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Strategia Rozwiqzywanio Problem6w Spolecznych Miasto Bialegostoku na lata 2021-2030

Dane sprawozdarvcze z realizacji Strategii za 2021 rok

LNYM SRODOWISKIEM ROZWOJUCEL STRATEGTCZNY A. RODZINA - NATURA

Priorytet A.l, Doskonalenie systemu wsparcia rodziny

A.t.l

Zapewnienie opieki
i wychowania

dzieciom
do lat 6

Departament
Spraw

Spolecznych
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Depanament
Edukacji Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku,

organizacje
pozarzqdowe,
zlobki, kluby

dziecigce,
przedszkola

Budzet
miasta

Liczba dzieci objgtych
opiekE w 2lobku lub
klubie dzieciqcym

t 2'73

Utrzymanie na
zbli2onym
poziomie/

wzrost

Sprawozdania,
analizy danych,

dokumentacja
rekrutacj i,

system
rekrutacji, SlO,
dziennik zaj9i,
dokumentacja
przedszkolna,

analiza
dokumentacji,
monitorowanie

stanu dzieci
w grupach,

analiza danych,
listy os6b

przyjgtych.

Przyjgto, Ze warloSd
wska2nika z roku 2021

bgdzie stanowila warto(c
bazow4, ktora w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiEgniEtych rezultat6w
oraz oceny odchylei

w zakresie osiqgnigtych
wskaznik6w i opracowania
planu dzialair naprawczych.

Liczba dzieci
oczekujqcych na

przyjgcie do 2lobka
lub klubu dziecigcego

1898

Utrzymanie na
zbli2onlT n
poziomie/

spadek

PrzyjQto, ze wartosd
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila wartoSc
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawQ do oceny

osiQgniitych rezultat6w
oraz oceny odchyle6

w zakresie osi4gnigtych
wska2nik6w i opracowania
planu dzialai naprawczych.

I zgodnie z ustaleniami z dnia 12.07.2021 r.-Protokol ze spotkania w sprawie wdra2ania i monitoringu Miejskiej Strategii Rozwiqzywania Problem6w Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 2021-2030. W pkt ,,e" Ad I jest zapis, 2e wartosi z roku 2021 bgdzie stanowila wartosd bazow4.
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Liczba dzieci objitych
wychowaniem
przedszkolnym

9 944

Utrzymanie na

zbli2onym
poziomie/

wzost

Przyjgto, Ze wartoSi
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wano6i
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultatow
oraz oceny odchylen

w zakresie osi4gnigtych
wskaZnik6w i opracowania
planu dzialai naprawczych.

Liczba dzieci
oczekuj4cych na

przyjqcie do
przedszkola

112 Spadek

Przyjgto, ze wartosi
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila warto$i
bazowq, kt6ra w kolejnych

Iatach bQdzie stanowila
podstawQ do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylen

w zakresie osiqgniqtych
wskainik6w i opracowania
planu dzialai naprawczych.

A.1.2

Objgcie wczesnym
wspomaganiem
rozwoju dzieci
z problemami
rozwoj owymi

Departament
Spraw

Spolecaych
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Departament
Edukacj i Urzgdu

M iej skiego
w Biatl,rnstoku,

Specjalny
OSrodek
Szkolno-

Wychowawcry,
poradnie

psychologiczno-
pedagogiczne,
przedszkola,

szkoty,
organizacje

pozarz4dowe

Budzet
m iasta

Liczba
instytucj i/organizacj i

realizujqcych wczesne
wspomaganie rozwoju

6 Wzrost
Kontrola

dokurnentacji
przebiegu

wczesnego
wspomagania,

analiza danych.
informacja

z\!Totna
rodzic6w, SIO

PrzyjQto, Ze wartosi
wskaznika z roku 202 |

bgdzie stanowila warto$6
bazowq, kora w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultatow
oraz oceny odchyleir

w zakresie osiqgnigtych
wskaZnik6w i opracowania
planu dzialan naprawczych.

Liczba specjalist6w
prowadzgcych zajgcia

z wczesnego
wspomagania rozwoju

135 Wzrost

PrzyjQto, Ze wartosd
wska2nika z roku 2021

bgdzie stanowila wano3i
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bQdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgniqtych rezultatow
oraz oceny odchylei

w zakresie osi4gnigtych

Strona 2183 ,6,tqc
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Strategia Rozwiqzywania Problem6w Spolecznych Miasto Biolegostoku na lata 2021-2030

199

Utrzymanie na

zblizonlrn
poziomie/

wzrost

Przyjgto, 2e wartosi
wska2nika z roku 2021

bgdzie stanowita wartoSC

bazow4, kt6ra w kolejnych
latach bgdzie stanowila

podstawg do oceny
osi4gnigtych rezultat6w

oraz oceny odchyle6
w zakresie osiqgnigtych

wskaZnik6w i opracowania
planu dzialah naprawczych.

Liczba dzieci objEtych
wczesnym

wspomaganiem
rozwoj u

Liczba rodzic6w
objgtych wsparciem

w poradniach
psychologiczno-
pedagogicznych

5 051

Utrzymanie na
zb li2onym
poziomie/

wzrost

PrzyjQto, ze wartoSc
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wartoSC
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi49niqtych rezultatow
oraz oceny odchyleh

w zakresie osiqgnigtych
wskaznik6w i opracowania
planu dziala6 naprawczych.

3 098

Utrzymanie na

zbli2onym
poziomie/

wzrost

Przyjqto, 2e wartosd
wska2nika zroku 2021

bQdzie stanowila wartoSC
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

os iqgnigtych rezultatdw
oraz oceny odchylen w
zakesie osi4gnigtych

wskaZnik6w i opracowania
planu dzialari naprawczych.

Wi.Iost

I nformacja
z*roma od

rodzicow, lista
obecnoSci

rodzic6w na
warsztatach.
obserwacja,

analiza opinii
i orzeczei oraz
dokumentacji

pedagoga,
sprawozdanie

dyrektora, listy
zapis6w na

konsultacje ze
specjalistami,
wsp6lpraca

z poradniami
iinsqtucjami

pozaszkolnyrni,
*ywiady

z rodzicami,
konsultacje,
opinie PPP,

orzeczenia
o potrzebie
ksztalcenia

specjalnego,

Przyjgto, Ze wartoSd
wskaznika z roku 2021

bQdzie stanowila warto(i
bazow4, kt6ra w kol€jnych

latach bgdzie stanowila
podstawe do oceny

Departament
Edukacji UrzQdu

M iejskiego
w Bialymstoku,

poradnie
psychologiczno-
pedagogiczne,

Miejski OSrodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,

Centrum
Ksztalcenia

Ustawicznego
im. Henryka
Sienkiewicza

w Biatymstoku -
Bialostocka
Akademia
Rodziny,

przedszkola,
szkoly,

organizacje
pozarzqdowe

Bud2et
miasta

Liczba os6b
korzystajqcych

z oferty Bialostockiej
Akademii Rodziny

20 379

Departament
Spraw

Spolecznych
Urzedu

Miejskiego
w Bialymstoku

A.t.3

Poszerzanie
kompetencji

wychowawczych
rodzicow

3Strona 3lE3

wska:inik6w i opracowania
planu dzialai naprawczych.

Liczba rodzic6w
uczestniczqcych
w szkoleniach
i warsztatach

poszerzajqcych
kompetencje

wychowawcze, m. in.
w,,Szkole dla

Rodzic6w"
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IPET,
wielospecjalisty

czna ocena
funkcjonowania

dziecka,
rejestry, analiza

danych
idokumentacji,
sprawozdawczo

5i, opinie
o dzieciach do

Poradni PP,
karty

doskonalenia
zawodowego
nauczycieli.

A.1.4

Zapewnienie
rodzinom

specj al istycznego
poradnictwa

Departament
Spraw

Spolecmych
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Departament
Edukacji Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku,
Miejski O(rodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,

organizacj e

pozarz4dowe

Budzet
miasta

Liczba
i nstytucj i/organizacj i

udzielaj4cych
specjalistycznego

poradnictwa

97
Utrzymanie na

zblizon]ylx,
poziomie

w rejestrze
Wojewody

s4

wykazane
2, tj. : olK

MOPR
iPolskie

Stowarzys
zenie

Pedago96

iAnimator
6w Klanza

Przyjgto. ze

wartoSi
wskaZnika

z roku 2021
bgdzie

stanowila
wartoSi

bazow4, ktora
w kolejnych
latach bEdzie

stanowila
podstawQ do

oceny
osiqgnigtych
rezultat6w
oraz oceny
odchyleri

w zakresie
osi4gnigtych
wskaZnikow

iopracowania
planu dzialari
naprawczych.

Liczba udzielonych
porad

specjalistycznych
9 449 Wzrost

PrzyjQto, ze wartosi
wskaZnika z roku 2021

bQdzie stanowila wartosd

Strona 4183 ,!dlt

osi4gnigtych rezultatow
oraz oceny odchylen

w zakresie osiqgnigtych
wska2nik6w i opracowania
planu dzialai naprawczych.

Sprawozdania,
analizy danych,
listy obecnoSci.
listy zapis6w na
konsultacje ze
specjalistami,
prowadzenie

ewidencji
rozm6w

w dzienniku
pedagoga/

psychologa,
obserwacja

zmian w
funkcjonowaniu
danego ucznia,
sprawozdania,
dokumentacja
potwierdzajqca

wspolpracA
z PPP
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bazow4, kt6ra w kolelnych
latach bEdzie stanowila

podstawg do oceny
osiqgnigtych rezultat6w

oraz oceny odchyleri
w zakresie osiqgnigtych

wskaznik6w i opracowania
planu dzialai naprawczych.

l9

Przyjgto, ze wartosd
wskaznika z roku 2021

b9dzie stanowila wartoSi
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultatdw
oraz oceny odchylefi

w zakresie osiqgnigtych
wskaznik6w i opracowania
planu dzialai naprawczych.

Liczba asystent6w
rodziny

Przyjgto, ze wartosi
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila wartoSi
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bQdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylet

w zakresie osi4gnigtych
wskaznik6w i opracowania
planu dzialari naprawczych.

Liczba rodzin objgtych
asystq rodzinn4

Utrzvmanie na
zbli2onvm
poziomie

Liczba plac6wek
wsparcia dziennego

l6'
Utrzymanie na

zbli2onym
poziomie

Sprawozdania,
analizy danych

Przyjgto, ze wanoSd
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila wartoSC
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawq do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylei

w zakresie osi4gnigtych
wskaznik6w i opracowania
planu dzia.la6 naprawczych.

Miejski OSrodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,
Urzqd Miejski

w Bialymstoku,
plac6wki
wsparcia

dziennego,
plac6wki

opiekuriczo-
wychowawcze,

organizacje
pozarz4dowe

Budzet
miasta

Wspieranie rodzin
w wypelnianiu

funkcji
opiekuhczo-

wychowawczych

Miejski OSrodek
Pomocy
Rodzinie

\ry Bialymstoku

A.t.5

Strona 5lE3

Utrzymanie na
zbli2onym
poziomie

240
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Liczba dzieci objgtych
opiekq

i wychowaniem
w plac6wkach

wsparcia &iennego

514
Utrzymanie na

zblizonlm
poziomie

Przyjgto, ze wano5i
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila warto6i
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gn i gtych rezultat6w
oraz oceny odchyle6

w zakresie osiqgnigtych
wskaZnik6w i opracowania
planu dzialai naprawczych.

Liczba dzieci
uczestniczqcych

w Programie
,,Wychowawca
Podw6rkowy"

Utrzymanie na
zblizonym
poziomie

A.l.l Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do lat 6
Naiwy2sry wskaznik: Liczba dzieci objgtych r,rychowaniem prnds*olnym -9 9M

przedszkola byl na najni2szyrn poziomie).

A.1.3 Poszerzsnie kompetencji wychowawczych rodzic6w
Naiwv2szv wskaZnik: Liczba os6b korzystajqcych z oferty Bialostockiej Akademii Rodziny - 20 379

wychowawczej skierowanej do rodzic6w w zwiqzku z przewidywanym wzrostem os6b korzystaj4cych w kolejnych latach.

Uwaga: w przypadku wskaznik6w dotyczqcych wartoSci liczbowych os6b przeszkolonych lub objQtych wsparciem nale2aloby dokona( anali4l korgujqcej dane, aby wlkluczyi tzw.
kumulowanie danych (te same osoby korzystajqce z proponowanych form wsparcia).

SIrona 6183
o&r

230

Przyjito, Ze wartoSi
wskaZnika z roku 2021

bQdzie stanowila wartoSi
bazow4, kora w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawe do oceny

osiEgniQtych rezultat6w
oraz oceny odchyleri

w zakresie osiqgn igtych
wskaZnik6w i opracowania
DIanu dzialai naorawczvch.
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Priorytet A.2. Zapcwnienie optymalnych form pieczy zast9pczej pozbawionym opieki rodzic6w

WZIost

Przyjgto, 2e wartosi
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila warto6i
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylen

w zakresie osi4gniqtych
wskaznikow i opracowania
lanu dzialai n h

Liczba dzialai
informacyjno-
edukacyjnych
promuj4cych
rodzicielstwo

zasl?pcze

4

Wzrost

Przyjgto, 2e wartosd
wskaZnika z rokr.r 2021

bgdzie stanowila wartoSd
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawQ do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleir

w zakresie osi4gnigtych
wskaznik6w i opracowania
lanu dzialai n h.

Liczba os6b
uczestniczqcych

w szkoleniach dla
kandydat6w do

pelnienia funkcji
rodziny zastQpczej lub

prowadzenia
rodzinnego domu

dziecka

't

Wzrost

Przyjgto, Ze wartosi
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila warto6C

bazow4, kt6ra w kolejnych
latach bgdzie stanowila

podstawg do oceny
osiegnigtych rezultat6w

oraz oceny odchyleri
w zakresie osi4gnigtych

wskaznik6w i opracowania
lanu dzialan rawc h

2t8

Sprawozdawczo
se,

analizy danych

PrzyiQto, Ze wartosd
wskzrZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wartosd
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach b zie stanowr

Liczba wychowank6w
rodzinnej pieczy

zaslQpczei

Wzrost

Miejski OSrodek
Pomocy Rodzinie
w Bia+ymstoku,
Urzqd Miejski

w Bialymstoku,
organizacje

pozarz4dowe

Budzet
miasta

Promocja
itworzenie

warunk6w do
powstawania

rodzinnych form
pieczy zastgpczej

Miejski Osrodek
Pomocy
Rodzinie

w Bialymstoku

A.2.1

IStrona 7lE3

Liczba rodzin
zastgpczych

i rodzinnych dom6w
dziecka

342
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podstawg do oceny
osi4gniqtych rezultatow

oraz oceny odchyleh
w zakresie osi4gnigtych

wskaZnik6w i opracowania
planu dzialah naprawczych.

A,.2.2

Wspieranie rodzin
zastgpczych

i prowadzqcych
rodzinne domy

dziecka
w wypehianiu

powierzonych im
zadair

Miejski O5rodek
Pomocy
Rodzinie

w Biab, nstoku

Miejski OSrodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,
Urz4d Miejski

w Bialymstoku,
organizacje

pozarz4dowe

Budzet
miasta

Liczba rodzin
zastppczych

i rodzinnych dom6w
dziecka objgtych

wsparciem
koordynato16w

rodzinnej piecz]
zastFpczej

t06 Wzrost

Sprawozdawczo

analizy danych

Przyjgto, Ze wanosi
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wartoSi
bazowE, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawQ do oceny

osiqgnietych rezultat6w
oraz oceny odchylen

w zakresie osi4gnigtych
wskaznik6w i opracowania
planu dzialan naprawczych.

Wzrost

Przyigto, 2e wanosi
wskaznika z roku 2021

bQdzie stanowila wartoSi
bazowq, ktora w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylei

w zakresie osi4gn igtych
wskaZnik6w i opracowania
planu dzialai naprawczych.

Liczba opiekun6w
zastipazych

uczestnicz4cych
w szkoleniach

i grupach wsparcia

8 WzIost

Przyjlto, ze wartoSi
wskaZnika z roku 202l

bgdzie stanowila wartoSc
bazowX kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylef

w zakresie osiQgnigtych
wskaznik6w i opracowania
planu dzialari naprawczych.

Strona 8183
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A.2.3

Zapewnienie
pieczy zastgpczej
instFucjonalnej

dzieciom powyzej
lo-ego roku zycia

wymagajqcym
szczegdlnej opieki

lub maj4cym
trudno(ci

w przystosowaniu
siE do Zycia
rodzinnego

Miejski O6rodek
Pomocy
Rodzinie

w Bialymstoku

Miejski Odrodek
Pomocy Rodzinie
w Biatymstoku,
Urzqd Miejski

w Biatymstoku,
plac6wki

opiekuiczo-
wychowawcze,

organizacje
pozarz4dowe

Budzet
miasta

9

Sprawozdawczo
sc,

Przyjgto, 2e wartoSi
wskalnika z roku 2021

bgdzie stanowila waftoSi
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawi do oceny

osiqgniqtych rezultatow
oraz oceny odchyleh

w zakresie osi4gnigtych
wskaznik6w i opracowania
planu dzialai naprawczych.

Liczba wychowank6w
instytucjonalnej pieczy

zastgpczej
136 Spadek

Przyjgto, 2e wartosi
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wartosd
bazow4, ktdra w kolejnych

latach bEdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleri

w zakresie osi4gniQtych
wskaZnik6w i opracowania
planu dziala6 naprawczych.

A.2.{

Tworzenie
warunk6w do

usamodzielnienia
wychowank6w

pieczy zastgpczpj

Miejski OSrodek
Pomocy
Rodzinie

w Bialymstoku

Miejski O6rodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,
UrzEd Miejski

w Biatymstoku,
placowki

opiekuriczo-
wychowawcze,

organizacje
pozarzqdowe

Budzet
miasta

Liczba
wychowank6w,

realizujqcych
indywidualny program

usamodzielnienia

405
Utrzymanie na

zbli2onym
poziomie

Sprawozdawczo
sc,

analizy danych

PzyjSto, ze wanosd
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowi.la wartoSi
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgniqtych rezultat6w
oraz oceny odchylen

w zakresie osiEgniQtych
wska:inik6w i opracowania
planu dzialari naprawczych.

Liczba
wychowank6w, kt6rzy

otrzymali pomoc na
kontynuowanie nauki,
usamodzielnienie lub

zagospodarowanie

135

Utrzymanie na
zbli2onym
poziomie

Sprawozdawczo
sc

Przyjgto, ze wartosd
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wanos(
bazow4, kt6ra w kolejnych

Iatach bedzie stanowila
podstawQ do oceny

osi4gniEtych rezultat6w
oraz oceny odchylerl

w zakesie os

IJtrzrrmanie na
z}rli2onlm
poziomie

3Strona 9lE3
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wska2nik6w i opracowania
planu dzialari naprawczych.

Liczba
wychowank6w, ktorzy

korzystali z pobytu
w mieszkaniach

chronionych
lreningowych

t8

(Jtrzvmanie na
zbli2onvm
poziomie

Sprawozdawczo
6C

Przyjgto, ze wartoSd
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila wartosC
bamwq, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawq do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylei

w zakresie osi4gnigtych
wskaZnik6w i opracowania
planu dzia.lai naprawczych.

A.2.1 Promocja i tworz,€nie warunk6w do powstawania rodzinnych form pi€czy zastgpczej
Naiwv2szv wska2nik: Liczba wychowank6w rodzinnej pieczy zastgpczej - 342 wychowank6w
Zgodnie z danymi w 2021 roku funkcjonowalo 218 rodzin zastqpczych i rodzinnych dom6w dziecka, kt6re zapewnialy opiekg dzieciom i mlodzieA miasta Bialegostoku w zwiqzku

piecz4, jak i opiekunom zastgpczJm.

Prioryt€t A.3. Rozwijanie systemu wsparcia rodzin w sytuacjach kryzysowych

A.3.1
Przeciwdzialanie

przemocy

Miejski O6rodek
Pomocy
Rodzinie

w Bialymstoku

Miejski O5rodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,

Policja, podmioty
ochrony zdrowi4
Miejska Komisja
Rozwigzywania

Problem6w
Alkoholor,rych,

instltucie
oswiatowe, sqd,

Budzet
miasta

Liczba realizowanych
pro$am6dprojekt6w

z zakresu
przeciwdzialania

przemocy

Wzrost
Sprawozdawczo

sc

PrzyjQto, 2e warto6d
wskaZnika z roku 202 |

bgdzie stanowila wartosi
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgniQfych rezultat6w
oraz oceny odchyleri

w zakresie osiqgnigtych
wskaZnik6w i opracowania
planu dzialarl naprawczych.

Strona 10183
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Przyjqto, ze wartosi
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wartoSi
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bqdzie stanowila
podstawQ do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleri

w zakresie osi4gniEtych
wska2nik6w i opracowania
planu dzialari naprawczych.

