyskanych (rodk6w

na rozw6j
przedsiQbiorczoSci

(tys. zl)

9 353,2 ty5. zl

Analiza biezqcych
danych pod kqtem

zachodzqcych
zmian

*Podane kwoty dotycz4
Miasta Bialystok oraz
powiatu bialostockiego
poniewaz nie ma
mo2liwoSci rozdzielenia
Srodk6w na powiat
grodzki i powiat
ziemski, kt6re sq

obslugiwane przez
Powiatowy Urzqd Pracy
w Bialymstoku

Liczba osob
zatrudnionych na
refundowanych

stanowiskach pracy
(osoby)

20

C.2.J

Wsparcie
finansowe

przedsigbiorcdw w
tworzeniu nowych

miejsc pracy

Powiatowy Urzqd
Pracy w Bialymstoku

Fundusz Pracy
Europejski

Fundusz
Spoleczny

WysokoSc
pozyskanych Srodk6w
na tworzenie nowych
miejsc pracy (tys. zl)

'166,5 tyj, zl

Analiza bieZ4cych
danych pod kqtem

zachodzqcych
zmian

*Podane kwoty dotyczq
Miasta Bialystok oraz
powiatu bialostockiego
poniewaz nie ma
mo2liwo6ci rozdzielenia
Srodk6w na powiat
grodzki i powiat
ziemski, ktore sq

obslugiwane przez
Powiatowy Urz4d Pracy
w Bialymstoku

c.3.r

Wsp6lpraca z
organ izacj am i
pracodawc6w

Powiatowy Urzqd
Pracy w Bialymstoku

Fundusz Pracv

Liczba wsp6lnych
przedsigwzigC na rzecz

rynku pracy

0ednostka)

2

Analiza bieZ4cych
danych pod k4tem

zachodzqcych
zmian

Liczba pozyskanych
raport6w, analiz

(ednostka)
0

c.3.2

Wsp6lpraca z
Podlask im

Obserwatorium
Rynku Pracy

Powiatowy Urzqd
Pracy w Bialymstoku

Fundusz Pracy

Liczba przekazanych
raponow, analiz

(iednostka)
0

Analiza bie2qcych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian

Dzialania zakoiczone

\
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Priorytet C.3. Strvorzenie mechanizmu dlugofalowego prognozowania potrzeb rynkll pracy na zrwody i kwalifikacje
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Priorylet C.4. Wspieranie os6b tttdqcych w szcBg6lnej sytuacji na rynku pracy (np.50+, niepelnosprawni, dlugotrwale bezrobotni)

Obejmowanie
programami

os6b bgd4cych
w szczegolnej

sytuacji na

rynku pracy

MOPR
Powiatowy Urzqd Pracy w

B ialymstoku

Budzet Miasta

Europejski
Fundusz

Spoleczny

Liczba os6b objQtych
projektem

systemowym

Analiza bie2qcych
danych pod k4tem

zachodzqcych
zmian

+Liczba os6b objgtych
projektami
Europejskiego Funduszu
Spolecznego

**Liczba os6b objgtych
programami rynku
pracy oraz osoby objgte
projektami w ramach
Europejskiego Funduszu
Spolecznego

Liczba os6b
wykonuj4cych prace
spolecznie uzyteczne

0

Liczba os6b objgtych
programami rynku

pracy (osoby)

c.4.2

Pozyskiwanie
dodatkowych
(rodkow na
realizacjg
projekt6w

MOPR

Powiatowy Urzqd Pracy w
Bialymstoku

l.budzet
paistwa
2.EFS

Fundusz Pracy
Europejski

Fundusz
Spoleczny

Kwota pozyskanych
3rodk6w

l0 153,0 tyS. zl

L4czna kwota 6rodk6w
wydatkowanych z
Europejskiego Funduszu
Spolecznego

WysokoSi
pozyskanych Srodkow

na realizacjE
program6w rynku

pracy poza
algorltmem Funduszu

Pracy (tys. zl)

10 I 53,0 ty6. zl

L.p.
Zadania

realizacyjne
(dzialania)

Realizatorzv iLr6dta
finansowania

Warto(d
wskaZnika
w 2020 r,

Monitorowanie
Uwagi

D.l.l
Realizacja

programow
profilaktycznych

Urzqd Miejski
Inspekcja sanitarna

Budzet Miasta Iloii program6w 163

Analiza bie24cych
danych pod kqtem

zachodz4cych

Stroru 15 z 50
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c.4.1

Fundusz Pracv

475

Analiza bie24cych
danych pod katem

zachodzqcych
zmian

Cel,lldt glCr*rr'Ol?loi!t{.,0, kqndycje zdrowotnq

Priorytet ).1, Wspomaganie postsw prozdrowotnych i zdropego stylu Zycia

Wskainiki
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oraz dzialaf,
edukacyinych

anlan

D.1.2

Realizacja
kampanii

spolecznych
wzmacniai4cych

odpowiedzialnoSi
za swoje zdrowie

Urz4d Miejski
Organizacje
pozarz4dowe

Inspekcja sanitama

Budzet Miasta IIoSC kampanii 52

Analiza biez4cych
danych pod kAtem

zachodzqcych
zmian

IloSi dzialai 7285

D.1.3

Wspieranie dzialan
zachgca-j4cych

mieszkafc6w do
aktywnego

spgdzania wolnego
czasu

Urzqd Miejski,
jednostki

organizacyjne miasta,
NGO

Inspekcja sanitama

Budzet Miasta

IIoSC uczestnik6w
3 1692

Analiza biez4cych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian

IloSC program6w
profilaktycznych 275

IloSC uczestnik6w
program6w

profilaktycznych
96 143

D.2.t

Realizacja
programdw

profilaktycznych i
edukacyjnych

Plac6wki oSwiatowe.
Urzqd Miejski

lnspekcja sanitarna

Budzet Miasta

Ilo6i os6b
przeszkolonych w

zakresie profilaktyki
zachowan

ryzykownych

t32t

Analiza bie24cych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian

Wysoko6C
dofinansowania

I 332 190,00 zl

IloSi wspieranych
plac6wek 7

D.2.2
Wspieranie rozwoju

lecznictwa
od*ykowego

LJrzqd Miejski Budzet Miasta
lloSC pacjent6w w

plac6wkach
lecznictwa

odwykowego

Brak danych

Analiza bieZ4cych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian
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Priorytet D.2. Efektywne rozwiezywanie problem6w spolecznych i rodzinnych zwi{zanych z uzslernieniami
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9

Analiza biez4cych
danych pod kEtem

zachodz4cych
zmian

Bud2et Miasta

lloSi placowek
pomoco*ych

prowadzonych przez
NGO

Wykorzystanie
potencjalu
organizacj i

pozarzqdowych
dzialaj4cych na

rzecz
rozwi4zywania

problem6w
spolecznych i
rodzinnych

zwi4zanych z
uzaleznieniami

Organizac.je
pozarz4dou'eI).2.3

I

Analiza biez4cych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian

BudZet Miasta lloSi kampaniiD.2.1

Realizacja kampanii
spolecznych w

zakresie
przeciwdzialania

zachowaniom
ryzykownym

Urzqd Mieiski,
NGO

Analiza biezqcych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian

Budzet Miasta llosi program6w
Realizacja
program6w

zdrowotnych

Urz4d Miejski,
Placdwki slu2by

zdrowiaD.3.I

0
llodt dzialah

edukacyjnych
Analiza biezqcych
danych pod kqtem

zachodzqcych
zmian

IloSc uczestnik6w 0

Urz4d Miejski,
Uniwersytet
Medyczny w
Bialymstoku

Budzet MiastaD.3.2

Dzialania
edukacyjne

skierowane do
pracownikow

ochrony zdrowia

Strona 17 z 50
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Priorytet D.3. Zwitkszanie dostepnoScl mleszkalic6w do uslug m€dycznych
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L.p.
Zadania

realizacyjne
(dzialania)

Realizatorzy iLr6dta
finansowania

WskaZniki
Warto(d

wskainika
w 2020 r.

