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Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku  sierpień 2013

Raport ze „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2011-2020” za rok 2012
Tabela 1. Cele szczegółowe
Cel strategiczny A Rodzina-najlepszym środowiskiem rozwoju
Priorytet A.1. Doskonalenie systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

L.p.

A.1.1

A.1.2

A.1.3

Zadania realizacyjne
(działania)

Rozwój
środowiskowych form
wsparcia dziecka i
rodziny w tym
asystenta rodziny

Budowanie wczesnego
systemu wspomagania
dzieci o szczególnych
potrzebach
rozwojowych
i emocjonalnych i
edukacyjnych

Wspieranie rodzin w
pełnieniu funkcji
opiekuńczych i
wychowawczych

Realizatorzy
Urząd Miejski, Miejski
Ośrodek Pomocy
Rodzinie, placówki
opiekuńczo –
wychowawcze, Dzienny
Dom Pomocy
Społecznej, organizacje
pozarządowe
Urząd Miejski
(Departament Spraw
Społecznych,
Departament Edukacji)
żłobki, przedszkola,
szkoły podstawowe,
placówki opiekuńczowychowawcze,
organizacje
pozarządowe
Urząd Miejski
(Departament Spraw
Społecznych,
Departament Edukacji)
poradnie pedagogiczno
– psychologiczne,
szkoły i przedszkola,
MOPR, placówki
opiekuńczo –
wychowawcze,
organizacje
pozarządowe

Źródła
finansowania

Wskaźniki

Wartość
wskaźnika
w 2012 r.

Monitorowanie
/Ewaluacja

Liczba placówek
wsparcia dziennego
(w tym świetlice)

26

Bieżąca analiza
danych

Liczba asystentów
rodzinnych

10

Bieżąca analiza
danych

Liczba zatrudnionych
specjalistów tj.:
psychologów,
pedagogów i logopedów

299

Bieżąca analiza
danych

Liczba działań
ukierunkowanych na
wczesny system
wspomagania dzieci

737

Bieżąca analiza
danych

Liczba rodzin objętych
pomocą z powodu
bezradności w sprawach
opiekuńczo wychowawczych

4 517

Bieżąca analiza
danych

Budżet Miasta

Budżet Miasta

Budżet Miasta
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Liczba rodziców
objętych wsparciem w
poradniach
pedagogiczno psychologicznych

A.1.4

Podejmowanie działań
pomocowych
mających na celu
podniesienie poziomu
życia rodzin z dziećmi

Urząd Miejski
(Departament Spraw
Społecznych,
Departament Edukacji),
MOPR, organizacje
pozarządowe

Budżet Miasta

Liczba rodzin z dziećmi
objętych działaniami
pomocowymi
Liczba uczniów, którym
przyznano pomoc
materialną o charakterze
socjalnym
Liczba dzieci i
młodzieży objętych
dożywianiem
Liczba dzieci
przebywających w
rodzinnych formach
opieki

A.1.5

A.1.6

Zapewnienie
zastępczych form
opieki nad dzieckiem
oraz tworzenie
warunków do ich
usamodzielnienia

Realizacja programów
rządowych oraz
tworzenie i realizacja
lokalnych programów
z zakresu wspierania
rodziny i rozwoju
pieczy zastępczej

Urząd Miejski
(Departament Spraw
Społecznych), MOPR,
placówki opiekuńczo –
wychowawcze,
org. pozarządowe

Urząd Miejski, MOPR,
placówki opiekuńczo –
wychowawcze,
organizacje
pozarządowe

Budżet Miasta

Budżet Miasta,
Dotacje z
budżetu
państwa

Liczba dzieci
przebywających w
placówkach opiekuńczo
– wychowawczych
Liczba
usamodzielnionych
wychowanków
Liczba
usamodzielnionych
wychowanków
korzystających z
mieszkań chronionych

Liczba
programów/projektów
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8 222

Bieżąca analiza
danych

4 341

Bieżąca analiza
danych

2 853

Bieżąca analiza
danych

43 388

Bieżąca analiza
danych

340

Bieżąca analiza
danych

277

Bieżąca analiza
danych

193

Bieżąca analiza
danych

9

Bieżąca analiza
danych

7

Bieżąca analiza
danych
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Priorytet A.2. Rozwój i promocja rodzinnych form zastępczej opieki nad dzieckiem

A.2.1

A.2.2

A.2.3

Podejmowanie działań
na rzecz rozwoju
rodzinnych form
opieki zastępczej

Wspieranie rodzin
zastępczych w
wypełnianiu funkcji
opiekuńczych i
wychowawczych
Tworzenie systemu
mieszkań rotacyjnych
dla zawodowych
rodzin zastępczych