Liczba os6b
uczestniczqcych
w programach/

projektach z zakesu
przeciwdzialania

przemocy

l0 148 Wzrost

Liczba os6b objgtych
procedurq,,Niebieskie

Karty"
3 058

Utrzymanie na
zblizonym
poziomie

Przyjgto, ze wartosi
wskaZnika z roku 2021

bQdzie stanowila wartoSi
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgniQtych rezultatow
oraz oceny odchylef

w zakresie osiqgnigtych
wskaZnikow i opracowania
planu dzialaf naprawczych.

Liczba wypelnionych
formularzy,,N iebieska

karta - A"

Utrzymanie na
zblizonym
poziomie

Przyjgto, ze wartosc
wska2nika z roku 2021

bgdzie stanowila wartosi
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylef

w zakresie osiqgniQtych
wskaZnik6w i opracowania
planu dzialaf naprawczych.

Urzqd Miejski
w Bialymstoku,

organizacj e

pozarz4dowe

Liczba dzieci, kt6re
zostaly odebrane
z rodziny w razie
bezpoiredniego
zagrozenia zycia

i zdrowia w zwiqzku
z przemoc4 w rodzinie

22
I ltrzvmanie na

zbli2onym
poziomie

PrzyjQto, ze wartoSd
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila wartoSC
bazow4, ktora w kolejnych

latach bQdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylefl

w zakresie osi4gnigtych

Slrona ll183
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wskaznik6w i opracowania
planu dzialai naprawczych,

Liczba posiedzen
powolanych grup

roboczych
2 508

Utrzymanie na
zbli2onym
poziomie

PrzyjQto, 2e wartoSd
wska2nika z roku 2021

bgdzie stanowila wanoSd

bazow4, ktora w kolejnych
latach bgdzie stanowila

podstawg do oceny
osi49nigtych rezultat6w

oraz oceny odchylef
w zakresie osi4gnigtych

wskaznik6w i opracowania
planu dzialai naprawczych.

A.3.2

Udzielanie pomocy
rodzinom

w s)4uacj ach
kryzysowych

Miejski O6rodek
Pomocy
Rodzinie

w Biatymstoku

Miejski O6rodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,
Urzqd Miejski

w Bialymstoku,
organizacj e

pozzrz4dowe

Budzet
miasta

Liczba
instytucj i/organ izacj i,

kt6re udzielajq
pomocy rodzinom

w syuacjach
kryzysowych

)

Sprawozdani4
analiza danych

Przyjgto, 2e warto6i
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wartosi
bazowa kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgniQtych rezultatow
oraz oceny odchylerl

w zakresie osiqgnigtych
wskaznikow i opracowania
planu dzialari naprawczych.

Liczba os6b, kt6rym
udzielono pomocy

w s,,tuacjach
kryzysowych

2 575
Utrzymanie na

zbli2onlm
poziomie

Przyjqto, ze wartosd
wskaZnika z roku 202 |

bgdzie stanowila wanoSa
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bQdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultatow
oraz oceny odchylei

w zakresie osiagnigtych
wska2nik6w i opracowania
planu dzialai naprawczych.

Liczba miejsc
zapewniajqcych

schronienie osobom
w sltuacjach
kryzysowych

(m. in. w O5rodku

34

IJtrzvmanie na
zblizonvm
poziomie

PrzyjQto, 2e wartosd
wskaz nika z roku 202 |

bgdzie stanowila wanosd
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bqdzie stanowila
podstawg do oceny

Strona 12 183
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lnterwencj i
Kryzysowej,
mieszkaniach
interwencyjno-

terapeutycznych,
mieszkaniach
wspieranych)

osiqgni gtych rezultat6w
oraz oceny odchylefl

w zakesie osi4gniEtych
wskaznik6w i opracowania
planu dzialafl naprawczych.

Liczba osob, kt6re
skorzystaly z mie jsc

zapewniajqcych
schronienie

w s).tuacjach
kryzysowych

Utrzymanie na
zblizonym
poziomic

Przyj9to, ze wafioSi
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila warlo6c
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi49niQtych rezultat6w
oraz oceny odchylei

w zakresie osi4gnigtych
wskaZnik6w i opracowania
planu dzialan naprawczych.

A.3.1 Przeciwdzialanie przemocy
NaiwyZszy wskaZnik: Liczba os6b uczestni cz4cych w programach/ projektach z zakesu przeciwdzialania przemocy l0 148 os6b

zwigkszenie liczby realizowanych program6w i projekt6w zwi4zanych z przeciwdzialaniem przemocy.

watoSi 2 pomija organizacje wspieraj4ce realizacjE zadania.

Strona 13 183 5&,

43



Strategia Ronuiqzywania Problem6w Spolecznych Miasta Bialegostoku na lato 2021-2030

BEZPIECZNE SP STWo

Priorytet B.l. Zapobieganie i przcciwdzialanie potencjalnym zagrozeriom

PrzyjQto, ze wartoii
wskaZnika z roku 2021

bQdzie stanowila wartosi
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultatow
oraz oceny odchyleri

w zakresie osi4gnigtych
wskaznik6w i opracowania
planu dzialari naprawczych.

Wzrost2lLg
Komenda

Miejska Policji
w Biatymstoku

Przyjgto, ze wartosi
wskaznika z roku 2021

bQdzie stanowila wafio6i
bazowE, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawQ do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylei

w zakresie osiEgniQtych
wskaZnikow i opracowania
planu dzialair naprawczych.

Wzrost150

Przyjgto, Ze wartosi
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila warto6i
bazow4, kt6ra w kolejnych

Wzrost

Liczba czynnoSci
kontrolno-

rozpomawczych

Biuro
Zarz4dzatia

Kryzysowego
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Straz Miejska
w Bialymstoku

Budzet
m iasta/budzet

paristwa
ll.t.l

Rozpoznawanie
zagrozefi

i uwanrnkowan ich
wystgpowania

Strona 14 183

L.p.
Zadania rcalizacyine

(dzialania) .:

Koordynalor
zadunia

Rea I izirtorzl'
216dla

Itnansowania
Wskazniki

Wartoai
rvskairnika

\| roku
2o2t

(liczbowo)

Wa(oia
wskaznik6lv

(liczborvo lub
j trko

oczckiwany
t'czultat)

Monitoro$,anic/
[t\valuacia

Osiqgnigty
r€zultat

Kr6tka ocena
odchylei

w zakresie
osiqgniqtych

ipliln dzialair
naprarvczych

Komenda
Miejska

Paf stwowej
Strazy Pozarnej
w Biabmstoku

Zbieranie
danych

starystycznych
i ich analiza
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latach bgdzie stanowila
podstawq do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylef

w zakresie osiEgnigtych
wskalnik6w i opracowania
p)anu dzialah naprawczych.

Okrggowy
Inspektorat

Pracy
w Bialymstoku

868 Waost

Depaftament
Edukacji
Urzgdu

M iejskiego
w Bialymstoku

Uftzymanie na
zblizonym
poziomie

Il.l.2

Prowadzenie
systematycznego

rnonitoringu
wystQpuj4cych
ipotencjalnych

zagrozei

Biuro
Zarzqdzania

Kryzysowego
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Komenda
Miejska Policji
w Bialymstoku

Budzet
miasta"/budzet

paristwa
Liczba patroli I 061

Utrzymanie na
zblizonlm
poziomie

PrzyjQto, ze wartosd
wskaznika z roku 2021

bQdzie stanowila warto6d
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowita
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleh

w zakresie osiqgnigtych
wska2nik6w i opracowania

PrzyjQto, 2e wartosd
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila warto6i
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiEgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylelr

w zakresie osiqgnigtych
wskaznik6w i opracowania

PrzyjQto, Ze wartoSi
wskaznika z roku 2021

bQdzie stanowila warto(i
bazowQ, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawq do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylei

w zakresie osi4gnigtych
wskaZnik6w i opracowania
planu dzialai naprawczych.

planu dzialari naprawczych.

planu dzialafl naprawczych.

Zbieranie
danych

statystycznych
i ich analiza

6&Strona 151E3
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Komenda
Miejska

Pansnvowej
Strazy Pozamej
w Bialymstoku

Liczba obiekt6w
podlqczonych do

monitoringu
134

lJtzvmanie na
z}li2onvm
poziomie

Straz Miej ska
w Bialymstoku

Liczba kamer/liczba
Patroli

238/5 849
Utrzymanie na

zblizonym
poziomie

Powiatowa
Stacja

Sanitarno-
Epidemiologicz

na
w Bialymstoku

Liczba
przeprowadzonych

kontroli
| 912

Utrzymanie na
zblizonym
poziomie

OkIQgowy
Inspektorat

Pracy
w Bialymstoku

Liczba
skontrolowanych

podmiot6w
gospodarczych

760
Utrzymanie na

zblizonym
poziomie

Przyjgto, ze wartosi
wskaZnika z roku 202l

bQdzie stanowila wartosi
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bQdzie stanowita
podstawg do oceny

osiqgniQtych rezultatow
oraz oceny odchyleri

w zakresie osi4gnigrych
wskaznikow i opracowania
planu dzialai naprawczych.

Przyjgto, ze wartoSi
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila wanosi
bazowE, kt6ra w kolejnych

latach bQdzie stanowila
podstawQ do oceny

osiqgniQtych rezultat6w
oraz oceny odchyleri

w zakresie osi4gniQtych
wskalnikow i opracowania
planu dziaiafr naprawczych.

Przyjgto, ze wartoSi
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowita wartoSi
bazow4, k6ra w kolejnych

Iatach bgdzie stanowila
podstawQ do oceny

osiqgniQtych rezultatow
oraz oceny odchylei

w zakresie osi4gnigtych
wskaZnikow i opracowania
planu dzialari naprawczych.

Przyjgto, ze warto(i
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wartoSi
bazowE, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawq do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleri

w zakresie osiagnigtych

Strona 16lE3
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Lltrzymanie na
zbli2onvm
poziomie

wskaZnik6w i opracowania
planu dzialan naprawczych.

Departament
Edukacji
Urzgdu

M iej sk iego
w Bialyrnstoku

Liczba obiekt6w
objQtych kontrolq

55

Przyjgto, ze wartosd
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila wartoSC

bazow4, kt6ra w kolejnych
latach bgdzie stanowila

podstawg do oceny
osi4gnigtych rezultat6w

oraz oceny odchyle6
w zakresie osi4gnigtych

wska2nik6w i opracowania
planu dzialai naprawczych.

Wojew6dzka
Stacj a

Pogotowia
RatunkoweBo

w Bialymstoku

Liczba opinii
ws. przeprowadzenia

imprezy masowej
l3

Przyjlto, Ze wartosd
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wartosd
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgniQtych rezultat6w
oraz oceny odchyleir

w zakresie osi4gnigtych
wskaZnik6w i opracowania
planu dzialari naprawczych.

lt. l.l

Rozpoznawanie
przypadk6w

dyskryminacj i,

nietolerancji oraz
przypadkdw
nierownego
traktowania

Pelnomocnik
Prezydenta

Miasta
Bialegostoku ds

R6wnego
Traktowania

Departament
Spraw

Spolecznych
UrzEdu

M iej sk iego
w Bialymstoku,

Departament
Edukacji
Urzgdu

M iej skiego
w Bialymstoku,

Centrum
Ksaalcenia

Ustawicznego
im. Henryka

Sienkiewicza -
Pracownia

Badai, Analiz

Budzet miasta Liczba zgloszeri 6 Wzrost
Ana liza
zglosze6

PrzyjQto, ze wanosd
wska:inika z roku 2021

bgdzie stanowila warto6C
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultatdw
oraz oceny odchyleri

w zakresie osi4gnigtych
wskalnik6w i opracowania
planu dzialaf naprawczych.

Strona 17 83
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i Strategii
Roaroju
Edukacj i

8.1.4

Ptogramy ta rzecz
tolerancji

i antydyskryminacji
, z uwzglEdnieniem
sytuac-ji senior6w

Depaftament
Spraw

Spolecznych
Urzgdu

Miejskiego
w Biaiymstoku

Miejski OSrodek
Pomocy

Rodzinie w
Bialymstoku,
Pelnomocnik
Prezydenta

Miasta
Bialegostoku ds.

R6wnego
Traktowania,
Departament

Edukacj i
Urzgdu

Miejskiego
w Biatymstoku,

organizacje
pozarz4dowe

BudTet miasta Liczba program6w Wzrost

8.1.5

Biuro
Zarz4dzztia

Kryzysowego
Urzqdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Komenda
Mie.jska Policii
w Bialymstoku

Liczba os6b objQtych
dzialaniami
/proj ektamT
programami

WzIost

PrzyjQto, ze warto(C
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila warto6i
bazow4, ktora w kolejnych

latach bqdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylei

w zakresie osi4gnigtych
wskaZnik6w i opracowania
planu dzialai naprawczych.

Komenda
Miejska

Paistwowej
Strazy Pozamej
w Biatymstoku

20 Wzrost

Przyjgto, ze wartodi
wskaznika z roku 2021

bQdzie stanowila waftosi
bazow4, kt6ra w kole.inych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleri

w zakresie osiagniqtych

Zbieranie
danych

statystycznych
i ich analiza

5
Sprawozdania,
analiza danych

Przyjgto, 2e wartoSi
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wartosi
bazow4, ktora w kolejnych

latach bEdzie stanowila
podstawQ do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleti

w zakresie osi4gnigtych
wska2nik6w i opracowania
planu dzialari naprawczych.

Edukacj a
i aktywizacja
w zakesie

eliminowania
zagrozeh

Budzet
miasta/budzet

panstwa

9 819
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wskaZnik6w i opracowania
planu dzialaf naprawczych.

Przyjgto, 2e wartoSc
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wartoSi
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawQ do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylei

w zakresie osi4gniQtych
wskaznik6w i opracowania
planu dzialari naprawczych.

t6 622 WzrostStmz M iejska
w Bialymstoku

PrzyjQto, 2e warto66
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila wano6i
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bEdzie stanowila
podstawg do oceny

osi49nigtych rezultat6w
oraz oceny odchylefl

w zakresie osiqgnigtych
wskaznik6w i opracowania
planu dzialari naprawczych.

4 Waost

Wojew6dzka
Stacja

Pogotowia
Ratunkowego

w Bialymstoku

1941 Wzrost

Przyjeto, 2e wartosi
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila wartosd
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleri

w zakresie osiqgnigtych
wska2nik6w i opracowania
planu dzialah naprawczych.

Liczba udzielonych
porad telefonicznych

Okrggowy
lnspektomt

Pracy
w Bialymstoku
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Il.1.6

Badania wody,
zywnoSci,
material6w

i wyrob6w do
kontaktu

z rywnodciq,
kosmetyk6w

i innych czynnik6w
majqcych uplyw na

zdrowie ludzi

Biuro
Zarzqdzanta

Kryzysowego
Urzgdu

Miejskiego
w Biat),rnstoku

Powiatowa
Stacja

Sanitarno-
Epidemiologicz

na
w Bialymstoku

Budzet
m iasta-/bud 2et

panstwa
Liczba pr6bek 380 Wzrost

Zbieranie
danych

staty stycznyc h

i ich analiza

Przyjgto, 2e wartosi
wskaZnika z roku 2021

bQdzie stanowila wartosC
bazowq, ktora w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawQ do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylei

w zakresie osiqgniQtych
wskaznikow i opracowania
planu dzialari naprawczych.

t].1.7

Prowadzenie
nadzoru

epidemiologicznego
nad chorobami

zakalxlwj

Biuro
Zarzqdzania

Kryzysowego
Urzgdu

Miejskiego
w Biab'rnstoku

Powiatowa
Stacja

Sanitamo-
Epidemiologicz-

na
w Bialymstoku

Budzet
m iasta,/budzet

pafistwa

Liczba
przeprowadzonych

wywiad6w
37 846 Wzrost

Zbieranie
danych

statystycznych
i ich analiza

Przyjgto, 2e wartosi
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila wartodi
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultatow
oraz oceny odchylen

w zakresie osiEgnigtych
wska2nik6w i opracowania
lanu dzialaf n t_awc ch

8.1.5 Edukacja i aktywizacja w zkresie eliminowania z:groieri.
Naiwy2szy wskalnik: Liczba os6b objg{ch dzialaniami /projektami/ program ami - 16 622 osob (Straz Miejska w Biatymstoku), 9 819 os6b (Komenda Miejska Policj i w Bialyrnstoku)

zwigkszenie kooperacji pomigdzy podmiotami tak, aby uSwiadomiCjak najwigkszq liczbg os6b zamieszkuj4cych miasto.

Priorytet B. 2. Przygotowanie do dzialan na wypadek wystq pienia zagroaefi zdrowia i 2ycia , mienia i Srodowiska

8.2. t

Biuro
Zarz4dzania

Kryzysowego
Urzgdu

Miejskiego
w Biatyrnstoku

Komenda
Miejska Policji
w Bialymstoku

Budzet
miasta/budzet

paistwa

Liczba
plan6w/procedur

Utrzymanie na
zblizonym
poziomie

Przyigto, 2e warto6i
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowjla warlosd
bazowE. kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstaw9 do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleri

w zakresie osi4gnigtych
wskaZnik6w i opracowania
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Tworzenie plan6w
i procedur

wsp6ldzialania dla
okreSlonych

rcdzajbw zagoZei
zapewniaj4cych

niezbgdny ratunek
i pomoc

zagfozony,].|

Zbierante
danych

statystycmych
i ich analiza



planu dzialai naprawczych

Komenda
Miejska

Panstwowej
Strazy Pozarnej
w Biatymstoku

lltrz-vmanie na
zblizonvm
poziomie

Przyjgto, ze wartoSd
wska2nika z roku 2021

bgdzie stanowila wartodd
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleri

w zakresie osiqgnigtych
wskaZnik6w i opracowania
planu dzialan naprawczych.

Stra2 M iej ska
w Bialymstoku

52
Utrzymanie na

zbli2onym
poziomie

PrzyjQto,2e wartosi
wskaZnika z roku 2021

bQdzie stanowila wanoSC

bazow4, kt6ra w kolejnych
latach bgdzie stanowila

podstawQ do oceny
osiqgniQtych rezultat6w

oraz oceny odchylei
w zakresie osi4gnigtych

wska2nik6w i opracowania
planu dzialari naprawczych.

Miejski OSrodek
Pomocy

Rodzinie w
Bialymstoku

2

Utzymanie na
zblizonl, n
poziomie

Przyigto, ze wartosd
wskalnika z roku 2021

bgdzie stanowila warto56
bazow4, k6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiEgniQtych rezultat6w
oraz oceny odchyleri

w zakresie osi4gnigtych
wsklnik6w i opracowania
planu dzialai naprawczych.

8.2.1 Tworzenie plan6w i procedur wsp6ldzialania dla okreslonych rodzaj6w zagrotrit zapewniajqcych niezbgdny ratunek i pomoc zagroZonym
Naiwv2szy wskaZnik: Liczba plan6w/procedur 52 (Straz Miejska w Bialymstoku)
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Strategia Rozwiqzywania Problemdw Spolecznych Miasta Bialegostoku na lata 202 1-2030

okre5lonych rodzaj 6w zagtoi.Eh zapewtiajEcych niezbgdny ratunek i pomoc zagro2onym

Priorytet 8.3, Zapewnienie skutecznego reagowania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeistwo

8.3.1

Prowadzenie
skutecznych dzialan

interwencyjnych
iratownicrych
w sltuacjach

zagro2ei zdrowia
i zycia ludzi, mienia

i Crodowiska

Biuro
Zarz4dzania

Kryzysowego
Urzgdu

Miejskiego
w B iab.rnstoku

Komenda
Miejska Policji
w Bialymstoku

Budzet
miasta,/budzet

pahstwa

Liczba prowadzonych
dzialari ratowniczych

i interwencyjnych

s6 2s2
Utrzymanie na

zblizonl.rn
poziomie

Przyjgto, ze wartosi
wskalnika z roku 2021

bgdzie stanowila warto3C
bazow4. ktora w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi49niQtych rezultat6w
oraz oceny odchylei

w zakresie osiqgnigtych
wskaZnik6w i opracowania
planu dzialafr naprawczych.

Komenda
Miejska

Panstwowej
Strazy Pozamej
w Bialymstoku

1687
Utrzymanie na

zblizonym
poziomie

Przyjgto, 2e wartosd
wskaznika z roku 2021

bQdzie stanowila wartoSC

bazowq, kt6ra w kolejnych
latach bgdzie stanowila

podstawl do oceny
osi4gniEtych rezultatdw

oraz oceny odchylef
w zakresie osiqgnigtych

wskaznik6w i opracowania
planu dzialari naprawczych.

Straz Miejska
w Bialymstoku

26 147

Utrzymanie na
zbli2onym
poziomie

Przyjgto, ze wartosi
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wanosi
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultatow
oraz oceny odchyleh

w zakresie osi4gnigtych
wskaznik6w i opracowania
planu dzialari naprawczych.