Monitorowanie
Uwagi

E.l.l
Budowa gminnych
lokali mieszkalnych

Zarzqd Mienia
Komunalnego

Budzet Miasta
Fundusz doplat

z Banku
Gospodarstwa

Krajowego

IIoSC lokali
wybudowanych

x 100%
o96lna ilo3i lokali

0

Analiza biez4cych
danych pod k4tem

zachodzqcych
zmian

E.1.2
Pozyskiwanie lokali

socjalnych
Zarz4d Mienia
Komunalnego

Budzet Miasta

Ilo(C lokali
socjalnych

xl00%
o96lna liczba lokali

0,01 vo

Analiza biezEcych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian

E.l.3

Racjonalne
wykorzystanie

gminnego zasobu
mieszkaniowego

Zarz7d Mienia
Komunalnego

Budzet Miasta

Ilo6i zamian
x 100%

iloSc gospodarstw
domowych

0,006 %

Analiza biezqcych
danych pod k4tem

zachodzqcych
zmian

E.2.t
Dodatki

mieszkaniowe
Miejski OSrodek
Pomocy Rodzinie

BudZet Miasta
Liczba rodzin

objgrych wsparciem 4287

Analiza biezqcych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian,

analiza list wyplat

E.2.2
Obnizka czynszu

najmu lokali
mieszkalnych

Zarz4d, Mienia
Komunalnego

Budzet Miasta

SredniomiesiEczna
ilo6t obnizek

xl00%
iloSi gospodarstw

domowych
w zasobie gminnym

22.36 vo

Analiza bieZ4cych
danych pod k4tem

zachodz4cych zmian

q
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Cel strslcgiczny E Przyjazra polityka mieszkaniowa i przeciwdzlalanie bezdomlofei

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

Prioryt€t E.2. Oslony socjalne dls rajuborszych mieszkaic6w Miasta
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Analiza biezqcych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian

38.41 %Budzet Miasta

Kwota wierzytelnodci
objgta dzialaniami

ulatwiajqcymi splatg
x I00%

kwota zadluZenia
powyzej 2 miesigcy

Zarz\d Mienia
Komunalnego8.3.1

(Jlatwienie splaty
zadlu2enia

tJwagiMonitorowanie
Wskainiki

Warto56
wskainika
w 2020 r.

iLr6dta
finansowania

Zadania
realizacyjne
(dzialania)

RealizatorzyL.p.

29

Liczba
zaangazowanych

oirodk6w
aktywnoSci

spolecznej oraz ich
pracownikow

(wsp6lpracownikow)

Analiza bie24cych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian,

sprawozdania
Liczba i rodzaje form
proponowanego
wsparcia

w tym m. in.:
- wsparcie techniczne
bialostockich organizacji
pozarz4dowych oraz grup
obywatelskich poprzez
bezplatne u2yczanie
pomieszczeri w siedzibie
Centrum Aktywno(ci
Spolecznej przy ul. Sw.

8l

Rocha 3 na rea

Budzet Miasta

Srodki
pozabudzetowe,

m.in. Srodki
EFS i innych

funduszy
europejskich

Urzqd Miejski
Departament Spraw

Spolecznych

Urz4d Miejski
- Departament

Edukacj i

Centrum
Wsp6Ipracy
Organizacj i

Pozarz4dowych
Centrum

Ksztalcenia
Ustawicznego

F.t.l

Wspieranie rozwoju
os6b oraz

funkcjonowania
oSrodkow aktywnoSci

spolecznej

\
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Prioryt€t E.3. Pomoc Misstr w splacie zadlu2enis z, najem gminnych lokali mieszkalnych

Cel str*legiczny F Wysoki poziom Swiadoluosci i sktywnoscl spoleczncj mleszl€fc6w w kludym wieku

Priorytet F.l. Permanentny rozw6j edukacji spoleczneJ i totsamo$ci lokrlnei.
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bezplatnej dzialalnoSci
statutowej organizacj i
pozarzqdowych oraz na
aktywno3C spolecznq grup
mieszkaric6w na rzecz
bialostoczan w zakresie
poZytku publicznego,
udostQpnianie stanowisk
biurowych wyposazonych
w sprzQt komputerowy,
udostgpnianie sprzgtu
multimedialnego i
baner6w promocyjnych;
- wsparcie merltoryczne
organizacj i
pozarz4dowych:
indywidualne konsultacje
dla organizacji
pozarz4dowych w zakresie
funkcjonowania
stowarzyszen i fundacji,
wspolpracy z samorzqdem
miejskim, partycypacji
spolecznej oraz grup
inicjatywnych
mieszkanc6w w zakresie
aktywnoSci spolecznej,
organ izacja dorocznego
Forum lnicjatyw
Spolecznych Miasta
Bialystok - otwartego
spotkania edukacyjnego i
wymiany doSwiadczeh,
adresowanego do
przedstawicieli trzeciego
sektora i samorz4du
miejskiego, organizacja
szkolei dla przedstawicieli
organ izacj i

il

Strrla 20 z 50



Ruport ie ,,Strulegii Ro:.n'iqtvwnnia Problemiw Spoleclnl'a:l1 X,Iiastu Bialegastoku ttu lula 201l-2020" tn rok 2020

pozarz4dowych;
- zlecenie uprawnionym
podmiotom realizacji
zadai publicznych Miasta
Bialegostoku w drodze
otwartych konkurs6w ofert
oraz w trybie
uproszczonym;
- promocja aktywnoSci
spolecznej : organizacja
konkursu dla
wolontariuszy,
prowadzenie edukacji na
temat partycypacji
spotecznej, prowadzenie
bazy danych organizacji
pozarzqdowych na portalu
miejskim, prowadzenie
newslettera-systematyczne
wysylanie wiadomoSci
poczlq elektronicznq o
dztatanlach
podejmowanych przez
organizacje pozarzqdowe i

adresowane do organizacji,
udostgpnianie miejsca na
promocjg dzialalnoSci
organizacji (gabloty
Scienne, stojaki
informacyjne);
- wsparcie w postaci l%o;