Urząd Miejski, MOPR,
organizacje
pozarządowe

Budżet Miasta,
Dotacje z
budżetu
państwa

Liczba
przeprowadzonych
kampanii
Liczba działań
informacyjno edukacyjnych
Liczba osób
uczestniczących w
szkoleniach dla
kandydatów do pełnienia
funkcji rodziny
zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego
domu dziecka

-

Bieżąca analiza
danych

3

Bieżąca analiza
danych

20

Bieżąca analiza
danych

Urząd Miejski
(Departament Spraw
Społecznych), MOPR,
organizacje
pozarządowe

Budżet Miasta

Liczba rodzin objętych
wsparciem

103

Bieżąca analiza
danych

Urząd Miejski

Budżet Miasta

Liczba mieszkań
rotacyjnych

2

Bieżąca analiza
danych

Priorytet A.3. Rozwijanie systemu wspierania osób i rodzin w sytuacjach kryzysowych

A.3.1

A.3.2

Podnoszenie
świadomości
społecznej na temat
zagrożeń
wynikających ze
stosowania przemocy

Urząd Miejski
(Departament Spraw
Społecznych,
Departament Edukacji),
MOPR, placówki
oświatowe, organizacje
pozarządowe, policja,
Biuro Zarządzania
Kryzysowego

Podejmowanie działań
interdyscyplinarnych
ograniczających
zjawisko przemocy w
rodzinie oraz
środowisku

Urząd Miejski, MOPR,
służby, placówki
oświatowe, organizacje
pozarządowe

Budżet Miasta,
Dotacje z
budżetu
państwa,
placówki
oświatowe

Budżet Miasta

Liczba
przeprowadzonych
kampanii

137

Bieżąca analiza
danych

Liczba działań
informacyjno –
edukacyjnych

2 401

Bieżąca analiza
danych

12

Bieżąca analiza
danych

501

Bieżąca analiza
danych

Liczba posiedzeń
zespołu
interdyscyplinarnego
Liczba powołanych grup
roboczych
(interdyscyplinarnych)
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rówieśniczym

A.3.3

A.3.4

Działania pomocowe
ukierunkowane na
wychodzenie z
kryzysu

Realizacja programów
profilaktycznych oraz
promowanie
prawidłowych metod
wychowawczych

MOPR, jednostki
organizacyjne pomocy
społecznej, organizacje
pozarządowe

Urząd Miejski, MOPR,
placówki opiekuńczo –
wychowawcze,
przedszkola, szkoły,
poradnie
psychologiczno –
pedagogiczne,
organizacje
pozarządowe

Budżet Miasta

Budżet Miasta

Liczba programów
ograniczających
zjawisko przemocy
rówieśniczej
Liczba osób
korzystających z hostelu
w OIK
Liczba osób
korzystających z
pomocy terapeutycznej
Liczba osób
korzystających z
poradnictwa
specjalistycznego
Liczba programów
profilaktycznych
Liczba udzielonych
porad pedagogicznych,
psychologicznych,
rodzinnych
Liczba rodziców
uczestniczących w
„Szkołach dla rodziców”

13

Bieżąca analiza
danych

107

Bieżąca analiza
danych

391

Bieżąca analiza
danych

2 701

Bieżąca analiza
danych

28

Bieżąca analiza
danych

51 897

Bieżąca analiza
danych

1 869

Bieżąca analiza
danych

Priorytet A.4. Promowanie dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie

A.4.1

A.4.2

Promocja dobrych
praktyk w zakresie
działań na rzecz
pomocy dziecku i
rodzinie

Urząd Miejski, MOPR,
jednostki organizacyjne
pomocy społecznej,
placówki oświatowe,
organizacje
pozarządowe

1)Budżet
Miasta
2)Prywatni
sponsorzy

Podnoszenie
kwalifikacji i
umiejętności kadr

Urząd Miejski, MOPR,
jednostki organizacyjne
pomocy społecznej,
przedszkola, szkoły,
poradnie
psychologiczno –
pedagogiczne,
organizacje
pozarządowe

Budżet Miasta

Liczba działań
promocyjnych

533

Bieżąca analiza
danych

Liczba pracowników
podnoszących
kwalifikacje

3 476

Bieżąca analiza
danych
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A.4.3

A.4.4

Rozwijanie bazy
informacyjnej o
podmiotach
wspierających rodzinę

Współpraca i wymiana
doświadczeń pomiędzy
instytucjami i
organizacjami

Urząd Miejski, MOPR,
jednostki organizacyjne
pomocy społecznej,
organizacje
pozarządowe, placówki
oświatowe

Budżet Miasta

Urząd Miejski, MOPR,
jednostki organizacyjne
pomocy społecznej,
przedszkola, szkoły,
poradnie
psychologiczno –
pedagogiczne,
organizacje
pozarządowe

1)Budżet
Miasta
organizacje
pozarządowe
2)organizacje
pozarządowe

Liczba organizacji
pozarządowych, które
otrzymały dotację z
Urzędu Miasta na
realizację zadań z zakresu
wsparcia dziecka i rodziny
Liczba programów
realizowanych we
współpracy

Liczba kontaktów, liczba
wspólnie podjętych
działań
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24

Bieżąca analiza
danych

95

Bieżąca analiza
danych

7 163

Bieżąca analiza
danych
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Cel strategiczny B Bezpieczne społeczeństwo
Priorytet B.1. Zapobieganie i przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom.
Wartość
wskaźnika
w 2012 r.