Wojew6dzka
Stacja

Pogotowia
Ratunkowego

24 592
Utrzymanie na

zblizonym
poziomie

Przyj9to, ze warto(i
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wartodd
bazow4, ktdra w koleinych

Zbieranie
danych

statystycmych
i ich analiza
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w Bialvmstoku latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleri

w zakresie osi4gnigtych
wskaZnikow i opracowania
planu dzialan naprawczych.

Powiatowa
Stacj a

Sanitarno-
Epidemiologicz

na
w Bialymstoku

421
Utrzymanie na

zbli2onl'rn
poziomie

Przyiqto, ze wartosd
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila warto5d
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylen

w zakresie osiEgnigtych
wskaZnik6w i opracowania
planu dzialan naprawczych.

8.3.2

Zapewnienie
warunkow

przetrwania i 2ycia
dla os6b

potrzebujqcych
pomocy

Biuro
Zarzqdzania

Kryzysowego
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Miejski Odrodek
Pomocy
Rodzinie

w Bialymstoku

Budzet
m ias ta-lbud ze t

panstwa

Liczba os6b
poszkodowanych
ipoEzebuj4cych

pomocy po zdarzeniach

30
Utrzymanie na

zblizonlm
poziomie

Zbieranie
danych

statystycZlych
i ich analiza

Przyjqto, ze wartosd
wskaZnika z roku 2021

bQdzie stanowila wartosd
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stano'ivila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleir

w zakresie osiqgnietych
wskalnikow i opracowania
planu dzialah naprawczych.

Przyjgto, ze wartosi
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wartoiC
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylefl

w zakresie osiqgniQtych
wskaznik6w i opracowania
planu dzialari naprawczych.

Wojew6dzka
Stacja

Pogotowia
Ratunkowego

w Biatymstoku

24 627
lJtrzvmanie na

zbli2onvrn
poziomie
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Komenda
Miejska Policji
w Bialymstoku

5 903 Spadek

Przyigto, 2e wartoSc
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila wartoSi
bazow4, ktdra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi49nigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleri

w zakresie osiqgnigtych
wskaZnikow i opracowania
planu dzialai na

Przyjeto, Ze wartosi
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila wanosi
bazow4, ktora w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawq do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleir

w zakresie osi4gnigtych
wskaznikow i opracowania
planu dzialarl naprawczych.

Przyjgto, 2e wanosi
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila wartosi
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultatow
oraz oceny odchyleri

w zakresie osi4gniQtych
wskalnik6w i opracowania
planu dzialan naprawczych.

prawczych

Komenda
Miejska

Panstwowej
Strazy Po2amej
w B ialyrnstoku

Liczba interwencji
wymagaj4cych
kwalifikowanej

pierwszej pomocy

149 Spadek

Stra2 Miejska
w Biaiymstoku

Liczba zdrzeir
bezpodrednio
zagaza:qcych

bezpieczefistwu
ludnoSci

35 Spadek

I].3.3

Zapewnienie
ludnodci ochrony

i bezpieczeistwa na
wypadek zagrozeri

Biuro
Zarz4dzania

Kryzysowego
Urzgdu

Miejskiego
w Biatymstoku

Miejski OSrodek
Pomocy
Rodzinie

w Bialymstoku

BudZet
m iasta,/bud2Et

paristwa

Liczba
prrygotowanych miejsc

schronienia
l5

Utrrymanie na

zblizonym
poziomie

Przyjfto, Ze wartoSi
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wartolC
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawQ do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylen

w zakesie osiagriCtych

Zbieranie
danych

statystycznych
i ich analiza

Liczba zdarzei
bezpoSrednio
zagrazajqcych

bezpieczeristwu
ludno(ci
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wskaznik6w i opracowania
planu dzialafi naprarvczych.

Liczba os6b
korzystaj 4cych

z miejsc schronienia

I ltrzvmanie na
zbli2onym
poziomie

Przyjgto, 2e wartodi
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila wartoSi
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleri

w zakresie osiqgnigtych
wskaZnikow i opracowania
planu dzialai naDrawczych.

8.3.1 Prowadzenie skutecznych dzialari interwencyjnych i ratowniczych w sytuacjach zagro2ef zdrowia i 2ycia ludzi, mienia i Srodowiska
Naiwy2szv wskaZnik: Liczba prowadzonych dzialari ratowniczych i interwencyjnych - 56 252 (Komenda Miejska Policji w Bialymstoku), 26 147 (Sftrt Miejska w Biatymstoku), 24 592
(Wojew6dzka Stac.ia Pogoto\ryia Ratunkowego w Bialymstoku)

i Srodowiska. a przede wszystkim lepsz4 wsp6lpracA pomiedzy podmiotami bior4cymi udzial w tych czynnoSciach.

8..1. I

Wsparcie ipomoc
w przetrwaniu po

domanych stratach
spowodowanych

zaistnialym
zdarzeniem

Biuro
Zarzqdzania

Kryzysowego
Urzpdu

Mieiskiego
w Bialymstoku

Miejski OSrodek
Pomocy
Rodzinie

w Biatymstoku

Budzet
miasta/budzet

pahstwa
94

Utrzymanie na
zbli2onym
poziomie

Zbieranie
danych

statystycznych
i ich analiza

Przyjgto, 2e wartosi
wskaznika z roku 2021

bQdzie stanowila wartosd
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiEgniQtych rezultat6w
oraz oceny odchylei

w zakresie osi4gniEtych
wskaznik6w i opracowania
planu dzialan naprawczych.

t].1.2

Tworzenie
materialnego

zabezpieczenia
potrzeb ludzi,

Biuro
Zarz4dzania

Kryzysowego
Urzgdu

Miejski OSrodek
Pomocy
Rodzinie

w Bialymstoku

Budzet
miasta,/budzet

panstwa

Liczba zasilk6w
celowych z pomocy

spolecznej
przyznanych

9
Utrzymanie na

zbli2onym
poziomie

Zbieranie
danych

statystyczlych
i ich analiza

Przyjgto, ze wartoSe
wskaZnika z roku 2021

bqdzie stanowila wano3C
bazowq, kt6ra w kolejnych

6&"

29

Priorytet 8.4. Odbudowa wraz z modernizacjq zniszczonego podczas zdarzei mienia stanowi4cego zabezpieczenie potrzeb ludzi

Liczba interwencji
wobec os6b
zagrozonych
przezyciem

traumatycznym
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kt6rzy w wyniku
zdarzeri ponieSli

strafy (mieszkalne
i materialne)

Miejskiego
w Bialymstoku

osobom/rodzinom,
kt6re poniosly straty
w wyniku zdarzenia
losowego lub klgski

2y.wiolowej

latach bgdzie stanowila
podstawQ do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleh

w zakresie osi4gnigtych
wskaznik6w i opracowania
lanu dzialan n h.

8,4,1 Wsparcie i pomoc w przetrwaniu po doznanych stratach spowodowanych zaistnialym zdarzeniem
NaiwvZszv wskaznik: Liczba interwencji wobec os6b zagrozonych przezyciem traumatycznym - 94

Nalezy stafe rozszerzaC zakres pomocy i wsparcia poszkodowanlrn mieszkancom w przetrwaniu po domanych stratach spowodowanych zaistnialymi zdarzeniami.

,,utrz),rnanie na zblizonym poziomie", poniewazjest to grupa zdarzeti loso wych, niezaleinych od dzialan administracyjnych
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II

Priorytet C.l. Dostosowanie kwalilikacji i urniejgtnosci os6b bezrobotnych i poszukujqcych pracy do potrueb rynku pracy

Przyj9to, Ze warto66
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila wartosc
bazowq, k6ra w kolejnych

latach bEdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultatow
oraz oceny odchylei

w zakresie osiqgnigtych
wskaznik6w i opracowania
lanu dzialai n

Liczba os6b
przeszkolonych

w ramach szkole6
indywidualnych

44 I 000

9 500

Coroczna
analiza danych Przyjgto, 2e wartosi

wskaZnika z roku 2021

bqdzie stanowila wartosi
bazowE, ktora w kolejnych

latach bgdzie stanowita
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylei

w zakresie osi4gnigtych
wskaZnik6w i opracowania
planu dzialafl naprawczych.

Fundusz Pracy

Liczba os6b
przeszkolonych

w ramach szkolen
grupowych

Powiatowy
UrzEd Pracy

w Bialymstoku

Powiato\!y
Urzqd Pracy

w Bialymstoku

Organizacja szkolen
w oparciu o analizg

lokalnego rynku
pracy

c.l.l

Strona 27 183

5Jr

L. p.
Zadania realizacyjnc

(dzialania)
Koordynator

zadania
Real izatorzy

2ridla
finansorvania

Wskazniki

WaltqSi
wskaZnika

w roku
2021

(liczbowo)

WanoSC

;,yska;inik6w
(liczbowo lub

jako
oczekiwary
.- rezulurt)

Monitororvanic/
l-ltvaluac'ia

Oczekirvany
rezullat

Kr6tka ocena
odchylci

w zakesie
osiqgniQi}-,ch
rvskalnikoTr
iplan dzialan
napra\vcz)ch
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c.t.2

Pomoc
w diagnozowaniu

p redyspozycj i
zawodowych
bezrobotnych

w ramach uslug
doradczych

Powiatowy
Urz4d Pracy

w Bialymstoku

Powiatowy
Urz1d Pracy

w Bialymstoku
Fundusz Pracv

Liczba os6b objgtych
uslugami doradczymi

(grupowymi
i indywidualnymi)

503 6 000
Coroczna

analiza danych

Przyjgto, ze wa oSC

wskaZnika z roku 2021
bgdzie stanowila wanosi

bazow4, kt6ra w kolejnych
latach bQdzie stanowila

podstawg do oceny
osiqgnigtych rezultat6w

oraz oceny odchylei
w zakresie osiqgnigtych

wska2nik6w i opracowania
planu dzialari naprawczych.

C.1.2 Pomoc w diagnozowaniu predyspozycji zawodowych bezrobotnych w ramach uslug doradczych
Najw.vzszy wskaZnik: Liczba os6b objgrych uslugami doradczymi (grupowymi i indy.widualnymi) - 503

dostosowanie sig do ciqgle zmieniajqcego sig rynku pracy, Przy czym warto r6wniez zintensyfikowai dzialania na rzecz promowania idei uczenia si9 przez cale 2ycie.

Prioryt€t C.2. Wspieranie przedsiqbiorczosci

c.2.1
Powiatowy

Urz4d Pracy
w Bialymstoku

Powiatowy Urz4d
Pracy

w Bialymstoku

Fundusz Pracy
Europejski

Fundusz
Spolecmy

Liczba os6b, kt6re
otrzymaly

dofinansowanie
podjgcia dzialalnoSci

gospodarczej

2 100
Coroczna

analiza danych

PrzyjQto, ze wartosi
wskainika z roku 2021

bgdzie stanowila wartosi
bazowq, ld6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylerl

w zakresie osiqgnigtych
wskalnikdw i opracowania
planu dzialari naprawczych.

WysokoSC
wydatkowanych

Srodk6w na
dofinansowanie

podjgcia dzialalno$ci
gospodarczej

13,00 mln
(kwota dot.

lEcznie miasta
Bialystok oraz

powiatu
bialostockiego

w zakresie
podanych

kategorii os6b
bezrobotnych,

52,5 mln
Coroczna

analiza danych

Przyjgto, Ze wartosd
wska2nika z roku 2021

bgdzie stanowila wartosi
bazowq, k6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi49nigtych rezultatow
oraz oceny odchylei

w zakresie osi4gnigtych
wskaZnikdw i opracowania

Strona 28 183

Wsparcie
finansowe os6b
beaobotnych

w samozatrudnie
niu

278
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planu dzialai naprawczychponiewa2 nie
ma

mozliwoSci
rozdzielenia
Srodk6w na

powiaty
grodzki

iziemski

654
Coroczna

analiza danych

Przyjgto, 2e wartosi
wska2nika z roku 2021

bgdzie stanowila warto(C
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylei

w zakresie osi4gnigtych
wskaZnik6w i opracowania
lanu dzialan n h.

Liczba os6b
beaobotnych

zatrudnionych w
ramach instrumentdw

rynku pracy (np.
w ramach refundacji

kosztow lryposazenia
stanowiska pracy, prac
interwencyjnych, rob6t

publicznych)

5 250

78,75 mln
Coroczna

analiza danych

Przyjgto, ze wartosi
wskaZnika z roku 202 |

bQdzie stanowila wartoSe

bazow4, kt6ra w kolejnych
latach bgdzie stanowila

podstawQ do oceny
osiqgnigtych rezultat6w

oraz oceny odchylei
w zakresie osiqgnigtych

wskaZnik6w i opracowania
planu dzialari naprawczych,

Wysoko6C
wydatkowanych

Srodk6w na realizacjg
instrum€nt6w rynku

pracy (np. refundacjg
koszt6w wyposazenia

stanowiska pracy,
prace interwencyjne,

roboty publiczne)

9,67 mln
(kwota dot.

lqcanie miasta
Bialystok oraz

powiatu
bialostockiego

w zakresie
podanych

kategorii os6b
bezr o botnyc h,
poniewaz nie

ma
mozliwoSci
rozdzielenia
Srodk6w na

powiaty
grodzki i
ziemski

Coroczna
analiza danych

PrzyjQto, ze wartosi
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila waftoSe
bazow4, kt6ra w kolejnych

Iatach zie stanowila

Liczba uczestnik6w
ksztalcenia

ustawicznego (np.

w ramach Krajowego
Funduszu

I 937 l0 000

Powiatowy Urz4d
Pracy

w Bialymstoku

Fundusz Pracy
Europejski

Fundusz
Spolecmy

Powiatowy
Urz4d Pracy

w Bialymstoku
c.2.2

Wsparcie
finansowe

pracodawc6w
/przedsigbiorcow

w tworzeniu
iutrzymaniu
miej sc pracy

Strona 29 183 fr!'
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podstawg do oceny
osi4gnigtych rezultat6w

oraz oceny odchyleri
w zakresie osi4gnigtych

wskaZnikow i opracowania
planu dzialai naprawczych.

WysokoSi
wydatkowanych

Srodk6w na ksztalcenie
ustawiczne (np.

z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego)

2 140 486.22 l5 mln

Przyjgto, ze wartoSi
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila warto3i
bazow4, kt6ra w koleinych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultatow
oraz oceny odchylei

w zakresie osi4gnigtych
wskaZnik6w i opracowania
planu dzialari naprawczych.

C.2.2 Wsparcie finansowe pracodawc6w /przedsigbiorc6w w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy
Naiwyzs wska7nik Liczba uczestnik6w ksztalcenia ustawicznego (np. w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego) - 1937

W 2021 roku I 937 uczestnikow ksztalcito siQ ustawicznie np. w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zaklada sii, ze w kolejnych latach wartosc wskazn ika wzroinie do l0 000 os6b

w zwi4zktt ze zmieniaj4cym sig rynkiem pracy, ale utrzymajE takze swoje aktualne miejsca pracy.

Priorytet C.3. Monitorowanie potrzeb lokalnego rynku pracy

c.3.1
Powiatowy

Urz4d Pracy
w Bialymstoku

Centrum
KsZtalcenia

Ustawicznego im.
Henryka

Sienkiewicza -
Pracownia Badai,
Analiz i Strategii

Rozwoju Edukacji

Fundusz
Pracy,

budZet miasta

Liczba konsultacji
z pracodawcami/
przedsigbiorcami

(np. spotkania,
konferencje, targi,

ankiety)

5 5 ankiet,
4 spotkania,

4 gieldy pracy
na 35

stanowisk

30

PrzyjQto, ze wartosi
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila warto6i
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowita
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylen

w zakresie osi4gniEtych
wskaZnikow i opracowania
lanu dzialai n rawc Ir

Liczba pozyskanych
raport6w zewngtrznych

dotycz4cych analiz
30

Coroczna
analiza danych

Przyigto, ze wartoSi
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila \ryartosi

Strona 30 183

Szkoleniowego)

Coroczna
analiza danych

Wsp6lpraca
z pracodawcami/
przedsigbiorcami

omz
organizacj ami

pozarz4dowymi

Coroczna
analiza danych

I
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rynku pracy bazowq, kt6ra w kolejnych
latach bgdzie stanowila

podstawQ do oceny
osiqgnigtych rezultat6w

oraz oceny odchylei
w zakresie osiqgnigtych

wska2nik6w i opracowania
planu dzialai naprawczych.

C.3.1 Wsp6lpraca z pracodawcami/ przedsigbiorcami oraz organizacjami pozarz4dowymi
WskaZnik: Liczba pozyskanych raport6w zewnQtrznych dotycz4cych analiz r)'nku pracy - I

w kolejnych latach przyjmuje sig, 2e uzyska sig nawet do 30 raport6w zewn9trznych dotyczqcych analiz rynku pracy. Zaleca sig wigc wigkszg wsp6lprac9 pomigdzy

pracodawcami/przedsiqbiorcami oraz organizacjami pozarz4dowymi, by jak najlepiej dostosowad lokalny rnek pracy w wykwalifkowanych pracownik6w zgodnie z oczekiwaniami

pracodawcow.

Priorl tct C.,1. Wspieranie os6b bgd11cr. ch w szczcg6lnej sytuacji na rynku pracy

c.4.1
Wspieranie os6b

dlugotrwale
bezrobotnych

Powiatory
Urz4d Pracy

w Bialymstoku

Powiatowy Urz4d
Pracy

w Bialymstoku

Fundusz
Pracy,

Europejski
Fundusz

Spolecmy

Liczba os6b objgtych
wsparciem finansowym

(np. dofinansowanie
podjgcia dzialalnoSci

gospodarczej,
szkolenia, staze,

zatrudnienie
subsydiowane,

refundacja kosa6w
wyposa2enia

stanowiska pracy)

258 3 000

30 rnln

Coroczna
analiza danych

Przyjgto, ze wartosi
wska2nika z roku 2021

bQdzie stanowila wartosd
bazowq, kt6m w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylei

w zakresie osi4gnigtych
wskaznik6w i opracowania
planu dzialai naprawczych.

Wysokodi
wydatkowanych

Srodk6w na osoby
dfugotrwale bezrobotne

objgte wsparciem
finansowym

Coroczna
analiza danych

Przyjqto, 2e wartos6
wskaznika z roku 2021

bqdzie stanowila wartoSd
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylen,

w zakresie osi4gnigtych
wskaZnik6w i opracowania
planu dzialai naprawczych.

Strona3llE3 5&r

6,34 mln
(kwota dot.

l4cmie miasta
Biatystok oraz

powiatu
bialostockiego

w zakesie
podanych

kategorii os6b
bezrobotnych,
poniewa2 nie

ma
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mozliwoSci
rozdzielenia
Srodk6w na

powiaty
grodzki

i ziemski)

c.4.2

Wspieranie os6b
bezrobotnych

powyZej 50 roku

4cia

Powiatowy
Urz4d Pracy

w Bial)T nstoku

Powiato*y Urzqd
Pracy

w Biatymstoku

Fundusz
Pracy,

Europej ski
Fundusz

Spolecmy

Liczba os6b objQtych
wsparciem finansowym

(np. dofinansowanie
podjgcia dzialalnoSci

gospodarczej ,

szkolenia, staZe,
zatrudnienie

subsydiowane,
refundacja kosz6w

wyposazenia
stanowiska pracy)

1300 Coroczna
analiza danych

Przyjgto, 2e wartoid
wskaZnika z roku 2021

bQdzie stanowila wartosi
bazowq kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultatOw
oraz oceny odchylei

w zakresie osiEgnigfych
wskaZnik6w i opracowania
planu dzialari naprawczych.

WysokoSd
wydatkowanych

Srodkdw na osoby
bezrobotne powyzej
50 roku zycia objgte

wsparciem finansowym

1,53 mln
(kwota dot.

l4cznie miasta
Biatystok oraz

powiatu
bialostockiego

w zakresie
podanych

kategorii os6b
bezobotnych,
poniewaz nie

ma
mozliwoici
rozdzielenia
Srodk6w na

powiaty
grodzki

i ziemski)

l3 mln
Coroczna

analiza danych

Przyjgto, Ze wartoSi
wskaznika z roku 2021

bQdzie stanowila wartoSC
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bEdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylef

w zakresie osiqgnigtych
wska2nik6w i opracowania
planu dzialari naprawczych,

Strona 32 1E3
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t0 000
Coroczna

analiza danych

PrzyjQto, 2e wartosi
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila warto5i
bazowq, ktora w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylei

w zakresie osiqgnigtych
wskaznik6w i opracowania
planu dzialah napmwczych,

Liczba os6b objEtych
wsparciem finansowym

(np. dofinansowanie
podjgcia dzialalnoSci

gospodarczej,
szkolenia, staze. bon na

zasiedlenie,
zatrudnienie

subsydiowane,
refundacja koszt6w

wyposaZenia
stanowiska pracy)

Powiatowy Urzqd
Pracy

w Bialymstoku

Fundusz
Pracy,

Europejski
Fundusz

Spoleczny

WysokoSC
*ydatkowanych

Srodk6w na osoby
bezrobotne do 30 roku
zycia objgte wsparciem

finansowym

9,67 mln
(kwota dot.

l4cznie miasta
Bialystok oraz

powiatu
bialostockiego

w zakresie
podanych

kategorii os6b
beaobotnych,
poniewa2 nie

ma
mo2liwoSci
rozdzielenia
Srodk6w na

powiaty
grodzki

i ziemski)

Coroczna
analiza danych

Przyj9to, 2e wartosd
wskarznika z roku 2021

bgdzie stanowila warto5C
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylei

w zakresie osi4gnigtych
wskaznik6w i opracowania
planu dzialafi naprawczych.