- rozmowy indywidualne
i grupowe;
- pogadanki;
- ulotki:
- wyprawki szkoine;
- stypendia motywacyjne;
- akcje profilaktyczne;
- kola zainteresowai;

q
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Roport ze ,,Strulegii Rozwiqzytounia Problemdw Spolecarych Miasta Bialegosloku na loto 201I-2020" z.a rok 2020

- zaJgcla
psychoedukacyjne;
- konkursy;
- do2ywianie;
- zaigcia profi laktyczne;
- konsultac e dla rodzicow

Liczba i rodzaje form
udzielonego wsparcia

w tym m.in.:
- uzyczanie pomieszczen
Centrum AktywnoSci
Spolecznej (od 2 stycznia
do I marca 2020 r. zawarto
34 roczne porozumienia
z organizacjami
pozarzqdowymi o
cykliczne korzystanie z
pomieszczeri CAS.w
budynku przy ul. Sw.
Rocha 3 oraz rozpatrzono
I l6 wniosk6w o

jednorazowe skorzystanie
z pomieszczei, w tym 3

wnioski na realizacjg
dzialari grup inicjatywnych
mieszkaic6w oraz 9
wniosk6w o udostgpnienie
szafek magazynowych, z
kt6rych I zostal zlozony
przez grupg inicjatywn4
mieszkairc6w
Bialegostoku, w 2020
roku w CAS odbylo sig
l4cznie 400 spotkan, w
ktorych wziglo udzial
ponad
4 tysi4ce os6b);

8t

ie

q
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Ruport ie ,,Slrutegii Ro;t,irlt.ywania Problemiv' Spolecznlch l[ktslu Bialegostoky na lulu 20ll-2020" za rok 2020

organ izacj i pozarz4dowych
i inicjatywnych grup
mieszkaic6w
(przeprowadzono ponad
200 indywidualnych
konsultacjiw zakresie
funkcjonowania
organizacji
pozarz4dowych,
padycypacji spolecznej
i wsp6tpracy z
samorz4dem miejskim
oraz grupom inicjatywnym
mieszkaic6w w zakresie
aktywnoSci spolecznej, z
partnerami spolecznymi:
Federacjq Organizacji
Pozarzqdo\alm Miasta
Bialystok oraz OSrodkiem
Wspierania Organizacji
Pozarz4dowych
zorganrzowano trzydntowe
Forum Inicjatyw
Spolecznych Miasta
Bialystok w formule online
pod nazw4 ,,Odporne
Miasto, organizacie,
liderzy czyli jak
wykorzystai kryzys do
rozwoju" - otwarte
spotkanie edukacyjne i
wymiany doSwiadczeri
adresowane do trzeciego
sektora i przedstawicieli
samorz4du miejskiego
skoncentrowane na
zagadnieniach dotycz4cych
budowania odpornoSci
miasta na kryzysy z
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zlecono w bie

\
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uwzglgdnieniem roli
organizacji
pozarz4dowych,
przeprowadzono szkolenie
online dla przedstawicieli
organizacj i pozarzqdowych
dzialajqey ch narzecz
mieszkaric6w B ialegostoku
pn.,,Opracowywanie ofert
na realizacjg miejskich
zadai publicznych,
rozliczarie zadah
publicznych ze
szcze96lnym
uwzglgdnieniem
wla5ciwego okreSlania
rezultat6w i ich
dokumentowania.
Realizacja miejskich zadarl
publicznych w okresie
kryzysu na przykladzie
epidemii COVID-19,
dobre praktyki";
zorganizowano szkolenie
dla przedstawicieli
organizacj i pozarz4dowych
w zakresie obslugi
platformy
spolecznoSciowej Zoom
pn. "Narzgdzia pracy
zdalnej - kr6tki kurs dla
pocz4tkuj4cych";
- udzielono 7 dotacji na
realizacjg zadai
publicznych wylonionych
w drodze 4 otwartych
konkursow ofert na l4cznE
kwotQ 170 tys. zl oraz



Ruport ze ,,Strutegii llozN,iqLl'x'unia Problemiw Spoleczn),ch fuIitrslu Bialegostoku ttu lutu 201l-2020" 2a rok 2020

uproszczonym realizacjg 2
zadaf na l4czn4 kwotg I 3

tys. zl );
- promocja aktywnoSci
spolecznej
(organizacja XXV
bialostockiej edycji
Samorz4dowego Konkursu
Nastolatk6w ,,OSmiu
Wspanialych" w
konkursie adresowanym
do mlodych wolontariuszy
i wolontariuszek wziglo
udzial 62 indywidualnych
kandydatow oraz l3 $up,
prowadzenie spisu
organizac ji pozarzqdowych
na portalu miejskim
bialystok.pl oraz
cas.bialystok.pl wbazie
zamieszczono dane 576
podmlotow, newsletter -
wyslano poczt4
elektronicznq do
organizacji pozarz4dowych
ponad 700 wiadomo5ci, w
budynku Centrum
AktywnoSci Spolecznej
przy ul. Sw. Rocha 3

systematycznie
udostQpniano miejsca na
ogtoszenia o
aktywno5ciach organizacj i
i mieszkaic6w );
- rozmowy indywidualne
i grupowe;
- pogadankii
- ulotkil
- wyprawki szkolne;

%\
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Raport ie ,,Strategii Rozniqzyn'nnia Problemiw SpolecznJtch Lliastu Bialegostolu na lata 2011-2020" 2a rok 2020

- stypendia motywacyjne;
- akcje profilaktyczne;
- kola zainteresowan;
- zajgcia
psychoedukacyjne;
- konkursy;
- doZywianie;
- zajgcia profi laktyczne,
- konsultacje dla rodzic6w

*w tym 576 organizacji
pozarz4dowych

znajduj4cych sig w bazieLiczba os6b objgtych
wsparciem

l49l *

Koszt jednorazowego
wsparcia

Departament Edukacji:
I l9 995,76 zl (wydatki na

BialostockQ AkademiQ
Rodziny)

Stopieri zadowolenia
os6b korzystaj4cych
ze wsparcia

wysoki

F.1.2
Wspolpraca 162nych
Srodowisk na rzecz

rozwoju spolecznego

Plac6wki
oSwiatowe,
kulturalne,

Organizacje ikluby
sportowe,

CKU,
Sp6ldzielnie

Mieszkaniowe.
Uczelnie wyZsze,

Parafie.
Organ izacj e

pozarz4dowe,
O6rodki Pomocy

Spolecznej
CWOP

RudTcl Miasta

Srodki
pozabudzetowe,

m.in.6rodki
EFS i innych

funduszy
europejskich

Liczba instytucji
podejmuj4cych
wsp6}pracg

593

Analiza bieZqcych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian,

IloSi proponowanych
obszar6w wspolpracy

331

Ilo6d i opis
realizowanych
obszar<iw wsp6lpracy

3r5

w tym m. ln:
- realizacja Programu
Wsp6ipracy Miasta
Bialystok z organizacjami

t ofaz
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Ruport ze,,Strulegii Rottlityt.ytlunin Problemdn' Spolectrych l'liastu Biale;;ostoku rtu lutu 201l-2020" r.a rok 202A

innymi podmiotarri
prowadz4cymi dzialalnoSi
pozltku publicznego na
2020 r.,
- bezpieczenstwo i
przeciwdzialanie
zagrozeniorn, patologiom
spolecznymi
- przeciwdzialanie
przemocy w rodzinie,
pomoc/wsparcie dziecku i
rodziniel
- profilaktyka w zakresie
uzaleZnie6:
- sport, rekreacja, rozw6j
zainteresowan.
wspieranie/organ izowan ie
aktywnych form spgdzania
czasu wolnego;
- aktywnoSi spoleczna;
- integracja Srodowiska
roKarnego, poKoren;
- edukacja, nauka przez
zabawg, wychowanie dla
kultury;
- ksaaftowanie postaw
prospolecznych
- wolontariat

lloSi form
wsp6lpracy

69s

Stopief
zaangazowania
instytucji

wysoki/wystarczaj 4cy,
minimalny

q
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Raport 7e ,,Strategii Rotv:iqzyt ania Problemdw Spolecatych Miasto Bialegostoku uo luta 201I-2020" za rok 2020

186

m. ln.:
- mieszkaricy zglaszali
projekty do Budzetu
Obywatelskiego na 2021
rok, wybierali projekty w
drodze glosowania;
- promocja i
przeprowadzenie
konsultacji z
mieszkaicami;
- promocja i
przeprowadzenie
konsultacji spolecznych z
organizacjami
pozarzqdowymi;
- organizacja bialostockiej
edycj i Samorzqdowego
Konkursu Nastolatk6w
,,OSmiu Wspaniaiych"
adresowanego do mlodych
wolontariuszy i
wolontariuszek:
- prowadzenie bazy danych
organizacj i pozarzEdowych
na portalu miejskim
bialvstok.pl i
cas.bialystok.pl;
- zamieszczanie informac j i

o aktywnoici organizacji
pozarzqdowych na portalu
miejskim;
- newsletter wysylano

elektroni do

Analiza biez4cych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian

Urz4d Miejski
Departament Spraw

Spolecznych
Urz4d Miejski
Depafiament

Edukacji
Media lokalne

Pracownia Badan i

Analiz przy CKU
Wydzial Socjologii

UwB
Centrum

Wsp6lpracy
Organizacji

Pozarz4dowych
Inne Uczelnie

Wyzsze
zaangazowane w
badania spoleczne

Budzet Miasta

Srodki
pozabudzetowe,

m.in. Srodki
EFS i innych

funduszy
europejskich

Rodzaje dzialai
pod-jgtych na rzecz

edukacji i

aktywnoSci
spolecznej

F.1.3
Promowanie edukacji

iaktywnoSci
spolecznej

\
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Ruporl ze ,,strutegii Roztt,iqz.vn'un ia Prohlenuiw Spolct'znych Iiastu Bialcgostohu nu lutu 201l-2020" ta rok 2020

organizacji pozarz4dowych
wiadomoSci. udostgpniano
miejsca na ogloszenia;
- prowadzenie portali
spolecznoSciowych
adresowanych do
mieszkancow Miastai
- w ramach Programu
Regrantingowego
,,Aktywni S4siedzi 2020"
organ izacje pozarz4dowe
zrealizowaly I 5 iniciatyw
lokalnych adresowanych
do mieszkaric6w
poszcze96lnych osiedli
Bialegostoku dla
rozwiniEcia wigzi
sqsiedzkich i wzmocnienia
aktywnoSci spolecznej
mieszkaricdw, w r6znych
formach aktywno5ci ( biegi

bajek dzieciom online,
konkurs muzyczny,
warsaafy o zdrowiu,
kolgdowanie pod
balkonami, spotkanie
mikolajkowe);
- w wryniku otwartego
konkursu ofert
sfinansowano wklad
wlasny do 4 projektow
organizacj i pozarzqdowych
fi nansowanych ze Srodkow
spoza budzetu Miasta
Bialegostoku;
- konkursy plastyczne,
teatralne;

na on nreI,c

e eko tczne:

\
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Raport ie ,,Slralegii Roin'itlzynonia Problemdn' Spoleclry,1l1 fuIiasto Bialcgostoku na lutu 2011-2020" 2a rok 2020

- imprezy charytatywne,
szkolnei
- zajQcia, w tym
rewalidacyjne,
specjalistycme oraz
integracyjne w plenerze;

- udzial w kampaniach,
- wolontariat;
- naukajgryk6w;
- nauka empatii
i odpowiedzialno3ci;
- nauka samorz4dno3ci;
- nauka wsp6$racy
w grupie i
odpowiedzialnoSci za
efekt;
- szkolenia, warszaty,
prelekcje;
- wykonanie laurek dla
senior6w na Dziei
ZyczliwoSci;
- realizacja programu
,.Trzymaj formg";
- realizacja programu
,,Bieg po zdrowie";
- realizacja projektu
,,Szkolny budzet
partycypacyiny":
- organizowanie zawodtiw
sPortowych

Liczba instytucji
zaanga'zowanych w
dzialania na rzecz

promocji
6',7

Liczba os6b
podejmuj4cych

aktywnoSc
spolecznq

4t 4t0

\
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Rnport ze ,,strutegii Roztt'it1tt'wun ia Problemrin, SpolecTnyall lliastu Bialegosloku rtu lulu 201l-2020" za rok 2020

Liczba instytucji
dzialaj4cych na

rZCCZ

podtrzymywania i

upowszechniania
tozsamo&i
narodowej i

lokalnej

124

370

Analiza bieZ4cych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian

Liczba dzialari na

fZCCZ

podtrzymywania i

upowszechniania
tozsamoSci
narodowej i

lokalnej

Urz4d Miejski
Departament Spraw

Spolecznych
Departam€nt

Edukacji
Placdwki

oSwiatowe,
kulturalne

Organizacje
dzialaj4ce na rzecz

mniejszoSci
narodowych i

uchodZc6w

Budzet M iasta

Srodki
pozabudzetowe,

m.in. Srodki
EFS i innych

funduszy
europejskich

F.1.4

Podtrzymywanie i

upowszechnianie
to2samoSci

narodowej ilokalnej

302Ilo6i form
ksaalcenia dla

doroslych

2205

Ilosi os6b
dorostych

uczestniczqcych
w ksralceniu

m. tn.
- oferta szkoleri
w intemecie, prasie,
telewizji, radiu;
- biuletyny, broszury.
ulotki, banery, prezentacje
w szkolach:
- kursy kwalifikacyine,

Analiza biezqcych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian

Budzet Miasta

Srodki
pozabudzetowe,

m.in. (rodki

EFS i innych
funduszy

europejskich

Rodzaj form
upowszechniania
oferty ksaalcenia

doroslych

Urz4d Miejski
Departament Spraw

Spolecznych
Departament

Edukacj i
Plac6wki

oSwiatowe,
kulturalne)