C.4.J
Wspieranie os6b
bezrobotnych do

30 roku 2ycia

Powiatowy
Urzqd Pracy

w Bialymstoku

Fundusz
Pracy.

Europej ski
Fundusz

Spoleczny,
PFRON

Liczba os6b objgtych
wsparciem finansowym

(np. dofinansowanie
podjgcia dzialalnoSci

gospodarczej,
szkolenia, staze,

zatrudn ienie
subsydiowane,

refundacja koszt6w
wyposa2enia

stanowiska pracy)

20 400
Coroczna

analiza danych

Wspieranie os6b
bezrobotnych

z niepelnosprawn
oSciami

Powiatowy
Urzqd Pracy

w Bialymstoku

Powiatowy UrzEd
Pracy

w Bialymstoku
c.4.1

6Strona 33 183

4'78

I l0 mln

Przyjgto. 2e wartosi
wskaznika z roku 2021

bQdzie stanowila wartoSC
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylefi w
zakesie osiEgnigtych

wskaznik6w i opracowania
planu dzialah naprawczych.
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WysokoSC
wydatkowanych

6rodk6w na osoby
beaobotne

z niepetnosprawno$cia
mi objgte wsparciem

finansowym

0,15 4 mln
Coroczna

analiza danych

Przyjgto, 2e wartosd
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wano5i
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawQ do oceny

osiqgnigtych rezultatow
oraz oceny odchylerl

w zakresie osi4gnigtych
wskaZnik6w i opracowania
planu dzialai naprawczych.

C.4.3 Wspieranie os6b bezrobotnych do 30 roku rycia

refundacja koszt6w w)?osazenia stanowiska pracy) - 478

rozwijaly swoje kompetencje poprz€z udzial m.in. w szkoleniach, sta2ach, by zdob)ryaly pierwsze do6wiadczenia adekwatne do aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Strona 34 1E3
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Priorytet D.l. Wspomaganie postaw prozdrorryotnych i zdrowego stylu rycia

Sprawozdania
wychowawc6w

i pedagoga ,
sprawozdanie

z realizacji
programu

edukacyjnego.
rejestry, wpisy do

dziennika,
sprawozdania

z realizacji
Szkolnego
Programu

Wychowawczo-
profilaktycmego

Plzyjgto, ze wartosi
wskaZnika z roku 2021 bgdzie

stanowila waflodC bazowE,
kt6ra w kolejnych latach

bgdzie stanowila podstawQ do
oceny osi4gnigtych rezultatOw

oraz oceny odchylef
w zakresie osi4gnigtych

wska2nikdw i opracowania
planu dzialai naprawczych.

Liczba programow

t75
(ka2da

z plac6wek
oSwiatowych

realizuje
program lub

programy
profilaktyczre

: wlasne,
prowadzone
przez inne
instytucje.
Dq2eniem

strategicznym
jest

osiqgnigcie
wskaznika

o wartoSci 4
j uko

systemowego
rozwiqzania

unifikul4cego
dzialania

w zakresie
profilaktyki
dla 4 typ6w

4

lnspekcja
sanitarna,

organizacje
pozarz4dowe
Departament

Edukacji (lrzgdu

Miejskiego
w Biatymstoku

Budzet miasta
Gl6wny

Inspektorat
Sanitarny

Realizacja
program6w

profilaktycznych
oraz dzialah

edukacyjnych

Depanament
Spraw

Spolecznych
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku

D.l.l

Strona 35 183 3J^

L.p.
Zadania

realizacfne
(dzialania)

Koordynator
zadania

Realizatorzy
2ri,Jla

inansowarid
Wska2niki

wskalnika
\Y roku
2021

(liczbow(D

Warto(C
wskaznik6rv
(liczborvo
lub iako

oczekiwany
rczultat)

Monitorowanie/
Ervaluacja

Osi4gniqty
rezultat

Kr6tka ocena
dchylen

rv zakresic
osi4gnigq,ch
rvsktlnik6rv i

plan tlzialaf
naprawczych
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szkol
i plac6wek:

przedszkola,
szkoty

podstawowe,
ponadpodstaw
owe, pozostale

plac6wki).

Realizacja
kampanii

spolecznych
wzmacniaj4cych

odpowiedzialnoSC
za swoje zdrowie

Depanament
Spraw

Spolecznych
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku

lnspekcja
sanitarna,

organizacj e
pozzrz4dowe

Budzet miasta,
Srodki

zewngtrzne
Liczba kampanii 1 Sprawozdania

Przyjgto, ze wartosi
wskaznika z roku 2021 bgdzie

stanowila wartoSd bazowq,
kt6ra w kolejnych latach

bgdzie stanowila podstawg do
oceny osiqgnigtych rezultatow

oraz oceny odchyleir
w zakresie osiqgn igtych

wskainik6w i opracowania
lanu dzialai na h

D.l.l Realizacja program6w profilaktycznych oraz dzialai edukacyjnych
Najwv2szy wskaznik: Liczba program6w - 175

pomigdzy plac6wkami tak, aby programy byly dostosowane do aktualnych zagrozeli oraz odbiorc6w.

Priorytet D.2. Efektywne rozwiqzywanie problem6w spolecznych i rodzinnych zwi4z.anych z uzaleinieniami

t).2. t

Real izacja
programow

profilaktycmych
iedukacyjnych

Departament
Spraw

Spolecznych
Urzqdu

Miejskiego
w Biatymstoku

Plac6wki
oSwiatowe,
organizacje

pozzrz4dowe

Budzel miasta

Liczba program6w
profilaktycznych 215 Wzrost

PrzyjQto, Ze wartosd
wska2nika z roku 2021 bgdzie

stanowila warto6C bazowE,
kt6ra w kolejnych latach

bgdzie stanowila podstawQ do
oceny osiqgnigtych rezultatow

oraz oceny odchylen
w zakresie osi4gnigtych

wskaZnik6w i opracowania
planu dzialai naprawczych.

Liczba program6w
edukacyjnych

Waost
PrzyjQto, 2e wartosd

wska2nika z roku 2021 bgdzie
stanowila wartoSi bazow4,
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176

Protokoly
posiedzeh rady
pedagogicznej,

analiza szkolnego
programu

wychowawczo-
profilaktycznego.

sprawozdania
z program6w,

ankieta
ewaluacyjna,

nadz6r
pedagogiczny,
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kt6ra w kolejnych latach
bEdzie stanowila podstawQ do
oceny osiqgniEtych rezultat6w

oraz oceny odchylen
w zakresie osi4gniqtych

wskaZnik6w i opracowania
planu dzialah naprawczych.

Liczba os6b
przeszkolonych

w zakresie profilaktyki
zachowai

ryzykownych

Wzrost

l 380 000,
00

Przyjqto, 2e wartosi
wskalnika z roku 202t bgdzie

stanowila wartoSd bazow4,
kt6ra w kolejnych latach

bqdzie stanowila podstawg do
oceny osi4gnigtych rezultat6w

oraz oceny odchylei
w zakresie osi4gnigtych

wskaznik6w i opracowania
planu dzialai naprawczych.

D.2.2

Wspieranie
rozwoj u

lecmictwa
odwykowego

Depanament
Spraw

Spolecznych
UrzEdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Organizacje
pozarz4dowe ,

plac6wki
lecznictwa

odwykowego,
Miejski O6rodek
Pomocy Rodzinie

w Biatymstoku

Bud2et miasta,
Narodowy
Fundusz
Zdrowia

WysokoSC
dofinansowania

1 367 960.00

Sprawozdania

Przyjgto, 2e wartoSi
wskaZnika z roku 2021 bgdzie

stanowila wartosi bazowq,
kt6ra w kolejnych latach

bgdzie stanowila podstawg do
oceny osi4gnigtych rezultat6w

oraz oceny odchylei
w zakresie osiqgnigtych

wska2nik6w i opracowania
planu dzialai naprawczych.

Liczba wspieranych
plac6wek

7

29

Przyjgto, 2e wartoSe

wskaZnika z roku 2021 bgdzie
stanowila wanoSC bazow4,
kt6ra w kolejnych latach

bEdzie stanowila podstawg do
oceny osiqgnigtych rezultat6w

oraz oceny odchylei
w zakresie osi4gnigtych

wska2nik6w i opracowania
planu dzialah naprawczych.

D.2.3 Rozwi4zywanie
problemow
spoiecznych
irodzinnych
zwi4zanych

Departament
Spraw

Spoleczrych
Urzgdu

Mieiskiego

Departament
Spraw

Spolecznych
Urzgdu

Mieiskiego

Budzet miasta Liczba plac6wek 29 Sprawozdania

Przyjgto, ze wartosi
wska2nika z roku 2021 bgdzie

stanowila wartoSi bazowq,
kt6ra w kolejnych latach

bgdzie stanowila podstawg do

dzienniki,
sprawozdania,

analiza danych,
dokumentacja
pedagogiczna,

zapisy
w dziennikach,
dane dotyczqce

szkole6,
sprawozdanie

zawarte w WDN,
diagnoza, bie24ce

monitorowanie
i reagowanie na

s),tuacje
problemowe.
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z Uzalemieniami w Bialymstoku w Biallmstoku,
Organizacje

pozarzqdowe,
MOPR

oceny osi4gnigtych rezultatow
oraz oceny odchyleri

w zakresie osi4gnigtych
wskaznik6w i opracowania
planu dzialai naprawczych.

I).2.4

Realizacja
kampanii

spolecznych
w zakresie

przeciwdzialania
zachowaniom

ryzykownym

Departament
Spraw

Spolecanych
Urzgdu

Miejskiego
w Biatymstoku

Organizacje
pozarz4dowe

Budzet miasta Liczba kampanii 2 Sprawozdania

Przyjqto, ze wartosi
wskaZnika z roku 2021 bgdzie

stanowila wartosd bazow4,
kt6ra w kolejnych latach

bgdzie stanowila podstawg do
oceny osiqgnigtych rezultat6w

oraz oceny odchylen
w zakresie osiqgnigtych

wskaznik6w i opracowania
lanu dzialai rawc h.

l).2.1 Realizacja program6w profilaktycznych i cdukacyjnych
NaiwvZszy wskaZnik: L iczba os6b przeszkolonych w zakesie profilaktyki zachowari ryzykownych - I 558

dzialania, kt6re b9d4 oparte na wcze3niejszej diagnozie oraz dostosowane do uczestnik6w (zar6wno dzieci i mtodziezy, jak 16wnieZ rodzic6w, opiekun6vi).

Priorytet D.3. Zwigkszanie dostgpnoSci mi€szkaic6w do uslug medycznych

t).3.1
Realizacja

program6w
zdrowotnych

Departament
Spraw

Spolecaych
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Plac6wki stuzby
zdtowi^ Budzet miasta Liczba program6w 0 Sprawozdania

Ograniczenia spowodowane
obostrzeniami zwiqzanymi

z pandemi4 COVID-19
uniemo2liwity realizacjg
program6w zdrowotnych.
W zwi4zku z tym zadanie

bgdzie realizowane
w nastgpnym roku.

Deparlament
Spraw

Spolecznych
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Uniwersyet
Medyczny

w Biallmstoku,
organizacje

pozzrz4dowe

Budzet miasta

Liczba dzialah
edukacyjnych

0 3 Sprawozdania

Ograniczenia spowodowane
obostrzeniami zwi4zanymi

z pandemiq COVID-19
uniemoZliwily realizacjg

dzialari edukacyjnych
skierowanych do

pracownik6w ochrony
zdrowia.Wzwiqzkuztym
zadanie bQdzie realizowaneLiczba uczestnik6w 0 Wzrost Sprawozdania

I

I

D.3.2

Dzialania
edukacyjne

skierowane do
pracownik6w

ochrony z&owia
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I w nasteonvn

o wartoSci uzyskane w kolejnych latach.

roku

Strona 39 183
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Priorytet E.l. Poprawa racjonalno6ci wykorzystania gminnego zasobu mieszkaniowego

Przyjgto, ze wartosi
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wartosi
bazow4, ktora

w kolejnych latach bqdzie
stanowila podstawQ do

oceny osiqgnigtych
rezultat6w oraz oceny
odchyleri w zakresie

osi4gniEtych wskaZnikow
i opracowania planu

dzialai na ch.

0,03%

Utrz).manie na
zbli2onyn
poziornie/

wzrost

Li.czba zamian
x 100%

iloSC gospodarstw
domowych
(dane %)

Analiza danych
ze sprawozdania

i programu
czynszowego

Przyjgto, ze wartosd
wskalnika z roku 2021

bgdzie stanowila wartoSd
bazowq, kt6ra

w kolejnych latach bgdzie
stanowila podstawg do

oceny osi4gnigtych
rezultatow oraz oceny
odchylefi w zakresie

osi49nigtych wskaZnik6w
i opracowania planu

dzialari naprawczych.

38 mieszkai

Utrzymanie na
zblizonym
poziomie/

w2rost

Budzet miasta
Zaruqd Mienia
Komunalnego
w Biatymstoku

Zarz4d Mienia
Komunalnego
w Biatymstoku

E.l.l

Racjonalne
wykorzystanie

gminnego
zasobu

mieszkaniowego

Strona 40 183

L.p.
Zadania

rcaiizacyjne
(dzialan ia)

Koordynator
zadania

RcalizatorTy
2r6dla

1i nan sos,an ia
Wskazniki

Warloia
wskalnikil

w foku
2021

(liczbor.vo)

WarloSC

wskalnik6lv
(liczborvo Iub

jako
oczckiwany

rczultat)

Monitorowanic/D
waluacja

Osi4gnigty
rezultat

Kr6tka occnil
odchyleii

w zakresie
osi4gniptych
wskaTnik6rv
iplao dzialan
naprarvczych

CEL STRATEGICZNY E. PRZY.'AZNA POLITYKA MIESZKANIOWA

Liczba mieszka.i
wykorzystywanych
przez organizacje
pozarz4dowe na
zadania z zakresu

de instytucj onal izacj i
wsparcia
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F..1.2

Kooperacja
migdzy

interesariuszami
strategii w

realizacjijej
cel6w,

szczeg6lnie
zwigkszenie

racjonalno$ci
wykorzystywan

ych zasob6w

Zarz4d Mienta
Komunalnego

w Biatymstoku,

Zarz4d Mrenia
Komunalnego
w Bialymstoku
Miejski OSrodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,

Departament Spraw
Spolecznych

Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku,

organizacje
pozarzqdowe

Budzet miasta
zadaniabez
koszt6w

Liczba spotkai
migdryinstyucjonalnyc

h dotycz4cych
racjonalnego

wykorzystywanych
zasob6w i bardziej

skutecznego
zaspakajania potrzeb

mieszkaniowych
bialostoczan/ek

opartych
o interdyscyplinarny

model (wsparcie
migkkie i mieszkanie)

Sprawozdania,
analizy danych

8.1.2 Kooperacja migdzy interesariuszami strategii w realizacji jej cel6w, szczeg6lnie zwigkszenie racjonalnosci wykorz ystyn anych zasob6w

bialostoczar/ek opartych o interdyscyplinamy model (wsparcie migkkie i mieszkanie) - 3

kooperacjg pomigdzy interesariuszami strategii w realizacji cel6w, szczeg6lnie zwigkszenia racjonalno3ci wykorzystywanych zasob6w.

Priorytet E.2. Oslony socjalne dla najuboZszych mieszkaic6w miasta Bialegostoku

8.2.1
Dodatki

mieszkaniowe
i energetyczne

Miejski OSrodek

Pomocy
Rodzinie

w Biatymstoku

Miejski OSrodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,
Urz4d Miejski
w Bialymstoku

Budzet miasta

Liczba rodzin
korzystaj4cych ze
wsparcia w formie

dodatku
mieszkaniowego

Sprawozdania,
analizy danych

I 822

Przyjgto, ze wartosd
wskaznika z roku 2021

b$dzie stanowila wartosC
bazowq, kt6ra

w kolejnych latach bqdzie
stanowila podstawg do

oceny osi4gnigtych
rezultatow oraz oceny
odchylei w zakresie

osiqgnigtych wskaZnik6w
i opracowania planu

dzialan na h

Liczba rodzin
korzystajqcych ze

wsparcia w formie

Przyj9to, 2e warto66
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wanoSi

Utrzymanie na
zblizonyr:r,
poziomie/

wzrost

Utrz).rnanie na
zblizonym
poziomie

' itrzymanie na

zbli2onym

Strona 4llE3

ztonlte

6 dhr

Przyigto, ze wartosd
wskaZnika z roku 2021

bpdzie stanowila wartosd
bazowq, kt6ra

w kolejnych latach bgdzie
stanowila podstawg do

oceny osi4gnigtych
rezultat6w oraz oceny
odchylen w zakresie

osiqgniltych wskamik6w
i opracowania planu

dzialari naprawczych.

4 050
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dodatku
energetycznego

bazowq, kt6ra
w kolejnych latach bgdzie

stanowila podstawg do
oceny osi4gnigtych

rezultat6w oraz oceny
odchyleri w zakesie

osiqgnigtych wskainikdw
i opracowania planu

dtjalah na ch

E.2.1 Dodatki mieszkaniowe i €nergetyczne
NajwvZszv wskaZnik: Liczba rodzin korzystaj4cych ze wsparcia w formie dodatku mieszkaniowego - 4 050

wsparcia. Nalezy zintensl.fikowaC dzialania, byjak najwigcej rodzin moglo w przyszlo$ci skorzystad z tego rodzaju pomocy.

Priorytet E.3. Pomoc Miasta Bialystok w splacie zadlu2enia za najem gminnych Iokali mieszkalrych

E.J.1
Zarz4d Mienia
Komunalnego
w Bialymstoku

Zarzqd Mienia
Komunalnego

w Bialymstoku

Kwota wierzyelnoSci
objgta dzialaniami

ulatwiajqcymi splatg
xl00%

kwota zadluZenia
po\,iyzej 2 miesigcy

27,050/o

Utrzmanie na
zi,lizonr.rn
poziomie

Analiza danych

Przyi9to, Ze wartosd
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila wartosd
bazow4, k6ra

w kolejnych latach bgdzie
stanowila podstawg do

oceny osiqgnigtych
rezultatdw oraz oceny
odchyleri w zakresie

osiqgnigtych wskaZnik6w
i opracowania planu

dzialai naprawczych.

Liczba os6b, kt6rym
rozlozono zaleglosd na

raty
262

Utrzymanie na
zblizon)'m
poziomie

Przyjeto, 2e wartoSd
wska.:inika z roku 2021

bedzie stanowila wanosc
bazowq, kt6ra

w kolejnych latach bgdzie
stanowila podstawg do

oceny osiqgniQtych
rezultat6w oraz oceny
odchylei w zakresie

osiqgnigtych wskaznik6w
i opracowania planu

dzialari naprawczych.

Sprawozdania,
analizy danych

Ulatwien ie
splaty

zadht2enia
Budzet miasta

Strona 42 183
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tJtrzymanie na

zbli2onyn
poziomie

Utrzymanie na
zblizonyrn
poziomie

8.3.1 Ulatwienie splaty zadlu2enia
Na.iwvzszy wskaZnik: Kwota splaconego zadlu2enia w formie Swiadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Biatystok - 122 414,25 zl

najwigcej os6b moglo skorzystaC z tej formy pomocy, byjak najmniej mieszkallc6w zalegalo z platno3ciami.

wartosC 0.

0

Nie przewiduje sig
w kolejnym roku dzialait
zwiqzanych z programem

pomocy osobom
zagro2onym eksmisjq
(liczba podpisanych

porozumiei).

Liczba rodzin
korzystajqcych

z programu pomocy
osobom zagrozonym

eksmisj4 (liczba
podpisanych
porozumieri)

I 18 um6w

PrryjQto, 2e wartosi
wskaznika z roku 2021

bEdzie stanowi.la wartoSC

bazow4, kt6ra
w kolejnych latach bgdzie

stanowila podstawg do
oceny osiqgnigtych

rezultat6w oraz oceny
odchyleri w zakresie

osiqgnigtych wskaznik6w
i opracowania planu

dzialari naprawczych.
Przyjgto, 2e wartosd

wskaznika z roku 2021
bgdzie stanowila wartoSC

bazow4, kt6ra
w kolejnych latach bEdzie

stanowila podstawg do
oceny osi4gnigtych

rezultat6w oraz oceny
odchyle6 w zakesie

osiqgnigtych wska2aik6w
i opracowania planu

dzialafi naprawczych.