Kuratorium OSwiaty
w Bialymstoku

Centrum
Ksaalcenia

Ustawicznego w
Bialymstoku

Media lokalne
Uczelnie wyzsze

NGO

F.2.1

Promowanie oferty i
poszerzanie
mozliwoSci

ksztalcenia doroslych

\
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Raport ze ,,strategii Rozwiqzyx,onia Problemdb' Spolecz,ttych Miastt Bialegostoku na lota 201l-2020" za rok 2020

kursy doskonal4ce, kursy
zawodowe;
- warsztaty, konferencje,
szkolenia, prelekcje,
wyklady;
- informacje zamieszczane
na tablicy ogloszeri;
- informacje przekazywane
ustnie;
- studia pod)?lomowe;
- korespondencja e-mail;
- Wewn4trzszkolne
Doskonalenie Nauczycieli;
- lekcje otwarte;
- zajgcia kolezeflskie;
- webinaria:
- e- leaming,
- informacje zamieszczane
w dzienniku intemetowym

llosi form
upowszechniania
oferty ksztalcenia

doroslych

Liczba instytucji
promujqcych

ofertg ksztalcenia
doroslych

1)

5',7
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Suma 6rodk6w
przeznaczonych na

ksztalcenie
ustawiczne

4 014 862,58 zl

F.2.2

Finansowanie
rozwoju ksztalcenia

ustawicznego
adekwatne do

lokalnych potrzeb

Urzqd Miejski

Budzet Miasta

Srodki
pozabudzetowe.

rn. in. Srodki
EFS i innych

lunduszy
europejskich

Stopiei
adekwatnoSci

Srodk6w
przeznaczonych na

ksztalcenie
ustawiczne wobec
zdiagnozowanych

potrzeb

wysoki

Analiza biez4cych
danych pod kqtem

zachodzqcych
zmian

Urzad Mieiski

Liczba instytucji
podej m uj 4cych

wsp6tpracA

170

IloSi obszarow
wspolpracy

148

Ilosi form
wsp6tpracy

170

F.2.3

Rozw6j wspolpracy
osdb i instytucjina

rzecz edukacji
spolecznej i

aktywnoSci lokalnej

ulPor ro,,,!,,1 JProw

Spolecznych
Urz4d Miejski
Departament

Edukacji
Plac6wki

oSwiatowe,
Centrum

Kslalcenia
Ustawicznego w

Bialymstoku
NGO

CWOP

Budzet Miasta

Srodki
pozabudzetowe,

m.in. Srodki
EFS i innych

funduszy
europejskich

Stopien
zaangazowania

instytucji
wysoki/wystarczaj4cy

Analiza bie24cych
danych pod katem

zachodzqcych
zmian

Sttona 33 z 50

Ruporl ze ,,Strutegii Rozu'irytt'uunia Pruhlemiu' Spolec?,nlch Miastu Bialegosloku tru luta 201 l-2020" to rok 2020

q



Raport ze,,Strutegii Rozx'k1q'r,ania Problemdw Spolecvtych Miasta Bialegosloku nu luta 2011-2020" za rok 2020

WspomNganierytetPrio spolecznych

Liczba instytucii
podejmuj4cych

wsp6Ipraca
153

IloSd obszar6w
wsp6lpracy

90

IloSi form
wsp6tpracy

104
F.3.1

Urz4d Miejski
Departament Spraw

Spolecznych
Depaftament

Edukacji
Plac6wki

oSwiatowe.
kulturalne

OSrodki Pomocy
Spolecznej

Organ izacj e
Pozarzqdowe

Budzet Miasta

Srodki
pozabudzetowe,
m.in. Srodki EFS

i innych
funduszy

europejskich
Stopieri

zaangazowania
instytucii

wysoki/wystarczaj4cy

Liczba instytucji
dzialajqcych na rzecz

integracji
miqdzypokoleniowei

120

Poziom gotowoSci do
udzialu w integracji

migdzypokoleniowej

wysoki/wystarczaj4cy/
minimalny

Ilo6C dzialai w
zakresie integracji

migdzypokoleniowej
426

F.3.2
Rozw6j dzialai na

rzecz integracji
miEdzypokoleniowej

Urz4d Miejski
Departament Spraw

Spolecznych
Departament

Edukacji
Plac6wki

oSwiatowe-
kulturalne

O6rodki Pomocy
Spolecznej

Organ izacje
Pozarz4dowe

Parafie
Sp6ldzielnie

mieszkaniowe
CWOP

Budzet Miasta

Rodzaj dzialari w
zakresie integracji

miEdzypokoleniowej

m. rn. poprzez:
imprezy integracyjne
(okolicznoSciowe i
cykliczne) dla rodzin np. z
okazj i Swigta Babci i

Dziadka, Jaselka,
walentynki, tlusty
czwartek; spotkania
mlodzie2y z pracownikiem
IPN. z sybirakami oraz
dotycz4ce prezentowania
pasji i hobby rodzic6w
i dziadk6w, spotkania
ckumcniczne. otkania

Analiza bie24cych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian

q

Ksztaltowanie
odpowiedzialnoSci

spolecznej w
obszarze

funkcjonowania os6b
niepetnosprawnych i

starszych

Analiza bieZ4cych
danych pod k4tem

zachodzqcych
zmian

Srodki
pozabudzetowe,
m.in. Srodki EFS

iinnych
funduszy

europejskich
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Ruport ze ,,Strutegii Rozn'iqq'wania Problcmdw Spolettt),ch Miostu Bialegostoku rut luat 201I-2020" z.a rok 2020

organrzowane przez
wsp6lnoty religijne,
spotkania UTW; dzialania
w ramach Erasmusa:
warsztaty rodzinne,
warsztaty plastyczne, w
tyrn kartki dla Seniora;
warsztaty
kulinarne; warsztaty
aftystyczne: decoupage,
haft matematyczny,
scrapbooking; muzyczne
projektowanie gier
planszowych; wystawy;
dzlalania
wolontarystyczne, w tym
projekt: ,,Dobro to norma,
b4dl normalny";
zajgcia rehabilitacyjne,
terapeutyczne; zajgcia
sportowe, ruchowe t)?u:
nordrc walkrngi zajQcia
taneczne (taniec
towarzyski dla dzieci,
taniec nowoczesny, HIP-
HOP, Rada Dance Art,
ognisko baletowe dla
dzieci); zajgcia
usprawniaj4ce pamigi,
koncentracjg i
spostrzegawczoSil
patriotyczne Spiewanie;
uroczystosci z okazii
odzyskania
NiepodlegloSci;
udzial rodzicriw i seniorow
w akcj i ,,Cala Polska czya
dzieciom";
zabawy taneczne;

tq
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Ruport ze ,,Strotegii Rozwiqzywonia Prohlemdw Spolecznych ll(iasta Bialegosloku no lato 201l-2020" 2a rok 2020

pogadanki tematyczne;
konkursy w tym kolgd i
pastora.lek; turnieje
bryd2owe i rozgrywki
szachowe; pomoc
potrzebujqcym dzieciom w
nauce; koncerty, wystgpy
artystyczne; programy
slowno-muzyczne;
sekcje tenisa stolowego,
bilardowa, brydza
sportowego, turystyczna i
sportowo-rekeacyjna,
komputerowai
Cykl familijnych spotkari

,,SOBOTA DLA
RODZINY"
migdzypokoleniowe gry
i zabawy; Kolo Gospodyrl
Miejskich - inicjatywa
maj4ca na celu integracjg
tw6rczych kobiet
mlodszego i starszego
pokolenia;
Cykl ,.Hece w Swietlicy"
rodzinne spotkania przy
plansz6wkach, puzzlach,
quizachigrzewping-
ponga; Klub Pogodnych
Senior6w - cykl spotkafr
otwafiych prowadzonych
przez psycholo96w;
prowadzenie przez
Stowarzyszenie
Wspierania Srodowisk
Lokalnych ,.Aktywne
Osiedle"
migdzypokoleniowego
klubu osiedlowe

he\
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flnansowanego ze Srodk6w
miejskich z siedzib4 przy
ul. Barszczahskiej 5.