Liczba podpisanych
um6w o splatg

zaleglo6ci w formie
(wiadczenia

rzeczowego na fzecz
Gminy Bialystok

122 414,25
Utrzlmanie na

zbli2onym
poziomie

Kwota splaconego
zadluzenia w formie

Swiadczenia
rzeczowego na fzecz

Gminy Bialystok

Stron a 43 lE3 6&,
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CEL STRATEGICZI\ry F. AKTYWNOSC SPOLECZNA MIESZKAI{CoW

Prioryt€t F.l. Rozwdj zaz,gaLo\varnia mieszkaic6w w sprawy Miasta

Liczba
przeprowadzonych

konsultacji
spolecznych

z mieszkaricami

Wzrost

PrzyjQto, ze wartoSC wska2nika
z roku 2021 bgdzie stanowila

wartosi bazowq, kt6ra
w kolejnych latach bgdzie

stanowila podstawg do oceny
osiqgnigtych rezultat6w oraz
oceny odchylen w zakresie
osi4gnigtych wska2nik6w

i opracowania planu dzialan
naprawczych.

Liczba projekt6w
zloinnych przez
mieszkaric6w do

budzetu
obf.vate I skiego

185 Wzrost

Przyigto, Ze wartosi wskamika
z roku 2021 bgdzie stanowila

wartodd bazowq, kt6ra
w kolejnych latach b9dzie

stanowila podstawg do oceny
osi4gnigtych rezultat6w oraz
oceny odchylei w zakresie
osiqgniQtych wskaZnik6w

i opracowania planu dzialari
naprawczych.

F.l.l

Zwigkszenie
udzialu

mieszkatic6w
w konsultacjach

spolecznych

Centrum
AktywnoSci
Spolecznej

w Biatymstoku

Liczba mieszkaric6w
biorqcych udzial

w glosowaniu
w budzecie

ob),watelskim

57 499 Wzrost

Sprawozdani4
analiza danych,

liczba zawartych
um6w

i porozumiei

Przyjgto, 2e wartosi wska2nika
z rok,t 202l bgdzie stanowila

wartoSC bazowq, kt6ra
w kolejnych latach bqdzie

stanowila podstawg do oceny

Strona 44 183

L.p.
Zadania

rcalizacyjne
(dzialania)

Koordvnator
z d^nla

Realizatorzv
Zrodla

finansowar ia
WskarJliki

WartoSi
rvska.-inika rv

roku 2021
(liczbowo)

Wnrto((
wskatuik6

(liczbowo
lubjnlio

oczrkirvan
y rezultat)

Monitorowanie/
Ewaluacja

Osiqgrigty rczultilt

Krdtka oceno
odchylc6

w ztkcsie
osiqgniltych
wskaznikdw
i plan dzialan
naprawczych

jednostki
organizacyjne

Urzgdu, miejskie
jednostki

organizacyjne

Budzet miasta,
Srodki

pozabudzetowe
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osiqgniqtych rezult ato\r or az
oceny odchyJeri w zakesie
osi4gniEtych wskamik6w

i opracowania planu dzialari
naprawczych.

Tworzenie
warunk6w

do integracji
spolecznej

mieszkanc6w

Centrum
AktywnoSci
Spolecznej

w Bialymstoku

jednostki
organizacyjne

Urzgdu, miejskie
jednostki

organizacyjne

Budzet miasta,
(rodki

pozabudzetowe,

Liczba
zorganizowanych

przedsigwziEC
o charakterze
integracyj n),m

(fest),ny, warsztaty
i inne)

t'76 Wzrost

Sprawozdania,
analiza danych,

llczba zawar'tych
um6w

i porozumiei

PrzyjQto, ze wartosi wskaznika
z rok'r 2021 bqdzie stanowila

wartoCd bazow4, kt6ra
w kolejnych latach bgdzie

stanowila podstawg do oceny
osi4gnigtych rezultat6w oraz
oceny odchylefi w zakresie
osi4gniQtych wskaZnik6w

i opracowania planu dzialafr
naprawczych.

Liczba przedsigwzigi
zorganizowanych

w budynku
przy ul. Sw. Rocha 3

145 Wzrost

PrzyjQto, ze wartosd wskamika
z roklu 202l bgdzie stanowila

wartoSC bazow4, kt6ra
w kolejnych latach bgdzie

stanowila podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w oraz

oceny odchylef w zakesie
osiqgnigtych wskaZnik6w

i opracowania planu dzialari
naprawc zyc h .

F.1.3

Rozw6j
Srodowisk
lokalnych
poprzez

zwigkszenie
zaanga2owania
mieszkaic6w

Centrum
AktywnoSci
Spolecmej

w Bialymstoku

jednostki
organizacyjne

Urzgdu,
miejskie jednostki

organizacyjne

Budzet miasta,
Srodki

pozabudzetowe,

Liczba mieszkaric6w
aktyrvnych w formie

wolontariatu
w miejskich
jednostkach

organ izacyjnych
i w jednostkach
organizacyjnych

Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku

104 Wzrost Sprawozdania,
analiza danych,

lrczba zawartych
um6w

i porozumieri

Przyjgto, ze wartosC wskamika
z toku 2021 bgdzie stanowila

wartosd bazowq, kt6ra
w kolejnych latach bgdzie

stanowila podstawg do oceny
osi4gnigtych rezultat6w or az
oceny odchyleri w zakesie
osi4gnigtych wskaZnik6w

i opracowania planu dzialai
naprawczych.

Liczba wolontariuszy
zgloszonych

w konkursach
promujqcych ideg

aktywnoSci

63
8 g.up

PrzyjQto, ze wartosi wskamika
z rok\t 2021 bgdzie stanowila

wartoSi baz ow4, kt6ra
w kole.jnych latach bgdzie

Strona 45 183
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spolecmej stanowila podstawg do oceny

osiqgniQtych rezultat6w oraz

oceny odchyleri w zakesie
osi4gnigtych wskaZnik6w

i opracowania planu dzialarl

naprawczych.

Liczba projekt6w
iniciatywy

uchwalodawczej
zlozonych przez
mieszkafc6w

2 WZIost

Przyjgto, 2e wartosd wskamika
z rok:u 2021 bgdzie stanowila

wartosd bazow4, kt6ra

w kolejnych latach bgdzie

stanowila podstawg do oceny

osi4gniQtych rezultat6w oraz

oceny odchylei w zakresie

osi4gniQtych wskazn ikow
i opracowania planu dziatari

naprawczych.

Liczba zlozonych
wniosk6w na

realizacjg inicjatf{y
lokalnej

0

Ograniczenia spowodowane

obosff zeniami zw i4zanymi

z pandemi4 COVID-19
uniemozliwily realizacjg dzialait

zw i4zany ch ze zl o2eni em

wniosk6w na realizacjg

inicjatywy lokalnej. W zwi4zku

z tym zadanie bgdzie realizowane

w nastgpnlan roku.

F.1.1 Zwigkzenie udzialu mieszkafc6w w konsultaciach spolecznych
Naiwvzszy wskainik: Liczba mieszkafc6w bior4cych udzial w glosowaniu w budzecie obl'watelskim - 57 499

u podejmowaniu wszelakich decyzj i.

Priorytet F.2. Kreowanie lokalnej polityki ksztalcenia doroslych

F.2.1
Promowanie

oferty
i poszerzanie

Depafiament
Edukacji
UrzEdu

Departament
Spraw

Budzet miasta,
(rodki

pozabudzetowe,

Liczba form
ksaalcenia dla

doroslych
223s Wzrost Arkusz

organizacyiny
Przyjgto, ze wartosi wskaznika
z roku 2021 b zie stanowita

Strona 46 183

Wzrost
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wartosi bazow4, kt6ra
w kolejnych latach bgdzie

stanowila podstawg do oceny
osiqgnigtych rezultatdw oraz
oceny odchyleri w zakesie
osi4gnigtych wskaZnik6w

i opracowania planu dzialah
naprawczych.

Przyjgto, ze wartoSC wskaZnika
z roku 2Q21 bgdzie stanowila

wartoSi bazowq, kt6ra
w kolejnych latach bgdzie

stanowila podstawg do oceny
osi4gnigtych rezultat6w oraz
oceny odchyleh w zakesie
osiqgniqtych wskaznik6w

i opracowania planu dzialan
nil ch

Liczba instytucji
realizuj4cych

ksztalcenie doroslych
4l I Wzrost

l0 020 Wzrost

Przyj?to, ze wartoSC wska2nika

z roku 2021 bgdzie stanowila

wartosd bazow4, kt6ra
w kolejnych latach bgdzie

stanowila podstawg do oceny

osi4gniQtych rezultat6w oraz

oceny odchylei w zakesie
osi4gnigtych wskaZnik6w

i opracowania planu dzialari

naprawczych.

Liczba os6b objqtych
ksaalceniem

dorostych

Liczba instytucji
promujqcych

ksaalcenie doroslych
397

szkoly, rejestr,
ksiEga sluchaczy,
dzienniki, strona

intemetowa.
sprawozdawczoSi

biezqce
zamieszczanie

na portalach
ogloszeri i reklam

dotyczqcych
oferty szkoly

policealnej oraz
pozaszkolnych

form kszalcenia,
bieLqce

monitorowanie
realizowanych

kurs6w,
przygotowanie

oferty
kwalifikacyjnych

kurs6w
zawodowych

Przyjgto, ze wartoSC wska;hika
z rokt 202l bqdzie stanowi.la

wartosd bazowq, kt6ra
w kolejnych latach bgdzie

stanowila podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w oraz

oceny odchyle6 w zakesie
osiqgnigtych wskaznik6w

i opracowania planu dzialan

naprawczych.

Spolecznych
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku,

Departament
Edukacji Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku,

plac6wki
oSwiatowe,

Centrum
Ksztalcenia

Ustawicznego im
Henryka

Sienkiewicza,
organizacje

pozarz4dowe

m.in.Srodki
Europejskiego

Funduszu
Spoleczlego

iinnych
funduszy

europejskich

Miejskiego
w Biatymstoku

moZliwoici
ksaalcenia
doroslych

WZIost
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F.2.2

Wsp6tpraca
insq4ucj i na

IZCCZ

ksztalcenia
ustawicznego

Departament
Edukacj i
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Departament
Spraw

Spolecmych
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku,

Departament
Edukaci i UrzQdu

Miejskiego
w B ialymstoku,

plac6wki
oSwiatowe,

Centrum
Ksztalcenia

Ustawicznego im.
Henryka

Sienkiewicza,
organizacje

pozarz4dowe,
Centrum

AktywnoSci
Spolecmej

w Biatymstoku

Budzet miasta,
(rodki

pozabudzetowe,
m.in. Srodki

Europejskiego
Funduszu

Spolecmego
i innych
funduszy

europej skich

Liczba insrytucji
podejmujqcych

wsp6Ipracg
242 Wzrost

PrzyjQto, 2e wa osc wskaZnika
z rok\ 2021 bgdzie stanowila

wartoSi bazowq, kt6ra
w kolejnych latach bgdzie

stanowila podstawg do oceny
osiqgnigtych rezultat6w oraz
oceny odchyleri w zakresie
osi4gnigtych wskaZnikow

i opracowania planu dzialai
naprawczych.

Liczba form i rodzaje
wsp6lpracy

Wzrost

PrzyjQto, ze wartosd wskaznika

z rok\ 2021 bqdzie stanowila

wartoSi bazow4, kt6ra

w kolejnych latach bgdzie

staflowila podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultat6w oraz

oceny odchylei w zakesie
osi4gnigtych wskaZnik6w

i opracowania planu dzialan

naprawczych.

Priorytet F.3. Wsp6lpraca Srodowisk spolecznych w procesie ich rozwoju

F.3.1

Departament
Spmw

Spolecznych
Urzqdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Departament
Spraw

Spolecmych
Urzgdu

Miejskiego
w B ialymstoku,

Departament
Edukacji Urzgdu

Miejskiego
w Biaiymstoku,

Budzet miasta,
6rodki

pozabudzetowe,
m.in. Srodki

Europej ski ego

Funduszu
Spoleczrego

i innych
funduszy

europeiskich

Liczba inst)'tucji
po dej muj 4cych

dzialania ta rzecz
ksztaltowania
wrazliwoSci

spolecznej na rzecz
os6b z

niepelnosprawnodcia
mi

132 Wzrost

Rapofiy,
formularze

zbiorcze z danymi
statystycznym i

przekazywanyni
przez realizatoriw

zadania,
obserwacja,

sprawozdania
z realizacii zadai

Przyjqto, 2e wartoSi wskaZnika
z rokr 2021 bqdzie stanowila

wafiosi bazow4, ktora
w kolejnych Iatach bgdzie

stanowila podstawQ do oceny
osi4gnigtych rezultat6w oraz
oceny odchylei w zakresie
osiqgniQtych wskaznikow

i opracowania planu dzialah
na awc ch

Strona 48 183

Plan doskonalenia
zawodowego,
dokumentacja
projektowa,

analizy,
sprawozdania.I 023

Erasmus,
szkolenia,

konferencj e,

kursy,
wyklady

F.2.1 Promowanie oferty i poszerzanie mo2liwosci ksztalcenia doroslych
Naiwyzszv wskaznik: Liczba os6b objgtych ksztalceniem doroslych - 10 020

olertg doskonalenia tak, abyjak najwigcej mieszkaric6w moglo korzystad z oferty plac6wek ksztalcenia ustawicznego i podnosii swoje komPetencje/kwalifikacje.

a) Ksztaltowanie
wrazliwoSci
spolecznej
w obszarze

funkcjonowania
os6b

z niepelnospraw
noSciami
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68 Wzrost

Przyjqto, 2e warto$i wska2nika

z rokl2021 bgdzie stanowila

warto$C bazow4, kt6ra

w kolejnych latach bgdzie

stanowila podstawg do oceny

osiqgniQtych rezultat6w oraz

oceny odchyleri w zakresie

osi4gnigtych wskamik6w
i opracowania planu dzialari

naprawczych.

Liczba obszar6w
wsp6tpracy

103 WZIost

Przyjqto, ze wartosC wskaZnika

z rokr 2021 bgdzie stanowila

wartosd bazowq, kt6ra

w kolejnych latach bgdzie

stanowila podstawq do oceny

osiqgnigtych rezultat6w oraz
oceny odchylen w zakresie

osi4gnigtych wskaznik6w
i opracowania planu dzialari

naprawczych.

Liczba form
wspolpracy

Przyjgto, ze wartosd wskalrika
z toktr 2021 bqdzie stanowila

wartoSd bazow4, kt6ra

w kolejnych latach bgdzie

stanowila podstawQ do oceny

osi4gnigtych rezultat6w oraz

oceny odchylef w zakresie

osiqgnigtych wskalnik6w
i opracowania planu dzialari

naprawczych.

459 Wrost

karty wsp6$racy
nauczycieli ze

Srodowiskiem
spolecznym,

doku mentacj a

pomocy
psychologicz

no
pedagogicznej,

analiza
sprawozdania

z pracy zespofu
naucrycieli ds.

ksztalcenia
specjalnego

Liczba wolontariuszy
zaangazowanyah

w niesienie pomocy
osobom

z niepelnosprawno3ci
ami

plac6wki
oSwiatowe,

Miejski OSrodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,

organizacje
pozarz4dowe,

Miejska
Spolecma Rada

ds. Os6b
Niepelnosprawny

ch
Centrum

Aktywno(ci
Spolecznej

w Bialymstoku

Raporty,

formularze

zbiorcze z danymi

statystycm ym i,

sprawozdanie,

dokumentacja

PrzyjQto, ze wartodd wskamika

z rokl 2021 bgdzie stanowila

wartosi bazowq, kt6ra
w kolejnych latach bEdzie

stanowila podstawQ do oceny

osiqgnigtych rezultat6w orcz

Budzet miasta,

Srodki

pozabudzetowe,

m.in. Srodki

Europejskiego

Funduszu

Liczba inst)'tucj i
podejmuj4cych

dzialania na rzecz
ksztahowania
wra2liwoJci

spolecznej na rzecz
os6b stars

55

Departament
Spraw

Spotecmych
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku,

De ent

b)
Ksztalto wan ie

wra2liwoici
spolecznej
w obszarze

funkcjonowania
os6b stars h

Depanament
Spraw

Spoleczrych
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Strona 49 lE3

W:rost

adw
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Edukacji Urzgdu
Miejskiego

w Bialymstoku,
placdwki

o6wiatowe,
Miejski O6rodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,

organiz:cje
pozarzqdowe,

Miejska
Spoleczra Rada

ds. Os6b
Niepelnosprawny

ch
Centrum

AktywnoSci
Spolecznej

w Bialymstoku

Spolecmego

i innych

fundusry

europej skich

szkolnego kola
wolontariatu

oceny odchylei w zakesie
osi4gnigtych wskaznikow

i opracowania planu dzialai
naprawczych.

Liczba obszar6w
wsp6lpmcy

Wrost

Przyjgto, 2e wartoii wskamika
z rokrr 202l bgdzie stanowila

wartosi bazowq, kt6ra
w kolejnych latach bgdzie

stanowila podstawE do oceny

osiqgnigtych rezultat6w oraz

oceny odchyleri w zakesie
osiAgniQtych wskaZnik6w

i opracowania planu dzialah

naprawczych.

Liczba form
wsp6lpracy

55 Wzrost

Przyjqto, 2e wartosd wskamika
z roku 2021 bEdzie stanowila

waxtoSd bazowq, kt6ra
w kolejnych latach bgdzie

slanowila podstawg do oceny

osiAgnigtych rezultat6w oraz

oceny odchyleri w zakesie
osi4gnigtych wskaZnik6w

i opracowania planu dzialai
naprawczych.

Liczba wolontariuszy
zaanga2owanych

w niesienie pomocy
osobom starszym

199 Wzlost

Przyjgto, Ze wartoSC wska2nika

z tok'u202] bgdzie stanowila
wartosd bazow4, kt6ra

w kolejnych latach bgdzie

stanowila podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultat6w oraz
oceny odchyiei w zakesie
osi49niEtych wskaZnikow

i opracowania planu dzialai
naprawczych.

Strona 50 183
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Rozw6j dzialai
na fzecz

integracji
migdzypokoleni

owej

Depanament
Spraw

Spolecznych
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Departament
Spraw

Spolecznych
Urzqdu

Miejskiego
w Bialymstoku,

Departament
Edukacj i Urzgdu

Miejskiego
w Biatymstoku,

placowki
oSwiatowe,

miejskie
instytucje

kulturalne,
Miejski OSrodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,

organizacje
pozarz4dowe,
sp6ldzielnie

mieszkaniowe,
Centrum

AktywnoSci
Spolecmej

w Bialymstoku

Budzet miasta,
Srodki

pozabudzetowe,
m.in. Srodki

Europejskiego
Funduszu

Spolecmego
iinnych
funduszy

europejskich

Liczba dzialaf na

rzecz integracji
migd4pokoleniowej

i ich rodzaje

361
m.in.

- ,,Kartka dla
seniora"
- ,,Cala

Polska czyta
dzieciom"

Raporty,

formularze
zbiorcze z danymi

statystycmymi,
sprawozdawczoSC
karty wspolpracy

nauczycieli ze
Srodowiskiem
spolecznym,

dokumentacja
pedagogiczna,

analtza
sprawozdawc6w

klas oraz
Swietlicy

i biblioteki.
sprawozdania,
dokumentacja

dolycz4ca
organizacji

imprez

Przyjgto, ze warto(i wska2nika
z rol<u 2021 bgdzie stanowila

warto6i bazow4, kt6ra
w kolejnych latach bgdzie

stanowila podstawg do oceny
osi4gn i gtych rezultat6w oruz
oceny odchyleh w zakresie
osiqgnigtych wskaznik6w

i opracowania planu dzialari
naprawczych.

Liczba os6b
zaanga2owanych na

rzecz integracj i
migdzypokoleniowej

2 822 Wzrost

PrzyjQto, ze warto5C wskaZnika

z rol<t 2021 bgdzie stanowila

wartosd baz ow4, kt6ra
w kolejnych latach bgdzie

stanowila podstawg do oceny

osiQgnigtych rezultat6w oraz

oceny odchyleri w zakresie

osiqgnigtych wskaZrik6w
i opracowania planu dzialari

naprawcrych.

Liczba os6b objgtych
dzialaniami na rzecz

integracji
migd4pokoleniowej

8 645 Wzrost

Przyj9to, ze wartosC wskaznika

z roktt 2021 bgdzie stanowila
warto5C bazowE, kt6ra

w kolejnych latach bEdzie

stanowila podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w otaz

oceny odchylef w zakresie

osiqgnigtych wskaznik6w
i opracowania planu dzialai

naprawcrych.

F.3.2 Rozw6j dzialari na rzecz int€gracji migdzypokoleniowej
Naiwyzszv wskainik: Liczba os6b objqtych dzialaniami na rzecz integracji migdzyPokoleniowej - 8 645

organizacjami pozarz4dowymi w celu wsparcia idei integracji migdzlpokoleniowej omz zaangahowania Srodowiska lokalnego w realizacjg tych dzialan.