Z uwagi na zagrozenie
zakazeniem COVID-19
dzialania byly prowadzone
takze online, w tym na
facebook'u (np.
Osiedlowy Klub
Inspiracji).

Liczba os6b
zaangazowanych na

rzecz integracji
migdzypokoleniowej

7943

Liczba instytucji
tworzEcych siei

wspierania rodzin
46

Ilo6i dzialari w
zakresie wspierania

rodzin
1454

F.3.3
Tworzenie sieci

miejsc wspierania
rodzin

Departament Spraw
Spolecznych

Departament
Edukacji

Organ izacj e
Pozarzqdowe
Archidiecezja
Bialostocka

Stowarzyszenie
Eleos

Bractwo Sw. Sw.
Cyryla i Metodego

Media lokalne

Budzet Miasta

Srodki
pozabudzetowe,
m.in. Srodki EFS

i innych
funduszy

europejskich Rodzaj dzialari w
zakresie wspierania

rodzin

m. tn.
- pedagogizacja rodzic6w,
konsultacje, prelekcje,
wyklady i spotkania ze

specjalistami (prawnik,
terapeuta uzalezniei,
kurator, przedstawiciel
po licj i);
- szkolenia, warsaaty, w
tym dla rodzicow;
- doradztwo zawodowe;
- wsparcie psychologiczne;

Analiza bieZqcych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian
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- rozmowy indywidualne;
- pomoc materialna
i rzeczowa (doZywianie,
dofinansowanie do
podrgcznikow, stypendia
motywacyjne, zbi6rki
odziezy);
- psychoedukacjaq
- zajgcia rozwijajqce
kompetencje emocj onalno-
spoleczne;
- opieka Swietlicowa;
- zajgcia pozalekcyjne;
- zespoty wychowawcze;
- pomoc w tworzeniu
dokument6w i pism do
urzEdow;
- wskazywanie placowek i
instytucj i wspomagaj qcych
rodzing;
- wolontariat:
- rlcieczki przedmiotowe;
- spotkania grup roboczych
do indywidualnych

Liczba rodzin
korzystaj4cych ze

wsparcia
t3817

Formy
upowszechniania

informacj i o
moZliwoSci

korzystania ze
wsparcia

m-ln. poprzez:
- tablicg ogloszeh;
- sfony intemetowe, w
tym list otwarty do
rodzic6w z
naj wa2n iej szym i
in formacj am i
zaml na

[\
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fircebook'u:
- kontakty indywidualne
(osobisty kontakt
z placowk4);
- kontakty online;
- Bialostock4 AkademiE
Rodziny;
- zebrania z rodzicami;
- gazetki Scienne, plakaty,
foldery, ulotki,
informatory;
- porady ikonsultacje;
- wskazywanie placdwek i

instytuc.i i wspomagaj4cych
rodzing;
- wpisy w dzienniku
elektronicznym

\
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Roport y ,,Strulegii Rozn'iq4'wania Problem6w Spolecznych l'Iiaslu Bialegostuku na lota 201 l-2020" za ruk 2020

L.p.
Zadania

realizacyj ne
(dzialania)

Realizatorzy 2r6dla
finansowania WskaZniki

WartoSt
wska2nika
w 2020 r.

Monitorowanie
Uwagi

(;.t.t

Pomoc w
zaspokajaniu
niezbgdnych

potrzeb b)lowych

MOPR
Budzet pafstwa

Budzer Miasta

Liczba os6b/rodzin
objgtych pomocq

spoleczn4
l0 620

Analiza biezqcych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian

liczba os6b w
rodzinach
korzystaj4cych ze
Swiadczei pomocy
spolecznej

c.1.2

Wskazywanie
mozliwo$ci i

sposob6w realizacji
wyzszych potrzeb

zyciowych

MOPR
Sponsorzy,

Srodki
pozabudzetowe

Liczha
zorganizowanych
dzialari (projekty,

imprezy)

t1

Analiza bie2qcych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian

c.2.r

Pomoc w
zapewnieniu

Srodk6w na leki i
leczenie

MOPR Budzet Miasta
Liczba osob objgtych
programem Iekowym

1945

Analiza biezqcych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian

Liczba os6b objQtych
uslugami

opiekuriczymi w
miejscu zamieszkania

iwDPS

52',7 I

c.2.2 Pomoc w
zapewnieniu opieki

MOI'R Budzet Miasta
BudZet pahstwa Liczba os6b objgtych

specjalistycznymi
uslugami

opiekunczymi dla
os6b z zaburzeniami

t0

Analiza bieZ4cych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian

*- w tym l9 os6b z
chorob4 Alzheimera
obietych
specjalistycznymi
uslugami
opiekuiczymi
Swiadczonymi w DPS
ul. Baranowicka 203

tq
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Raport ie ,.Strutegii Rozn,irlttnunia Problemiv' Spolecznlch Llittstu Bialegostoku rtu lutu 2/)l l-2020" z"a rok 2020

psychicznymi w
mie jscu zamieszkania

104

Liczba osob
umieszczonych w

DPS (tylko
mieszkaicy miasta

Bialystok)

iakoSci zycia os6brawa

Liczba osob
niepelnosprawnych
zarejestrowanych
jako bezrobotne i
poszukuj4ce pracy

(osoby)

w tym 682 osoby
bezrobotne i 126 osoby

poszukuj4ce pracy

Fundusz Pracy
Europejski
Fundusz

Spoleczny
PFRON

Baza danych
zawiera)qca rczrrc

rodzaj e

niepelnosprawnoici

Bezrobotni wg przyczyn
niepelnosprawnoSci:
l.uposledzenie umyslowe -

2.choroby psychiczne -
130 os6b.
3.zaburzenia glosu, mowy
i choroby sluchu - 34
osoby,
4.calosciowe zaburzenia
rozwojowe - 5 os6b,
5.choroby narzqdu wzroku
- l27os6b.
6.upoSledzenie narzEdu
ruchu - 232 osoby,
T.epilepsja - 20 os6b,
8.choroby ukladu
oddechowego i ukladu
kr42enia - 49 os6b
9.choroby ukladu