Strona 5l 183 du

F.3.2

W;r-ost



Strategia Rozytigwania Problem6w Spolecznych Miasla Bialegostoku na lata 2021-2030

Priorytet F.4. Rozw6j wsp6lpracy samorzqdu z organizacjam i pozarzidowymi w zakrcsie po2ytku publicznego

Wsp 6ttworzen ie
polityk

publicznych
przez samorz4d

i organizacje
pozarzqdowe

Centrum
Aktywno6ci
Spolecznej

w Bialymstoku

jednostki
organi zacyj ne

Urzgdu,
miejskie jednostki

organizacyj ne

Budzet miasta,
6rodki

pozabudzetowe

Liczba organizacji
pozarz4dowych
bior4cych udzial
w konsultacjach

dotycz4cych akt6w
prawnych

50 Wzrost

Sprawozdania,
analiza danych,

liczba zawartych
um6w

iporozumieri

PrzyjQto, ze warto6C wskaznika
zrokt 2021 bgdzie stanowila

wartoSi bazowq, ktdra
w kolejnych latach bgdzie

stanowila podstawQ do oceny
osi4gnigtych rezultatdw oraz
oceny odchylei w zakesie
osiAgnigtych wskaZnik6w

i opracowania planu dzialari
naprawczych.

Liczba
tunkcjonujqcych
w Mie6cie rad

spolecznych oraz
zespol6w doradczych

i inicjatywnych
z udzialem
organizacji

pozarzqdo*ych

t2 Wzrost

Przyj9to, 2e wartosd wskaznika
z roku 2021 bgdzie stanowila

wartosd bazowq, kt6ra
w kolejnych latach bgdzie

stanowila podstawg do oceny
osi4gnigtych rezultat6w oraz
oceny odchyleri w zakresie
osiEgnigtych wskaZnikow

i opracowania planu dzialari
naprawczych.

F.4.2

Zlecanie zadah
publicznych

uprawnionym
podmiotom

Centrum
AktywnoSci
Spoleczrej

w Bialymstoku

Budzet miasta,
Srodki

pozabudzetowe

Liczba ofert
zlozonych

z inicjatywy
organizacji

pozarz4dowych
na realizacjq zadari

publicmych

58{r Waost

Sprawozdania,
analiza danych,

liczba zawartych
um6w

i porozumien

Przyjgto, ze wartoic wska2nika
z roku 2021 bgdzie stanowila

waxtosd bazow4. kt6ra
w kolejnych latach bgdzie

stanowila podstawg do oceny
osiqgnigtych rezultat6w otaz
oceny odchylen w zakesie
osiqgnigtych wska2nik6w

i opracowania planu dzialalt
naprawczych.

Liczba
zrealizowanych

zadan publicznych
przez organizacje

pozarz4dowe i inne
uprawnione podmioty

391 Wzrost

Przyjgto, Ze wartosi wskaznika
z rokl2021 bgdzie stanowila

wartosd bazowE, kt6ra
w kolejnych latach bgdzie

stanowila podstawQ do oceny
osiEgnigrych rezultatow oraz
oceny odchyleri w zakesie
osi4gnigtych wska2nik6w

i opracowania planu dzialan

jednostki
organizacyjne

Urzgdu, miejskie
jednostki

organizacyjne

F.4. t

Strona 52 183
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naprawczvch

Suma Srodk6w
finansowych w
budzecie miasta
pfzeznaczolra na
realizacjg zadah

publicznych przez
uprawnione podmioty

34 t39 '17',7,0

0zl W z,rost

Przyjqto, 2e wartosC wskaZnika
z roku 2021 bgdzie stanowila

warto$C bazowq, kt6ra
w kolejnych latach bgdzie

stanowila podstawl do oceny
osi4gnigtych rezultat6w oraz
oceny odchyleri w zakesie
osi4gniEtych wskaZnik6w

i opracowania planu dzialaf
naprawczych.

F.4.3

Rozw6j
pozafinansowyc

h form
wsp6lpracy

migdzysektorow
ej

Centrum
AktywnoSci
Spolecznej

w Bialymstoku

jednostki
organizacyjne

Urzgdu,
miejskie jednostki

organ izacyj ne

Budzet miasta,
Srodki

pozabudzetowe

l.iczba
nieruchomoSci

i lokali gminnych
udostgpnionych
organizacjom

pozarzqdowym
na preferencyjnych

warunkach

83 Wzrost

Sprawozdania,
analiza danych,

liczba zawartych
um6w

i porozumieri

Przyjgto, 2e wartosC wskazrika
z rok'.t 2021 bgdzie stanowila

warto$C bazow4, kt6ra
w kolejnych latach bgdzie

stanowila podstawQ do oceny
osi4gnigtych rezultat6w oraz
oceny odchylei w zakesie
osiqgnigtych wskaznik6w

i opracowania planu dziala6
naprawczych.

Liczba organizacji
pozarz4dowych

konystajqcych na
preferencyjnych

warunkach
z pomieszczei

w budynku przy
ul. Sw. Rocha 3

2t Wzrost

Pruyjgto, 2e wartoSC wskalnika
z roku 2021 bgdzie stanowila

wartoSe bazowq, kt6ra
w kolejnych latach bgdzie

stanowila podstawg do oceny
osiqgnigtych rezultat6w oraz
oceny odchylei w zakresie
osi4gnigtych wskaZnik6w

i opracowania planu dzialai
naprawczych.

Liczba szkoleri
i porad

mer),torycznych
udzielonych

organizacjom
pozarz4dowym przez

jednostki
organizacyine Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku

65

kzyjQto, 2e wartoSd wskaanika
zroku 2021 bgdzie stanowila

wartosi bazowq, kt6ra
w kolejnych latach bqdzie

stanowila podstawQ do oceny
osiqgniqrych rezultat6w oraz
oceny odchylen w zakesie
osiqgnigtych wskaZnik6w

i opracowania planu dziatah
naprawc zyc h .

WzJost

Strona 53 1E3 3 h
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i miejskie jednostki
organizacyine

Liczba inicjatyw
zrealizowanych

przez organizacje
pozarz4dowe

objgtych patronatem
honorowym

przez Prezydetta
Miasta

59 Wzrost

Ptzyjgto, ze wartosi wskainika
z roku 2021 bgdzie stanowila

wartoSi bazowE, kt6ra
w kolejnych latach bQdzie

stanowila podstawg do oceny
osi4gni gtych rezultat6w or az
oceny odchyleri w zakresie
osiqgnigtych wskaZnik6w

i opracowania planu dzialari
naprawczych.

Liczba inicjatyw
zrealizowanych

wsp6lnie
przez samorz4d

i organizacje
pozarz4dowe

427 WZIost

Ptzyjgto, 2e wartoSi wskaZnika
z roku 2021 bgdzie stanowila

wartoSd bazowq, ktora
w kolejnych latach bgdzie

stanowila podstawg do oceny
osiqgnigtych rezultat,w oraz
oceny odchylei w zakresie
osiqgnigtych wskaznik6w

i opracowania planu dzialari
naprawczych.

F.4.3 Rozwdj pozafi nansowych form wsp6lpracy mitdzysektorowej
Na iw"y2szy wskaZnik: Liczba in icjatl.w zrealizowanych wspolnie przez samorz4d i organizacje pozarz4dowe - 427

zacie5niC wsp6lpracA przy tworzeniu dzialai na rzecz miasta.

Strona 54 183
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CEL STRATEGICZNY G. EFEKTYWNY SYSTEM WSPARCIA SPOLECZNEGO

Priorytet G,l. Wsparcie os6b i rodzin w trudnej sytuacji 2yciowej

Liczba os6b i rodzin.
kt6rym przyznano

(wiadczenie

z pomocy spolecznej

9 256 os6b
w rodzinach

korzystajqcych
ze 6wiadczei

pomocy
spolecznej/

6 345 rodzin, w
tym rodzin

jednoosobowyc
h

Utrzymanie
na

zbli2onym
poziomie/

Spadek

PrzyjQto, 2e wartosd
wskaZnika z roku 202 |

bgdzie stanowita wartosd
bazow4, k6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylen

w zakresie osiqgnigtych
wskaznik6w i opracowania

planu dzialan
naprawczych.

Liczba os6b, kt6rym
przyznano pomoc

spoleczn4 w formie
dozywiania

8 836

[ ]trzvmanie
na

zbli2onym
poziomie

PrzyjQto, 2e wartosd
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila wartodC
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bEdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgniQtych rezultat6w
oraz oceny odchylef

w zakresie osi4gniEtych
wskaznik6w i opracowania

planu dzialari
naprawczych.

Budzet paistwa,
budzet miasta

Liczba podmiotOw
wsp6lpracuj4cych

52
U trzl,rnan ie

na

Sprawozdawc
zoSC

bie24ca
analiza danych

Przyjgto, Ze wartoso
wskaznika z roku 2021

Miejski OSrodek
Pomocy
Rodzinie

w Bialymstoku

Miejski OSrodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,
Urz4d Miejski

w Bialymstoku,
Dzienny Dom

Pomocy
Spolecmej

w Bialymstoku,
plac6wki

oSwiatowe,
organizacje

pozarzqdowe

c.l.l

Pomoc
w zaspokajaniu

niezbgdnych
potrzeb bytowych

os6b i rodzin
bgd4cych

w trudnej s),tuacji
zyciowe.j

Strona 55 183 oJlr

L.p.
Zadmia rcalizacyjne

(dzialanilr)
Koordyiiator

zaduia
Real izatorzry

i,r,6dla
fi nan sorvtrn ia

Wsklniki
. Warlo$
riskalnika w roku
2021 (liczbowo)

I

l

l

WartoSd
rvskalnik6rv

(liczbowo Iub
j ako

I

I

oczekirvany
rezultat)

Monitororvanie/
Ervaluacja

Osi4gniEy
rezultat

K16lka ocena
odchyleri

w zakresic
osiqgnigtych
t!skaznik6w
iplan dzialon
naprauczych
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z Miejskim
Odrodkiem Pomocy
Rodzinie na rzecz
pomocy osobom

i rodzinom
pozostaj 4cym

w trudnej sluacji
zyciowej

bgdzie stanowila wartoSi
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi49niqfych rezultatow
oraz oceny odchylen

w zakresie osiEgnigfych
wskalnik6w i opracowania

planu dzialan
naprawczych.

Liczba realizowanych
um6w (w tym
wieloletnich)

z organizacjami
pozarzqdowymi,
kt6rym zlecono

zadania w obszarzr
pomocy spolecznej

)a

Utrzymanie
na

zbli2onltn
poziomie/

wzrost

Raporty,
formularze

zbiorcze
z danymi

statystycznymi

Przyjgto, 2e wartosi
wska2nika z roku 2021

bgdzie stanowila wartosa
bazowq, ktora w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultatow
oraz oceny odchylei

w zakresie osi4gniQtych
wskaznik6w i opracowania

planu dzia.lah
naprawczych.

WysokoS6 Srodk6w
finansorych

wydatkowanych
w miescie Bialystok
na zadania pomocy

spolecznej

Przyjgto, ze wartoSd
wskaZnika z roku 2021

bpdzie stanowila wanoSi
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

os i4gniQtych rezultat6w
oraz oceny odchylen

w zakresie osi4gniQtych
wskaZnik6w i opracowania

planu dzialah
naprawczych.

c.1.2

Rozw6j form
pomocy

i wsparcia na

fzecz poprawy
funkcjonowania

os6b z problemem
bezdomnoSci oraz

odzyskania

Departament
Spraw

Spolecmych
Urzqdu

Miejskiego
w Biatymstoku

Urz4d Miejski
w Bialymstoku,
Miejski O6rcdek
Pomocy Rotlzinie
w Bialymst.ku,

organizacie
pozarzqdore

Budzet miasta,
budzet pafstwa

Liczba os6b
bezdomnych

korzystaj4cych ze
6wiadczeri z pomocy

spolecznej

292 Spadek

Przyjgto, ze wartosi
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila warto5i
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bQdzie stanowila
podstawg do oceny

osiEgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleri

Raporty.
formularze

zbiorcz.e

z danymi
statystycznym i
sprawozdania

Strona 56 183

zbl izonyrn
poziomie/

wzrost

ll0 461 716 zl

Utrzymanie
na

zblizonym
poziomie/

wzfost
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samodzielnoSci
zyciowej

- 6 os6b
realizowalo

kontmkt
socjalny,

- 44 osoby
realizowalo

Program
Wychodzenia

z Bezdomno6ci

Utz)'manie
na

zblizonyrn
poziomie

w zakresie osiqgnigtych
wskaznik6w i opracowania

planu dzialan
naprawczych.

Liczba os6b
bezdomnych
realizuj4cych

program
wychodzenia

z bezdomno$ci
i/lub kontrakt

socjalny

Przyjgto, 2e wartosi
wska2nika z roku 2021

bgdzie stanowila wanoSd
bazow4, kt6ra w kolelnych

Iatach bEdzie stanowila
podstawQ do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleri

w zakresie osi4gnigtych
wskaZnik6w i opracowania

planu dzialaf
naprawczych.

Liczba miejsc
schronienia

285

Utrzymanie
na tym
samym

poziomie

Przyjgto, 2e wartosd
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila warto{C
bazow4, kl6ra w kolejnych

latach bQdzie stanowila
podstawg do oceny

osiegniptych rezultatow
oraz oceny odchylei

w zakesie osi4gnigtych
wskaznik6w i opracowania

planu dzialai
naprawczych.

Liczba os6b
bezdomnych objgtych

pomocq
streetworker6w

214

Utrz)'rnanie
na tym
samym

poziomie

Raporty,
formularze

zbiorcze
z danymi

statystyc znym i

PrzyjQto, 2e wartosi
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila wartosc
bazow4, k6ra w kolejnych

latach bQdzie stanowila
podstawq do oceny

osiqgnigtych rezultatow
oraz oceny odchylen

w zakresie osiqgniEtych
wskaznik6w i opracowania

planu dzialai
naprawczych.

Wysokodi Srodk6w
przeznaczonych 3 000 000,00 zl

Przyjgto, Ze wartosd
wskalnika z roku 2021

Utrzymanie

Strona 57 1E3

na

3ltp
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bEdzie stanowila wartoSi
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawE do oceny

osi4gnigtych rezultatow
oraz oceny odchylei

w zakresie osi4gnigtych
wskaZnikow i opracowania

planu dzialai
naprawczych.

samym
poziomie

przez miasto
Bialystok na pomoc
osobom bezdomnym
(dotacj e przekazane

organizacjom
pozarz4dowym)

50 666
Nieznaczny

wzrost

Liczba dzieci, ta
kt6re przyznano

6wiadczenie
wychowawcze
(program 500+)

Przyjgto, ze wartosi
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wartosi
bazow4, ktora w kolejnych

latach bQdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleh

w zakresie osiqgnigtych
wskaZnik6w i opracowania

planu dzialai
naprawczych.

PrzyjQto, ze wartoSd

wskaZnika z roku 2021

bQdzie stanowila wartosi
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylen

w zakresie osiqgnigtych
wskaZnik6w i opracowania

planu dziatari
naprawczych.

Utlzymanie
na

zbli2onym
poziomie

9 470

Liczba rodzin
otrzym uj qcych

zasilek rodzinny
i przysluguj4ce do

niego dodatki

Przyjgto, 2e warto66
wskaZnika z roku 202l

bgdzie stanowila wartodi
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawq do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleti

Nieznaczny
wzrost

I 591

Budzet paflstwa,
budzet miasta

Liczba rodzin
objEtych jednorazow4

zapomog4 z tltulu
urodzenia si9 dziecka

Miejski OSrodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,
Urzqd Miejski
w Bialymstoku

Miejski O5rodek
Pomocy
Rodzinie

w Bialymstoku

c.1.3
Wsparcie

materialne rodzin
z dzie(mi

Sprawozdania
analiza danych

Stron a 58 183
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w zakresie osiqgniEtych
wskaZnik6w i opracowania

planu dzialarl
naprawczych.

Liczba dzieci
otrzymuj 4cych

Swiadczenie
z funduszu

alimentacyjnego

1 3',14
Nieznaczny

wz'ost

Liczba dzieci
korzystajqcych ze

(wiadczenia

,,Dobry start"

Utrzymanie
na

zblizonyrn
poziomie

26**

385 493 r03
Zl*r**

Nieznaczny
waost

PrzyjEto, Ze wartosd
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila warto{i
bazowq, k16ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylei

w zakresie osiqgnigtych
wskaZnik6w i opracowania

planu dzialafi
naprawczych.

Od roku 2021 Rzqdo\ ry
Progam ,,Dobry Start"

realizuje Zaklad
Ubezpieczeh Spolecznych.

Podana liczba dotyczy
wydanych informacji
przyznaj4cych w roku
2021 r. na podstawie

wniosk6w z 2020 r. po
usunigciu brak6w

formalnych.

Przyjqto, 2e wartosd
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila wartoSC

bazowq, kt6ra w kolejnych
latach bgdzie stanowila

podstawg do oceny
osi49nigtych rezultat6w

oraz oceny odchylefi
w zakresie osi4gnigtych

wskaZnik6w i opracowania
planu dzialai
naprawczych.

WysokoSC Srodk6w
finansowych

wydatkowanych
w MieScie Bialystok

na wsparcie
materialne rodzin

z dzieCmi
(Swiadczenie

wychowawcze,
zasilki rodzinne

i dodatki,
Swiadczenie
z funduszu

alimentacyjnego,
Swiadczenie

Strona 59 183 oJn
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,,Dobry start ')

Liczba uczni6w,
k6rym przyzrano
pomoc materialn4

o charakterze
socjalnym

754
(stypendium
szkolne -740,

zasilki szkolne -
l4)

Utrzymanie
na

zblizonrrm
poziomie

Sprawozdawc
zo$a

bie4ca
analiza danych

Przyjgto, Ze warto5d
wskaznika z roku 2021

bQdzie stanowila wanosi
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bQdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylei

w zakresie osi4gnigtych
wskaznik6w i opracowania

planu dzialari
naprawc zych .

G.1.4

Aktywne formy
pracy z osobami

i rodzinami
w celu Zyciowego
usamodzielnienia

i integracji ze
Srodowiskiem

Miejski OSrodek
Pomocy
Rodzinie

Miejski O3rodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstokq
Urz4d Miejski

w Bialymstoku,
organizacje

pozarz4dowe,
podmioty
ekonomii

spolecznej,
Powiatowy Urz4d

Pracy
w Bialymstoku

Budzet pafstwa,
budzet miasla,

Srodki
pozabud2etowe

Liczba os6b i rodzin,
kt6rym Swiadczono

pracE socjalnq

l0 954 os6b
i rodzin

(w rodzinach
tych bylo

l9 637 os6b)

Utrz)rmanie
na

zbli2onym
poziomie

Przyjgto, ze warto6i
wskaZnika z roku 2021

bQdzie stanowila wartoSi
bazow+ kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylei

w zakresie osiqgnigtych
wskaznik6w i opracowania

planu dzialari
naprawczych.

97
(z czego

w 2021 r.
z warto 84
kontrakty
socjalne)

Utrzymanie
na

zblizonyrn
poziomie

PrzyjQto, ze wartosd
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowita warto5i
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultatow
oraz oceny odchyleri

w zakresie osi4gnigtych
wskaznik6w i opracowania

planu dzialari
naprawczych.

Liczba os6b
uczestnicz4cych

w Centrum Integracji
SpolecznejiKlubie

Integracii Spolecznei

54

Przyjgto, ze wartosc
wskalnika z roku 2021

bQdzie stanowita wanosi
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila

Sprawozdawc
zot(,

bieiqca
analiza danych

Strona 60 183

Liczba realizowanych
kontrakl6w
socj alnych

Utrzymanie
na

zbliZonl'rn
poziomie
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podstawg do oceny
osi4gnigtych rezultat6w

oraz oceny odchyleri
w zakresie osiqgniqtych

wskaznik6w i opracowania
planu dzialai
naprawczych.

Liczba realizowanych
projekt6w socjalnych

I

Przyjgto, ze wartosd
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wartosd
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgniQtych rezultat6w
oraz oceny odchyleri

w zakresie osi4gnigtych
wskaZnik6w i opracowania

planu dzialari
naprawczych.

1888

G.1.2 Rozw6j form pomocy i wsparcia na rzecz poprawy funkcjonowania os6b z problemem bezdomno5ci oraz odzyskania samodzi€lnoSci Zyciowej

NaiwvZszv wska2nik: Wysokose Srodk6w przeznaczonych przez miasto Bialystok na pomoc osobom bezdomnym (dotacje przekazane organizacjom pozarz4dowym) - 3 000 000,00 zl

Priorytet C,2. Poprawa funkcjonowania w Srodowisku rodzinnym ispolecznym os6b potrzebujqcych wsparcia

Wzrost

Przyigto, ze wartost
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila wartoSC

bazow4, k6ra w kolejnych
latach bgdzie stanowila

podstawQ do oceny
osiqgniQtych rezultat6w

oraz oceny odchylef
w zakresie osiqgnigtych

wskaZnik6w i opracowania
planu dzialari
naprawczych.

Liczba mieszkahc6w
objQtych programem

oslono*ym
w zakresie

zmniejszenia
wydatk6w

poniesionych na Ieki

I 248 415 zl Przyieto, ze wanoSi

Miejski OSrodek
Pomocy Rodzinie

w Bialymstoku

Kwota przyznanei

Miejski OSrodek
Pomocy
Rodzinie

w Biatymstoku

<|.2.1

Pomoc
w zapewnieniu
Srodk6w na leki

ilecz-enie

Sprawozdawc
zo5(

bie24ca
analizz danych

Strona 6llE3 6J,

Utrzymanie
na

zblizonyrn
poziomie

Budzet miasta

waost I



Strategia Rozwirywania Problem6w Spolecznych Miasta Bialegostoku na lata 2021-2030

pomocy w zakesie
zmn iej szan ia

wydatk6w
poniesionych na leki
w ramach programu

oslonowego

210

Utrzymanie
na

zblizonym
poziomie

wskaznika z roku 2021
bgdzie stanowila wartosi

bazowq, kt6ra w kolejnych
latach bgdzie stanowila

podstawQ do oc€ny
osi4gnigtych rezultat6w

oraz oceny odchylei
w zakresie osiqgnigtych

wskaznik6w i opracowania
planu dzialari

Przyjgto, 2e wano6c
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wartoSC
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bQdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gniQtych rezultat6w
oraz oceny odchylen

w zakresie osi4gnigtych
wskaznik6w i opracowania

planu dzialan

Przyjgto, 2e wanosi
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila wartodc
bazow4 kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawQ do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleri

w zakresie osi4gnigtych
wskaZnikow i opracowania

planu dzialan
naprawczych.

a\t'c

na ch

Kwota przyznanych
Swiadczerl w formie
zasilku celowego na

dofinansowanie
lek6w i leczenia

46 138 zl

IJtrzvmanie
na

zbli2onl,rn
poziomie

c.2.2

Pomoc w formie
uslug

opiekuriczych
i zapewnienie

opieki

Miejski O6rodek
Pomocy
Rodzinie

w Biatymstoku

Miejski O6rodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,

Departam.int
Spraw

Spolecznych
Urzgdu

Budzet miasta,
budzet paistwa

Liczba os6b objgtych
uslugami

opiekuriczymi
ispecjalistycznymi

uslugami
opiekurlczymi

w mielscu

534

Przyjgto, Ze wartosd
wskaznika z roku 202 |

bgdzie stanowila wartoSi
bazow4, ktora w kolejnych

latach bqdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w

Sprawozdawc
mi(

analiza
potrzeb

Strona 62 183

Liczba os6b, kt6r),m
przyznano zasilek

celowy na
dofinansowanie
kosldw lek6w

ileczenia

Wzrost



Stralegia Rozwirywonia Problem6w Spolecznych Miasta Bialegostoku na lata 2021-2030

oraz oceny odchyled
w zakresie osi4gnigtych

wskaznik6w i opracowania
planu dzialari
naprawczych.

zamieszkania, w tym
dla os6b

z zabtrzeniani
psychicznymi

w miejscu
zamieszkania oraz dla

os6b z chorobq
Alzheimera

3 73'7 137 zl Wzrost

PrzyjQto, ze wartosd
wska2nika z roku 2021

bgdzie stanowila wartoSi
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bQdzie stanowita
podstawQ do oceny

osiqgniQtych rezultat6w
oraz oceny odchyleri

w zakresie osi4gnigtych
wska2nik6w i opracowania

planu dzialan
naprawczych.

Koszt Swiadczonych
uslug opiekuflczych
ispecjalistycznych
uslug opiekuiczych

w miejscu
zamieszkania, w tym

dla os6b
z zabvzeniami
psychicznymi

w miejscu
zamieszkania oraz dla

osdb z chorob4
Alzheimera

Liczba os6b
skierowanych do
5rodowiskowych

dom6w samopomocy

100
Liczba os6b
faktycznie

korzystajqcych z
zajed SDS
w 2021 r.
wynosi 99

(w tabeli ujtta
jest I osoba,
ld6ra zostala
skierowana

w ciqgu roku do
dw6ch SDS).

Wzrost

Przyigto, 2e wanosi
wska2nika z roku 2021

bgdzie stanowila wartosd
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bEdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gniEtych rezultatow
oraz oceny odchylen

w zakresie osi4gnigtych
wskaZnik6w i opracowania

planu dziala6
naprawczych.

Liczba osob
skierowanych do
Dziennego Domu

Pomocy Spolecznej
w Bia.lymstoku

58

Utrzymanie
na

zblizonyrn
poziomie

PrzyjQto, 2e wartoSi
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wartoSC
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylef

Miejskiego
w Bialymstoku,

organizacje
pozarzqdowe

Strona 63 1E3 5&l
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Liczba miejsc
w domach pomocy

spolecznej na terenie
miasta Bialegostoku

Wzrost

Liczba mieszkanc6w
Bialegostoku

umieszczonych
w domach pomocy

spolecznej na terenie
miasta Bialegostoku
i innych powiat6w

15'7 Wzrost

60 Spadek

w zakresie osi4gnigtych
wskaZnik6w i opracowania

planu dzialai
naprawczych.

Przyjgto, ze wartosi
wskalnika z roku 2021

bgdzie stanowila wartosi
bazowq, ktora w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiEgniQtych rezultat6w
oraz oceny odchyleir

w zakresie osi4gniEtych
wskaznik6w i opracowania

planu dzialari
naprawczych.

Przyigto, Ze wartosd
wskaZnika z roku 202 |

bgdzie stanowila wartosC
bazowq, h6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawQ do oceny

osiqgnigtych rezultatow
oraz oceny odchylen

w zakresie osi4gnigtych
wska2nik6w i opracowania

planu dzialari
naprawc zych.

Przyjgto, ze wartosC
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila wartosi
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bQdzie stanowila
podstawE do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylef

w zakresie osiqgnigtych
wskaznik6w i opracowania

planu dzialari
naprawczych.
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Liczba mieszkaic6w
Bialegostoku

oczekujqcych na
umieszczenie

w domu pomocy
spolecznej
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Oplata miasta
Bialegostoku za

pobyt mieszkanc6w
w domach pomocy

spolecznej

21 '792 420 Wzrost

PrzyjQto, Ze wanosi
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila warto6d
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bqdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyle6

w zakresie osiEgnigtych
wskaZnik6w i opracowania

planu dziaiari
naprawczych.

G.2.3

Podn iesienie
standardow
w zakresie
dostgpnoSci

architektonicznej
komunikacyjnej

i cyfrowej

Depanament
Spraw

Spolecznych
Urzgdu

M iej skiego
w Biatymstoku,

Departament
Spraw

Spolecznych
Urzgdu

Miejskiego w
Bialymstoku,
Departament

Edukacji Urzgdu
Miejskiego

w Bialymstoku

Budzet miasta,
Paristwowy

Fundusz
Reh abi I itacj i

Os6b
Niepelnosprawn

ych

Liczba obiekt6w n Waost Sprawozdania,
analiza danych

Przyi9to, Ze wartosC
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wartodC
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylen

w zakresie osi4gniQtych
wskaZnik6w i opracowania

planu dzialan
naprawczych.

WysokoSC 6rodk6w
przeznaczonych na

modemizacjg
istniej4cych obiekt6w

57 '783,62 zl Wzrost
Sprawozdania,
analiza danych

Przyjeto, ze wartosc
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wartodi
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowita
podstawQ do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylefi

w zakresie osiqgnigtych
wskaznik6w i opracowania

planu dzialah
naprawczych.

G.2.3 Podniesienie standarddw w zakresie dostgpnoSci archilektonicznej komunikacyjnej i cyfrowej
Naiwv2szy wskaZnik: Wysoko5i 6rodk6w p rzeznaczonych na modernizacjg istniej4cych obiek6w - 57 783,62 zl
W 202l roku przeznaczono 5'7 783,62 zl na modernizacjg ll isuriejEcych obiekt6w pod wzglgdem podniesienia standard6w w zakes ie dostgpnoSci architektonicznej, komunikacyjnej

os6b ni il Idoslosowanie jak najwigkszej liczby obiekt6w do b 162T s h i stars w zakesie d osci architektoniczne komunikac ne
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Prioryt€t G.3. Poprawa jakoSci 2ycia os6b z niepelnosprawnosciami poprzez wyr6wnywanie szans

c.l.l

Badanie s).tuacji
os6b

Z

niepehrosprawnoS
ciami

Departament
Spraw

Spolecmych
Urzgdu

Miejskiego
w Biatymstoku

Powiatowy Urz4d
Pracy

w Bialymstoku,
organizacj e

pozarz4dowe,
Miejski OSrodek

Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku

Budzet miasta,
Pafistwowy

Fundusz
Rehabilitacji

Os6b
N i epelnosprawn

ych,
Europejski

Fundusz
Spoleczny

Liczba raport6w
z badai dotyczqcych

s)'tuacji osdb
z niepelnosprawnoSci

ami
i ich otoczenia

0 2 Raporty

Ograniczenia
spowodowane

obostrzeniami zwiqzanymi
z pandemiq COVID-19
uniemo2liwily realizacjg

badania syuacji os6b
z niepelnosprawnoSciami

i ich otoczenia. W zwiqzku
z tym zadanie bgdzie

realizowane w nastgpnym
roku.

Wspieranie os6b
z

niepelnosprawno6
ciami poprzez
instrumenty
rehab il itacj i
spolecznej

Miejski OSrodek
Pomocy
Rodzinie

w Bialymstoku

Urz4d Miejski
w Bialymstoku

Budzet miasta,
Paristwowy

Fundusz
Rehabilitacji

Os6b
Niepelnosprawn
ych, Europejski

Fundusz
Spoleczry

Liczba
zrealizowanych

wniosk6w w zakesie
uczestnictwa
w tumusach

rehabi litacyj nych

429

Utrzymanie
na

zblizonym
poziomie/

wuost

Sprawozdawc
zoSC

PrzyjQto, 2e wanosi
wska2nika z roku 2021

bgdzie stanowila warto5i
bazow4 kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawp do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleri

w zakresie osi4gnigtych
wskaZnikow i opracowania

planu dzialari
naprawczych.

I,iczba
zrealizowanych

wniosk6w w zakresie
dofinansowania

zaopatrzenia w sprzgt
rehabilitacyjny,

przedmioty
ortopedyczne i srodki

pomocnicze
przyznawane osobom
z niepelnosprawnofui

ami na podstawie
odrgbnych przepis6w

1359

PrzyjQto, ze wartosd
wskaznika z roku 202 |

bgdzie stanowila warto5a
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

os i4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylen

w zakresie osiqgnigtych
wskaZnikow i opracowania

planu dzialari
naprawczych.

Liczba
zrealizowanych

158
Utrzymanie

na

Przyjgto, ze wartosd
wskaznika z roku 2021
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bgdzie stanowila wartoSi
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleri

w zakesie osiqgnigtych
wskaZnik6w i opracowania

planu dzialaf
naprawczych.

wniosk6w w zakesie
dohnansowania
likwidacji barier

architektonicznych,
w komunikowaniu sig

itechnicznych
w zwiqzku

z indywidualnl'rni
potzebami os6b

z niepelnosprawnoSci
ami

4

zblizonym
poziomie/

wzrost

Utrzyrnanie
na

zblizonym
poziomie/

Waost

Przyjqto, ze wartoSd
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wartoSi
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawq do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleti

w zakresie osi4gnigtych
wskaZnik6w i opracowania

planu dzialai
na awc ch

Liczba warsztat6w
terapii zajgciowej

Utrz,.rnan ie
na

zbliZonym
poziomie/

waost

t2

Przyjgto, ze wartosd
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila wanosc
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bpdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylei

w zakesie osi4gnigtych
wskaZnik6w i opracowania

planu dzialari
n ch

Utrzymanie
na

zblizonyrn
poziomie/

w2rost

Liczba
zrealizowanych

projeld6w z zakresu
rehabilitacji
spolecznej

skierowanej do dzieci
i mlodzie

6

Przyjgto, 2e wartodd
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila wartos6
bazow6 k6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

h rezultatow

Strona 67 1E3
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3d,

Liczba
zrealizowanych

projekt6w w ramach
rehabilitacji
zawodowej

i spoleczrej os6b
z niepelnosprawnoSci

ami zleconych do
realizacli przez

fundacje
iorganizacje
Dozarzadowe
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z niepclnosprawnoSci
AIN I

Liczba dzieci,
mlodziezy

i os6b doroslych
korzystaj 4cych

z dowozu dla os6b
z niepehosprawno$i

ami

51 304

Przyjqto, ze wartosd
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila wartoSd
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gniEtych rezultat6w
oraz oceny odchylei

w zakresie osiqgnigtych
wskaZnik6w i opracowania

planu dzialari
naprawczych.

G.3.3

Wspieranie
niezalernego

zycia os6b
Z

niepelnosprawnoS
ciami poprzez

deinstytucjonaliza
cjp ustug

spolecmych

Departament
Spraw

Spolecznych
UrzEdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Departament
Edukacji Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku,

Powiatowy Urz4d
Pracy

w Bialymstoku,
Miejski O6rodek
Pomocy Rodzinie
w Biab'rnstoku,

orgatizacje
Pozarzqdo te

Budzet miasta,
budzet panstw4

Paristwo\ y
Fundusz

Rehabilitacji
Os6b

Niepelnosprawn
ych,

Europejski
Fundusz

Spolecmy

Liczba mieszkan
wspomaganych

4

Utrzymanie
na

zbliZonyn
poziomie/

wzrost

Przyj9to, 2e wartosd
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wartoSi
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawQ do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleri

w zakresie osiqgnigtych
wskaznik6w i opracowania

planu dzialarl
naprawczych.

Liczba os6h

objEtych opiekq
wltchnieniowE

92

Przyjgto, Ze wartosi
wskaZnika z roku 202 |

bgdzie stanowila wartosd
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gn igtych rezultat6w
oraz oceny odchylerl

w zakresie osiqgnigtych
wskaznik6w i opracowania

planu dzialari
naprawczych.

Liczba os6b Dzialania nie Utrz)'rn an ie Dzialania nie realizowane

oraz oceny odchylefi
w zakresie osiqgniQtych

wskaznik6w i opracowania
planu dzialari
lta ch

Sprawozdania
raporty,
analizy
danych

Strona 68 183
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w ramach Strategiirealizowane w
ramach Strategii

Przyjgto, ze wartosi
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wartoSi
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleh

w zakresie osi4gniEtych
wskaZnik6w i opracowania

planu dzialari
naprawczych.

PrzyjQto, ze wartosd
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wartosd
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylei

w zakresie osiqgnigtych
wskaznik6w i opracowania

planu dziala:i
naprqyrczyc !.

Przyjgto, 2e wartoSi
wska2nika z roku 2021

bgdzie stanowila wartoSC

bazow4, kt6ra w kolejnych
latach bqdzie stanowila

podstawq do oceny
osiqgnigtych rezultat6w

oraz oceny odchyleri
w zakresie osiEgnigtych

wskaznik6w i opracowania
planu dzialan
naDrawczych.

objqtych uslugami
asystencji osobistej

Liczba os6b objgtych
uslugami asystenta

osoby
niepelnosprawnej

Utrzymanie
na

zbli2onym
poziomie/

waost

'725

Liczba os6b objgtych
uslugami

wolontariusza osoby
niepelnosprawnej

35

Utrzymanie
na

zblizonyrn
poziomie/

wzfost

Liczba os6b objEtych
uslugami

opiekufczymi
i specjalistycznymi

uslugami
opiekunczymi

Utrzymanie
na

zblizonyrn
poziomie/

wzlost

314

Liczba os6b
korzystaj4cych

t2 Utrzymanie
na

PrzyjQto, 2e wartosi
wskaZnika z roku 202 [

na

zbli2onym
poziomie/

wzrosl
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z mieszkarl
wspomaganych

zbli2onym
poziomie/

wzlost

bEdzie stanowila wartosi
bazowq, kt6ra w kolejnych

Iatach bQdzie stanowila
podstawQ do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylei

w zakresie osiqgnigtych
wskaZnik6w i opracowania

planu dzialari
naprawczych.

G.3.4

Wspieranie
aktpvizacj i

zawodowej osdb
z niepelnosprawn

oSciami

Departament
Spraw

Spolecznych
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Depanament
Edukacj i Urzgdu

Miejskiego
w Biatymstoku,

Powiato\dy Urzqd
Pracy

w Bialymstoku,
Miejski Orirodek
Pomocy Rodzinie

w Bialymstoku
organizacje

pozzrz4do-Ne

Budzet miasta,
budzet pafstwa,
Fundusz Pracy,

Pafistwowy
Fundusz

Rehab ilitacj i
Os6b

Niepelnosprawn
ych,

Europejski
Fundusz

Spoleczty

Liczba os6b z
niepelnosprawnoScia

mi objgtych
programami rynku

pracy

36

Utrzymanie
na

zblizonym
poziomie/

wz:ost

Przyjgto, 2e wartosi
wska2nika z roku 2021

bgdzie stanowila wartodd
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawQ do oceny

osiQgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleh

w zakresie osiEgnigtych
wska2nik6w i opracowania

planu dzialai
naprawczych.

Liczba os6b
z niepetnosprawnoSci

ami podnoszqcych
kwalifikacje
zawodowe

5

Utrzymanie
na

zbl iZonym
poziomie/

wzrost

Przy-i9to, 2e wartoSd
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila wartosC
bazow4, k6ra w kolejnych

latach bqdzie stanowila
podstawg do oceny

osi49nigtych rezultatow
oraz oceny odchyleri

w zakresie osiqgnigtych
wska2nik6w i opracowania

planu dzialah
naprawczych.

Liczba miejsc pracy
dla os6b

z niepelnosprawnoSci
ami w zakladach

aktywno6c i
zawodowej

0""

Utrzymanie
na

zblizonyrn
poziomie/

wzfost

Dzialanie nie realizowano
w ramach Strategii

Liczba trener6w
pracy l9 Utrzymanie

na
Przyigto, 2e wartoSi

wskaznika z roku 2021

Sprawozdan ia
raporty,
analizy
danych
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2

zblizonym
poziomie/

WZIost

bgdzie stanowila wartoSi
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowiia
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylei

w zakresie osi4gnigtych
wskaZnik6w i opracowania

planu dzialari
naprawczych.

Liczba os6b
opuszczaj4cych
warsztaty terapii

zajgciowej ze
wzglgdu na podjgcie

zatrudnienia

Utrzlmanie
na

zbli2onym
poziomie/

wzlost

Sprawozdania,
raporty,
analizy
danych

Przyjqto, 2e wartosc
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wartoSi
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleri

w zakresie osi4gnigtych
wskaznik6w i opracowania

planu dzialair
naprawczych.

Liczba podmiot6w
realizuj4cych

projekty na rzecz
aktywizacj i

zawodowej os6b
z niepelnosprawnoCci

ami

Utrzymanie
na

zbli2onym
poziomie/

wzrost

PrzyjQto, ze wartosd
wska2nika z roku 2021

bgdzie stanowila wano(C
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi49nigtych rezultat6w
oraz oceny odchylefi

w zakresie osiqgnigtych
wskaZnik6w i opracowania

planu dzialai
naprawczych.

c.1.5

Podnoszenie
SwiadomoSci

spolecze6stwa
w zakresie

niepelnosprawnol
ci

Depanament
Spraw

Spolecznych
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Organizacje
pozarz4dowe

Budzet miasta,
Paistwowy

Fundusz
Rehabilitacji

Os6b
Niepelnosprawn

ych,
Europeiski

Liczba kampanii
spolecznych

PrzyjQto, Ze wanose
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila warto3i
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgniQtych rezultat6w
oraz oceny odchylen

Sprawozdania
raporty,
analizy
danych

6StronaTllE3
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Utrzlmanie
na
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poziomie/
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Fundusz
Spoleczny

w zakresie osiqgnigtych
wskaznik6w i opracowania

planu dziaiaf
naprawczych.

Liczba imprez
integmcyjnych

0 wzrost

Ograniczenia
spowodowane

obostzeniami zwi4zanymi
z pandemiq COVID- l9
uniemozliwily realizacjg
imprez integracyjnych.

W zwiqzku z tym zadanie
bgdzie realizowane
w nastgpnym roku.