o - 13 os6b

50 os6b,

Analiza biez4cych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian,

sprawozdawczo(i

G.3.1

Powiatowy Urz4d
Pracy w Bialymstoku

Urzqd Miejski,
organizacje

pozarz4dowe

Diagnoza i
monitoring syuacji

os6b
niepetnosprawnych

\

Sttone 41 z 50

808



Raport y ,,Strategii Rozwiqzywania Problemdw SpolecTtych Miasta Bialegostoku na latu 2011-2A20" 2a rok 2020

l0.choroby ukladu
moczowo-plciowego - 17

os6b,
I l.choroby neurologiczne
- 44 osoby,
l2.inne - 87 os6b,

W jakiej iloSci i.jakie
rodzaje pomocy sq

udzielane

l uczestnictwo w
tumusach
rehabilitacyinych - 332
uczestnikom udzielono
dofinansowania,
2. zaopatrzenie w
przedmioty ortopedyczne i
Srodki pomocnicze - 1062
osobom udzielono
dofinansowania./ 1824
zrealizowanych wniosk6w
o dofinansowanie.
3. zaopatrzenie w sprzQt

rehabilitacyjny - 25
osobom udzielono
dofinansowania,
4. likwidacja barier w
komunikowaniu sig - 26
osobom udzielono
dofinansowania.
5. likwidacja barier
technicznych - 99 osobom
udzielono dofi nansowania,
6. likwidacja barier
architektonicznych w
miejscu zamieszkania - 1?

osobom udzielono
dofinansowania,
7. likwidacja bariery
transportowej - 5 osobom
rrdzielono dofi nansowania
8. likwidac a barier w

pkt. 7, 8, 9 realizowane
przez OSrodek w

ramach pilotaZowego
programu ,,Aktywny

SamorzEd"
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Raport ze ,,Strutegii Rozn,irylvn'unia Problemdw Spolectn)'ch lTiaslu Bialegostokn rtu lutu 201l-2020" za rok 2020

dostgpie do uczestniczenia
w spoleczerlstwic
informacyjnym - 59
osobom udzielono
dofinansowania.
9. likwidac.ja barier w
poruszaniu sig - 33
osobom udzielono
dofinansowania.
10. szkolenia -
sfi nansowano szkolenia 2
osobom poszukuj4cyrn
pracy niepozostajEcym w
zatrudnieniu.
I l. jednorazowe Srodki na
podjgcie dziatalnoSci
gospodarczej - 4 osobom
przyznano (rodki na
rozpoczgcie dzialalnoSci,
12. refundacja kosztow
wyposazenia stano\ryiska
pracy - I osoty,
13. staz - 4 osoby w
ramach um6w
podpisanych z pracodawcq
skierowano na staz,
14. bon na zasiedlenie -
I osobie przyznano bon na
zasiedlenie w zwiqzku z
podj gciem zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej,
dzialalnoSci gospodarczej
poza miejscem
dotychczasowego
zamieszkania,
15. subsydiowana forma
zatrudnienia w ramach
prac interwencyinych - 3
osoby,
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Raporl ze ,,Stralegii Roxu,iq4,wunia Problemdw SpolecTnych llliasto Bialegostoku ttu lutu 201l-2020" za rok 2020

16. porady zawodowe dla
os6b niepetnosprawnych
- 7 osobom
niepelnosprawnym
udzielono porad
zawodowych

Efekt udzielanej
pomocy (ankiety dot
jako6ci zycia os6b

niepeinosprawnych)

Brak danych

G.3.2

Likwidacja barier
architektonicznych,

transportowych,
technicznych i w

komunikowaniu sig

Urz4d Miejski
Europejski Fundusz

Spoleczny
PFRON

Budzet Miasta
Europejski
Fundusz

Spolecmy
PFRON

IloSi obiekt6w,
plac6wek

dostosowanych do
potrzeb niepetnospr.,

bez barier
architektonicznych,-

miejsce przyjazne
osobom

niepelnosprawnym

2

Analiza biez4cych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian.

G.3.3

Przeciwdzialanie
marginalizacji i

wykluczeniu
spolecznemu os6b
niepelnosprawnych

Organizacje
pozarzqdowe

Media

Projekty, ilo6i imprez
integracyjnych,

kampania medialna,
iloSi artykul6w w

prasie

5

Analiza bie24cych
danych pod k4tern

zachodz4cych
zmian

G.3.4

Aktywizacj a

spoleczna i
zawodowa os6b

niepelnosprawnych

Powiatowy Urzqd
Pracy w Bialymstoku

Organizacje
pozarzqdowe

Fundusz Pracy
Europejski
Fundusz

Spoleczny
PFRON

Liczba os6b
niepetnosprawnych

objgtych programami

rynku pracy (osoby)
28

Analiza biez4cych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian.

sprawozdawczodi

q
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Raport ie ,.Strulegii Rozwirlztnunia Problemriw Spolecat1ch i|liastu BialegosloAu rtu luiu 2011-2020" za rok 2020

lloSi projektow
zrealizowanych

l4x

42

Zatrudnionvch 215* *

Osob aktywnych
spolecznie i
zawodowo

72

Urzqd Miejski

MOPR

Miejsca aktywizac ji
warsztaty terapii

zaj gciowej/Srodowiskowy
dom samopomocy

x zadania zlecone do
real izacji organizacjom
pozarzqdowym ze
Srodk6w PFRON

*+dotyczy iloSci
wyposa2onych przez
pracodawc6w dla osob
niepelnosprawnych
stanowjsk pracy (1,1)

oraz udzielonych
dotacji na rozpoczQcie
dzialalnoSci
gospodarczej (3)
finansowanych ze

Srodk6w PFRON

Urz4d Miejski
Organizac.ie

pozarz4dowe,
Media.

MOPR

Budzet Miasta
PFRON

EFS
Prywatni

sponsorzy! org.
Pozarz4dowe

tl
Analiza biez4cych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian.

G.3.s
Integracja

spoleczna os6b
niepelnosprawnych

EFS
Budzet Miasta

Srodki
organizacji

pozarzqdowych

Liczba podmiotow
uczestnicz4cych w
realizacjistandardu

0

Analiza biezacych
danych pod k4tem

zachodzqcych
zmian,

*Od 01.03.2012r.do
3l .08.2013r. MOPR
uczestniczyl w
realizacji projektu

,,Bialystok na rzecz
wychodzenia z
bezdomno6ci".