Liczba os6b
odwiedzajqcych

Bialostocki
Informator Dla Os6h
Niepelnosprawnych

(BTDON)

915

Przyjgto, ze wartosi
wskaznika z roku 202 |

bgdzie stanowila warto3d
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleri

w zakresie osi4gnigtych
wskaZnik6w i opracowania

planu dzialai
naprawczych.

c.3.6

Przeciwdzialanie
pogorszeniu sig

kondycji fizycznej
i psychicznej os6b

z
niepelnosprawno(

ciami

Departament
Spraw

Spotecznych
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Organizacje
pozarzqdo1\e,

Miejski Odrodek
Pomocy Rodzinie
w Biatymstoku

Budzet miasta,
budzet paistw4

Pafistwowy
Fundusz

Rehab i litacj i
Os6b

Niepelnosprawn
ych, Europejski

Fundusz
Spolecmy

Liczba plac6wek
wsparcia dla os6b

z niepelnosprawnoSci
ami

4

Utrzymanie
na

zbli2onym
poziomie/

waost

Przyjtto, 2e wartoSi
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila wartoSd
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylei

w zakresie osiqgnigtych
wskaZnik6w i opracowania

planu dzialan
naprawczych.

Liczba uczestnik6w
warsztat6w terapii

zajgciowej
I t'7

Utrzymanie
na

zblizonym
poziomie/

wzrost

Przyjgto, Ze wartosi
wska:inika z roku 2021

bgdzie stanowila wartoSc
bazow+ kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila

Sprawozdania
raporty,
analizy
danych
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podstawg do oceny
osiqgnigtych rezultat6w

oraz oceny odchylef
w zakresie osiqgnigtych

wska2nik6w i opracowania
planu dzialari
naprawczych.

Utrz)'rn anie
na

zbli2onym
poziomie/

wzrost

Przyieto, 2e warto(i
wska2nika z roku 2021

bQdzie stanowila wartosd
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podsta\Yg do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylef

w zakresie osiqgnigtych
wskaZnik6w i opracowania

planu dzialari
naprawczych.

Liczba uczestnik6w
Srodow is ko wyc h

dom6w samopomocy

100

Liczba os6b
faktycznie

kozystajqcych z
zajgC SDS
w 2021 r.
wynosi 99

(w tabeli ujeta
jest I osoba,
ld6ra zostala
skierowana

w ciqgu roku do
dw6ch SDS

75

Utzymanie
na

zblizon)T n
poziomie/

wzrost

PrzyjQto, ze wartosd
wska2nika z roku 2021

bQdzie stanowila wartoSi
bazow4, ktora w kolejnych

latach bgdzie stanowiia
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyled

w zakresie osiqgnigtych
wskaznik6w i opracowania

planu dzialan
naprawczych.

Liczba os6b
upraw iaj qc ych

/upowszechniaj4cych
sport paraolimpijski

Wzrost

Przyjgto, Ze wartoSd
wska:inika z roku 202 I

bgdzie slanowila wartoSi
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawQ do oceny

osiEgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylei

w zakresie osiagnietych

Liczba imprez
sportowo-

rekeacyjnych,
turystycznych
i kulturalnych

adtl"Strona 73 1E3
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wskaZnik6w i opracowania
planu dzialai
naprawc ch

G.3.3 Wspieranie niezaleZnego iycia osdb z niepelnosprawnosciami poprzez deinstytucionaliza cjQ uslug spol€cznych

Naiwv2szv wskaznik: Liczba os6b objptych uslugami asystenta osoby niepetnosprawtej - 725

zyciowej os6b, kt6re potrzebujq tego rodzaju pomocy

strategii.

Priorytet G.4. Aktywizacja senior6w w iyciu spolecznym

G.4.1

Wspieranie
r6znych form
aktywnoSci
senio16w

Departament
Spraw

Spolecmych
Urzgdu

Miejskiego
w Biatymstoku

Miejski O6rodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,

organizacj e

pozarz4dowe

Rudiet miasta

Liczba klub6w
seniora

PrzyjQto, ze wartosi
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wartosi
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bQdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultatow
oraz oceny odchylei

w zakresie osi4gnigtych
wskaZnik6w i opracowania

planu dzialan
n ch

Liczba os6b
uc zestn icz4cych

w zajgciach
organizowanych

przez kluby seniora

62

Utrzymanie
na tym
samym

poziornie/
wzrost

Liczba realizowanych I U lc Pr , Ze waftosi

Strona 74 183

Utruymanie
na tym
samym

poziomie

PrzyjQto, ze wartoSi
wskaznika z roku 2021

bQdzie stanowila wartosi
bazow4, ktora w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylen

w zakresie osiqgnigtych
wskaZnik6w i opracowania

planu dzialafi
naprawczych.

Sprawozdania
raporty,
analizy
danych
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na tym
samym

poziomie/
wzrost

umow (w tym
wieloletnich)

z organizacjami
pozarz4dowymi,
kt6rym miasto

Bialystok zlecilo
zadania z zakresu

aktywnoSci
spolecznej senior6w

50 000 zl
Wzrost

wskaZnika z roku 2021
bQdzie stanowila wartoSi

bazowq, kt6ra w kolejnych
latach bgdzie stanowila

podstawg do oceny
osiEgnigtych rezultatdw

oraz oceny odchylei
w zakresie osiqgniFtych

wskaZnik6w i opracowania
planu dzialari
naprawczych.

Przyjeto, 2e wanosd
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wartosi
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bQdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylefi

w zakresie osiqgnigtych
wskaZnik6w i opracowania

planu dzialari
naprawczych.

Przyjgto, ;ze wartosd
wskalnika z roku 202l

bqdzie stanowila wartoSd

bazowq, kt6ra w kolejnych
latach bgdzie stanowila

podstawg do oceny
osi4gnigtych rezultat6w

oraz oceny odchylen
w zakresie osi4gnigtych

wskaznik6w i opracowania
planu dzialan
naprawczych.

WysokoSC Srodk6w
przeznaczonych

przez miasto
Bialystok na

aktywizacjg senior6w

Wzrost

Liczba
program6w/projekt6
w z zakesu kultury,
w tym adresowanych

do senior6w

4'.7

18 922.5 zl

PrzyjQto, 2e wartosi
wskaznika z roku 2021

bQdzie stanowila wartosi
bazow4, kt6ra w kolejnych

Iatach bgdzie stanowila
podstawQ do oceny

osi4gnigtych rezultat6w

Budzet miasta

WysokoSC Srodk6w
przeznaczonych na

reallzacjg
program6w/projekt6
w z zakresu kultury,
z ktdrych korzystajq

seniorzy

Depanament
Spraw

Spolecznych
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Miejski O6rodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,

organizacje
pozarzqdowe,

miejskie
instytucje kultury,

Rozwijanie ol'erty
kulturalnej

adresowanej do
senio16w

<;.1.2

Sprawozdania
raporty,
analizy
danych

odnStrona 75 1E3

Wzrost
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oraz oceny odchylen
w zakresie osiqgnigtych

wskaZnik6w i opracowania
planu dziala6
naprawczych.

Liczba os6b
korzystaj4cych ze

anizek na wszystkie
dzialania kulturalne
przy uZyciu Karty

Aktywnego Seniora

1477
Wzrost

Liczba
przeprowadzonych
spotka6, wyklad6w,
prelekcji w zakresie

bezpiecze6stwa
osobistego

455 Wzrost

Liczba mieszkancdw
objgtych programem

oslonowym w
zakesie zmniejszenia

wydatk6w zB ufu
oplal za

gospodarowanie
odpadami

komunalnymi

536

Utrzymanie
na

zbli2onym
poziomie

PrzyjQto, 2e wartosd
wskaZnika z roku 2021

bgdzie stanowila wartoSi
bazow4, ktora w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleh

w zakresie osi4gnigtych
wskaznikow i opracowania

planu dzialai

Przyjgto, 2e wartosi
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila wartoSi
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bEdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleri

w zakresie osi4gnigtych
wskaZnik6w i opracowania

planu dzialari

Przyjgto, Ze wartodi
wskaznika z roku 202 |

bgdzie stanowila wartosi
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultatow
oraz oceny odchylen

w zakresie osiqgnigtych
wskaznikow i opracowania

planu dzialari
naDrawczvch.

NA ch.

na ch
G.4.3

Dzialania
wspierajqce

bezp ieczefistwo
osobiste oraz
socjalne os6b

starszych

Departament
Spraw

Spolecznych
Urzgdu

Miejskiego
w Biatymstoku

Departament
Spraw

Spolecmych
Urzgdu

Miejskiego
w B ialyrnstoku,
Miejski OSrodek
Pomocy Rodzinie
w Biatymstoku,

organizacje
pozarzqdowe

Budzet miasta

Liczba osob 286 Utrzyrnanie Przyjgto, Ze warto6c

Sprawozdania
analizy
danych,
raporty

Stron a 76 183
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na tym
samym

poziomie

korzystajEcych z
uslug zwigkszajqcych

poczucie
bezpieczeistwa

seni016w

Wysoko66 Srodk6w
przeznaczonych

przez miasto
Biatystok na

realizacjg programu
os.Ionowego
w zakresie

zmn iej szan ia

Iydatk6w z tytulu
oplat za

gospodarowanie
odpadami

komunalnymi oraz na
realizacjg uslug
zwigkszajqcych

poczucie
bezpieczeistwa

senio16w

l) 91 705
program
oslonory
2) l 19 000

realizacja uslug

Razem
210 705

l) Wrost
2) Wzrost

wskaZnika z roku 2021
bgdzie stanowila wartoSC

bazow4, kt6ra w kolejnych
latach bgdzie stanowila

podstawg do oceny
osiqgnigtych rezultat6w

oraz oceny odchyleri
w zakresie osi4gnigtych

wskaznik6w i opracowania
planu dzialari

PrzyjQto, 2e wanojd
wska2nika z roku 2021

bQdzie stanowila wartosi
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiEgniEtych rezultat6w
oraz oceny odchyleh

w zakresie osi4gnigtych
wskaZnik6w i opracowania

planu dzialah
naprawczych.

naprawc zych.

17 Wzrost

Przyjqto, 2e wanosi
wskaZnika z roku 2021

bQdzie stanowila wartoSC
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawE do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleri

w zakresie osiqgnigtych
wskaZnik6w i opracowania

planu dzialari
naprawczych.

Budzet miasta

Liczba podmiot6w
dzialaj4cych na rzecz

aktywnoSci
migdzypokoleniowej

Centrum
AktywnoSci
Spolecznej

w Bialymstoku

Centrum
AktywnoSci
Spolecznej

w Bialymstoku,
Departament

Spraw
Spolecmych

Urzgdu
Miejskiego

w Bia.lymstoku,
Departament

Edukacii UrzEdu

Wspieranie
aktywnoSci

miEdzypokolenio
wej i wolontariatu

senio16w

G.,1.4

Sprawozdania,
analiza

danych, liczba
zawartych

um6w
i porozumieri

Strona 77 183 adru
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Miejskiego
w Bialymstoku,

plac6wki
oSwiatowe,

insfytucje kultury,
Miejski Odrodek
Pomocy Rodzinie
w Biatymstoku,

Polic.ia,
Sftaz Miejska,

organizacie
pozarz4dowe ,
sp6ldzielnie

mieszkaniowe

Liczba
program6 projekt6
w skierowanych na

aktywnoSi
migdzypokoleniow4

34 Wzrost

Przyjfto, ze wartoSi
wskaznika z roku 2021

bqdzie stanowila wartoii
bazowq, ktora w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podslawg do oceny

osiEgnigtych rezultatow
oraz oceny odchylei

w zakresie osi4gniEtych
wskaznik6w i opracowania

planu dzialan
naprawczych.

Liczba senior6w -
wolontariuszy Wzrost

Przyjgto, Ze wartoSd
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila wanoSi
bazow4, ktora w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleri

w zakresie osi4gnigtych
wskaznik6w i opracowania

planu dzialai
naprawczych.

Departament
Spraw

Spolecmych
Urzgdu

Miejskiego
w Biatymstoku,

Centrum
Ksztalcenia

Ustawicznego
im. Henryka
Sienkiewicza

w Bialymstoku

Budzet miasta

Wzrost

Analiza
bie24cych

danych

Przyjgto, ze wartoii
wskaznika z roku 2021

bQdzie stanowila wartoSi
bazow4, kt6ra w kolejnych

Iatach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleri

w zakresie osi4gnigtych
wskaznik6w i opracowania

planu dzialari
naprawczych.

Liczba Asystent6w
Seniora

0 Wzrost

Ograniczenia
spowodowane

obostrzeniami zwiqzanyni
z pandemi4 COVTD-19
uniemoZliwily realizacjg

zadania. Srodki, kt6re

Strona 78 183

c.4.5
Centrum

AktywnoSci
Seni016w

Departament
Edukacji
Urzgdu

Miejskiego
w Biatymstoku

Liczba dzialan
wielopokoleniowych,

integracyjnych,
edukacyjnych,

informacyjnych na
osiedlach

I
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przeznaczone byly na ten
cel musiaty byd

wykorzystane na dzialania
zapobiegawcze pandemii.
Program senioralny bgdzie
realizowany w kolejnych

latach, dlatego w 2022
roku nalezy w szczeg6lny
spos6b przyjrzet sig czy
zadanie jest realizowane

zgodnie z przyj Qtq strategi4
i przynosi oczekiwane

rezultaty.

G.4.2 Rozwijanie oferty kulturalnej adresowanej do senio16w
Naiwvzszy wskalnik: Liczba os6b korz ysta:Ecych ze znizek na wszystkie dzialania kulturalne przy u2yciu Karty Aktywnego Seniora - I 477

osob starszych zachgci senior6w do wigkszej aktywizacji w kulturQ miasta.

Prioryt€t G.5 Tworzenie warunk6w do integracji wielokulturowej

c.5.1

Rozw6j
korrpetencji

migdzykulturowy
ch i wspieranie

integracji
w Srodowisku
spolecznym

Depanament
Spraw

Spolecmych
UrzEdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Organizacje
pozarzqdowe,

plac6wki
oiwiatowe,

instytucje kultury

Budzet miasta

Liczba projekt6w
skierowanych do
cudzoziemc6w

realizowanych przez
organizacje

pozzrz4dowe,
plac6wki oSwiatowe

3l Wzrost

Przyigto, 2e wartoSd
wska2nika z roku 2021

bgdzie stanowila wartosi
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bqdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgniQtych rezultat6w
oraz oceny odchyleri

w zakresie osi4gnigtych
wska2nik6w i opracowania

planu dzialari
awc ch

Liczba os6b
biorEcych udzial

w proj ektach
skierowanych do
cudzoziemc6w

realizowanych przez
organizacje

'790

PrzyjQto, Ze wartosd
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila wartose
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiagnietych rezultatow

Wzrost

Analiza
danych,

sprawozdania,
raporty, zapisy
w dziennikach

Strona 79 1E3

edt*



pozarTqdowe,
plac6wki o6wiatowe

oraz oceny odchyleir
w zakresie osiEgni9tych

wskaZnikow i opracowania
planu dzialari
naprawczych.

Liczba imprez
prezentuj qcych

wielokulturowoSi
organizowanych
przez organimcje

pozarz4dowe,
miejskie instyucje
kultury i plac6wki

oSwiatowe

6t Wzrost

Wysoko3C Srodkdw
przeznaczonych

przez miasto
Bialystok na

realizacjg projekt6w
z zakresu

wielokulturowoici

683 55'7 ,10 zl Wzrost

Liczba
cudzoziemc6w

korzystajqcych z
pomocy spolecznej

124 rodziny
(w rodzinach
tych byly 332

osoby)

Utrzymanie
na

zbli2onym
poziomie

Przyjgto, 2e wartosi
wskaznika z roku 2021

bQdzie stanowila wartoSd
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi49niQtych rezultatdw
oraz oceny odchyleri

w zakresie osi4gnigtych
wskaZnik6w i opracowania

planu dzialari

Przyjgto, 2e wartoSi
wska2nika z roku 2021

bgdzie stanowila wartoSC

I bazow4. ktora w kolejnych
latach bgdzie stanowila

podstawg do oceny
osiqgnigtych rezultatow

oraz oceny odchylerl
w zakresie osiAgnigtych

wskaZnik6w i opracowania
planu dzialan

PrzyjQto, 2e wartoii
wskaznika z roku 2021

bQdzie stanowila wartoic
bazow4 kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osi4gnigtych rezultat6w
oraz oceny odchylei

w zakresie osiqgnigtych
wskaznik6w i opracowania

planu dzialai
naDrawczych.

na ch.

G.5.2

Realizacja
program6w

pomocowych
skierowanych do
cudzoziemc6w

Departament
Spraw

Spolecznych
UrzEdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Departament
Spraw

Spolecznych
Urzgdu

Miejskiego
w B iatymstoku,

Departament
Edukacji Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstcku,
Miejski O6rodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,

Budzet parlstwa,
budzet miasta

Liczba os6b, kt6rym 0 Utrzymanie W kolejnym roku nie

Stron a 80 1E3
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naprawczych.
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przyznano
Swiadczenie
pienigzne na

utrzymanie i pokrycie
wydatk6w

zwi4zanych z naukq
jgzyka polskiego dla

cLtdzoziemc6w ze

statusem uchodzcy
i ochron4

uzupelniaiaca

4

Utrzymanie
na tym
samym

poziomie

przewiduje si9 dzialan
zwiqzanych z programem
pomocy skierowanej do

cudzoziemc6w (przyznanie
Swiadczeri pienig2nych na

pokrycie wydatk6w
zwi4zanych z narkq jgzyka

polskiego dla
cudzoziemc6w ze statusem

uchod2cy i ochron4
uzupelniaiac4).

Przyjqlo, Ze wartoSi
wska2nika z roku 2021

bQdzie stanowila wanosd
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleri

w zakresie osiqgnigtych
wskaZnik6w i opracowania

planu dzialai
naprawczych.

Przyjgto, Ze wanosi
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanov',ila wartoSC
bazow4, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiqgnigtych rezultat6w
oraz oceny odchyleri

w zakresie osiqgnigtych
wskaznikow i opracowania

planu dziala6
naprawczych.

o rga n r zac.J e

pozarzqdowe

Liczba szkolef
i innych dzialan
edukacyjnych

adresowanych do
kadry urzgdnik6w,

instytucji
publicznych oraz

organizacji
pozarz4dowych

t32

lt
WZIost

SwiadomoSci
w powyZszy
m zakresie

PrzyjQto, 2e wanosi
wskaznika z roku 2021

bgdzie stanowila wartosC
bazowq, kt6ra w kolejnych

latach bgdzie stanowila
podstawg do oceny

osiagnigtych rezultat6w

Liczba
przeszkolonych os6b

G.5.3
Realizacja dzialan
antydyskryminacy

jnych.

Pelnomocnik
Prezydenta

Miasta
Bialegostoku
ds. R6wnego
Traktowania

Departament
Spraw

Spolecmych
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku,
Mieiski Oirodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,

organizacj e

pozarz4dowe,
Departament

Edukacji Urzgdu
Miejskiego

w Biatymstoku,
Centrum

Ksaalcenia
Ustawicznego
im. Henryka

Budzet paristwa,
budzet miasta

Listy
obecnoSci,
protokoly,

sprawozdawcz
oSi

Listy
obecnoSci,
protokoty

Strona 81 183 3&"

na

zbli;zonym
poziomie

Liczba rodzin
cudzoziemc6w. kt6re
otrrymaly wsparcie
w formie doplaty do
najmu mieszkania
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Sienkiewicza
w Biallmstoku -
Pracownia Badai,
Analiz i Strategii

Rozwoju Edukacji

Liczba nowych
procedur w zakresie
16wnego traldowania
w miescie Biaiystok

0

Poprawa
skutecznoSci

dzialania
instynrcj i

(w zalozeniu
przyjgto
wztost
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C.5.1 Rozw6j kompetencji migdrykulturowych i wspieranie integracji w Srodowisku spolecznym
Naiwv2szv wskaZnik: WysokoSC Srodk6w przeznaczonych przez miasto Bialystok na realizacjg projekt6w z zakresu wielokulturowo6ci - 683 557,10 zl

r62norodno$ci kulturowej, etniczrej, narodowej, prowadz4cej do integracji spolecznej.

A.1.5 Pfac6wki wsparcia dziennego funkcjonujqce na terenie Miasta Bialegostoku (z wyj4tkiem dw6ch. ich liczba zalelna jest od decyzji komisji konkursowej
oceniajqcej oferty realizacji zadania publicznego zlozone przez podmioty uprawnione.).
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procedur.
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Gl.3 Od roku 2021 Rz4dowy Program,,Dobry Startl' realizuje Zaklad Ubezpieczeri Spoiecznych. Podana liczba dotyczy wydanych informacji przyztaj4cych

w roku 2021 r. na podstawie wnioskow z 2020 r po usunigciu brak6w formalnych.

Gl.3 W wysokosci Srodk6w finansowych w zakresie Srodk6w finansorych wydatkowanych wMieicie Fialystok na wsparcie materialne rodzin z dzieCmi

uwzglgdniono wydatek na Swiadczenie rodzicielskie - 5 535 682 zl oraz lednorazowe Swiadczenie ,,Za Zyciem' - 192 000,00 zl.

C.3.4 W 2021 r. dzialania nie realizowane w ramach strategii.
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