G.4.t

Opracowanie i

realizacja gminnego
standardu

wychodzenia z
bezdomnoSci
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Ilosi os6b
przeszkolonych,
podnoszqcych
kwalifikacje

Ilosi imprez
integracyjnych

Priorytet G.4. Ulatwianie bezdomnym intcgracji ze Srodowiskiem lokalnym i wyj{cla z bezdomno$ci

MOPR
Organizacje
pozarz4dowe

Depafiament Spraw
Spolecznych
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Roport ie ,,Strategii Roiwiqzywania Problemdw Spolecutych Miasta Bialegosloku nu ltrtu 201 1-2020" 2a rok 2020

Powyzszy projekt byl
wsp6lfinansowany ze

Srodk6w Unii
Europejskiej w ramach
Europejskiego
Funduszu Spolecznego.
Jego gldwnym celem
bylo przetestowanie
oraz analiza
skutecznoSci
wybranych standardow
uslug modelu
Gminnego Standardu
Wychodzenia z
BezdomnoSci. Dzigki
realizacji ww. projektu
przeprowadzono
lokaln4 diagnozg
problemu bezdomnoSci
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
przebywa-j4cym na
terenie miasta
Bialystok. MOPR w
2020 r. nadal udzielal
wsparcia osobom
bezdomnym we
wsp6lpracy z
()r tzac aml

T\
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Roport ze ,,Strutegii Roz.tliqzvu'a nia Prol:lemdn, Spoleczn):ch lTiasta Bialegostoku ttu lolu 201 l-2(l2l)" z.a rok 2020

pozarz4dowymi
(Caritas Archidiecezji
Bialostockie.l, ELEOS
Prawoslawny OSrodek
Milosierdzia Diecezji
Bialostocko-Gdariskie-j,
Fundacja,.Spe Salvi",
Stowarzyszenie,.Ku
Dobrej Nadziei",
Fundacja DIALOG.
Stowarzyszenie
Penitencjarne
PATRONAT),
korzystaj4c z
mechanizm6w i metod
wypracowanych
podczas realizacji w
latach 2012-2013 ww.
projektu:,,Bialystok na
rzecz wychodzenia z
bezdomnoSci"

54

Analiza bie24cych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian,

sprawozdawczoric

Rozwoj
in frastruktury

umo2liwiaj4cej
czasowy pobyt

osobom
bezdomnym i

pomoc w
odzyskiwaniu

samodzielnoSci
zyciowej

MOPR
Budzet Miasta

Budzet paristwa

Liczba realizowanych
program6w

wychodzenia z
bezdomnoSci

G.4.2

47

Analiza biezqcych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian,

Wspieranie
zatrudnienia
socjalnego

MOPR, PUP
Organizacje
pozarzqdowe

Budzet paistwa
Srodki

organizacj i
pozarz4dowych

Liczba os6b
skierowanych do CISG.4.3

\\
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G.5.1

Wspieranie 162nych
form aktywnoSci

seniorow

MOPR

Urzqd Miejski
Budzet Miasta

IloSd
przeprowadzonych

za
1685

Liczba osob
uczestniczqcych w

zaieciach
444

G.5.2

Rozwijanie i
promowanie oferty

kulturalnej,
oswiatowej i

rozrywkowej dla
os6b starszych

MOPR

NGO

lnstytucje Kultury

Budzet Miasta

Analiza biez4cych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian.

Liczba uczestnik6w t8'7

Liczba warsztat6w /
zajgt skierowanych
do os6b starszych
organizowanych

przez NCO

30

l.icz.ba wars^at6w /
zajgC skierowanych
do osob starszych
organizowanych
przez miejskie

instytucie kultury

121

Liczba przyznanych
stypendiow

artystycznych dla
tw6rc6w

profesionalnych

9

G.5.3

Dzialania
znierzaj4ce do

poprawy
bezpieczeistwa

osobistego i

MOPR Budzet Miasta

IloSi
przeprowadzonych
spotkai, wykladow,

prelekcji

5

\
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?rioryt€t G.5. Przeci\ydzialanie wykluczeniu spolecz*emu os6b starszych oraz umoZliwienie im iak najlepszego funkcjonowania w Srodowisku spolecznym

Analiza bie24cych
danych pod kqtem

zachodz4cych
zmian.

llosi wyjsi do
instytucji kulturalno

oSwiatowych
l4

Analiza biez4cych
danych pod kQtem

zachodz4cych
znian.



Ruport ie ,,Strategii Rozu'iqzywania Problemdn' SlxtleL'tn)'e:h lTirtstu BialegosloAu nu lulu 201l-202()" za rok 2021t

socjalnego os6b
starszych

Liczba uczestnikow 99

Priorytet G.6. Tworzenie warunk6w do integracji wielokulturowej

Liczba imprez
prezentujqcych

wielokulturowoSi
organizowanych

przez NGO

8

Budzet Miasta Liczba imprez
prezentuj4cych

wielokulturowoSi
organizowana przez
miejskie inst),tucje

kultury

68

Analiza biezqcych
danych pod kqtem

zachodzqcych
zmian.

Z u\,/agi na CoYid - l9
uwzglgdniono tak2e
dzialania realizowane
online

Wspieranie dzialai
dotycz4cych
wzajemnego
poznawania,
zrozumienia

historii, tradycji i
obyczaj6w rdznych

narodowoSci,
wyznan i kultur

NGO

Instytucje Kultury

MOPR realizowal Program
na rzecz spolecznoSci

romskiej w latach 2004-

programami na rzecz
spolecznoSci

romskiej

2013. W 2020 r. MOPR
nie realizowal ww.

Programu. SpolecznoSi
romska korzystala z

pomocy spolecznej MOPR
na zasadach o96lnych.

Liczba proiekt6w
skierowanych do

spolecznoSci
romskiej

realizowanych przez
NGO

0

Budzet Miasta
Budzet paistwa
(MSWA, MEN)

Budzet Miasta

Liczba projekt6w
skierowanych do

spolecznoSci
romskiej

realizowanych przez
mieiskie instytucie

0

Analiza bieZqcych
danych pod k4tem

zachodz4cych
zmian

c.6.2

Realizacja
program6w dla

spoleczno6ci
romskiej

MOPR

NGO

.{\
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Roport ze ,,Strategii Roztt,klryn'ania Problemdw Spolecztqtch trIiasta Bialegosloku na lata 2011-2020" za rok 2020

kultury

lloSc realizowanych
programow

4*

Liczba projekt6w
skierowanych do
cudzoziemcow

realizowanych przez
NGO

I

4

Analiza bie2qcych
danych pod kqtem

zachodzqcych
zmian

*w tym 3 lndywidualne
Programy lnte$acji
cudzoziemc6w, ktorzy
uzyskali status
uchodZcy lub ochrong
uzupeln iaj 4c4

G.6.3

Realizacja
program6w w

stosunku do
cudzoziemc6w

MOPR

NGO

Budzet paistwa

Budzet Miasta
Liczba projekt6w
skierowanych do
cudzoziemc6w

realizowanych przez
miejskie instytucje

kultury

Liczba szkolen 0

0
Liczba i kwota

dotacji

Liczba podmiot6w
ekonomii spolecznej

0

Analiza bie24cych
danych pod k4tem

zachodzqcych
zmian

Podmioty ekonomii
spolecznej (NGO,

Sp6ldzielnie,etc.) nie
ubiegaly siE w 2020 r.

o dotacje na tego
rodzaju prolekty

G.7.1

Wspieranie rozwoju
podmiot6w
ekonomii
spolecznej

Urzqd Miejski, NGO,
PUP

Analiza informacji i danych zgromadzonych w opracowaniu prowadzi do wniosku, ze og6lne zalozenia Strategii s4 realizowane na biezqco, co Swiadczy o ci4glej i
systematycznej realizacji przyjgtych w niej zadai.
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Priorytet C.7. Rozwdj Ekonomii Spolecznej

BudZet paistwa,
Budzet Miasta.

Srodki UE.
Srodki PFRON