Monitorowanie
/Ewaluacja

7

Bieżąca analiza
danych

Liczba monitorowanych
miejsc

4 108

Bieżąca analiza
danych

Budżet Miasta

Liczba działań,
programów

624

Bieżąca analiza
danych

Urząd Miejski, służby,
inspekcje, straże

Budżet Miasta

Liczba instytucji
zaangażowanych na
rzecz zapobiegania
zagrożeniom

64

Bieżąca analiza
danych

B.1.5

Edukacja i aktywizacja
w zakresie
eliminowania zagrożeń

Urząd Miejski, Miejski
Ośrodek Pomocy
Rodzinie, służby,
inspekcje, straże,
jednostki oświatowe

Budżet Miasta

Liczba instytucji w
których realizowane są
działania i programy

196

Bieżąca analiza
danych

B.1.6

Szacowanie ryzyka
zagrożeń i
zapewnienie
niezbędnej pomocy

Urząd Miejski, Miejski
Ośrodek Pomocy
Rodzinie służby,
inspekcje, straże

Budżet Miasta

Ilość rodzajów
potencjalnych zagrożeń

49

Bieżąca analiza
danych

Źródła
finansowania

Wskaźniki

Urząd Miejski, Miejski
Ośrodek Pomocy
Rodzinie, służby,
inspekcje, straże

Budżet Miasta

Liczba instytucji
prowadzących
rozpoznania i badania
zagrożeń

B.1.2

Prowadzenie
systematycznego
monitoringu
występujących i
potencjalnych
zagrożeń

Urząd Miejski, służby,
inspekcje, straże,
jednostki oświatowe

Budżet Miasta

B.1.3

Przygotowywanie i
wdrażanie projektów
eliminacji zagrożeń

Urząd Miejski, służby,
inspekcje, straże,
jednostki oświatowe

B.1.4

Konsolidacja działań
instytucji na rzecz
zapobiegania
zagrożeniom

L.p.

B.1.1

Zadania realizacyjne
(działania)

Realizatorzy

Rozpoznawanie
zagrożeń i
uwarunkowań ich
występowania
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Priorytet B.2. Przygotowanie do działań na wypadek wystąpienia zagrożeń zdrowia i życia, mienia i środowiska

B.2.1

B.2.2

B.2.3

Określanie potrzeb w
zakresie reagowania w
sytuacjach wystąpienia
różnorodnych
rodzajów zagrożeń
Szacowanie i
przygotowanie
pomocy
potrzebującym w
stanach zagrożeń ich
bezpieczeństwa
Tworzenie planów i
procedur
współdziałania dla
określonych rodzajów
zagrożeń
zapewniających
niezbędny ratunek i
pomoc zagrożonym

Budżet Miasta

Liczba instytucji
zaangażowanych w
działania ratownicze

17

Bieżąca analiza
danych

Urząd Miejski, Miejski
Ośrodek Pomocy
Rodzinie, placówki
opiekuńczo –
wychowawcze, służby,
inspekcje, straże

Budżet Miasta

Średnia roczna liczba
zdarzeń zagrażających
zdrowiu lub
powodujących straty

26 606

Bieżąca analiza
danych

Urząd Miejski, służby,
inspekcje, straże

Budżet Miasta

Liczba programów,
planów, procedur

27

Bieżąca analiza
danych

Urząd Miejski, służby,
inspekcje, straże

Priorytet B.3. Zapewnienie skutecznego reagowania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

B.3.1

Prowadzenie
skutecznych działań
interwencyjnych i
ratowniczych w
sytuacjach zagrożeń
zdrowia i życia ludzi,
mienia i środowiska

Urząd Miejski, służby,
inspekcje, straże

B.3.2

Zapewnienie
warunków przetrwania
i życia dla osób
potrzebujących
pomocy

Urząd Miejski, Miejski
Ośrodek Pomocy
Rodzinie, placówki
opiekuńczo –
wychowawcze, służby,
inspekcje, straże

Budżet Miasta

Średnia roczna ilość
prowadzonych działań
ratowniczych i
interwencji

5 023

Bieżąca analiza
danych

Budżet Miasta

Liczba osób
poszkodowanych i
potrzebujących pomocy
po zdarzeniach

244

Bieżąca analiza
danych
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B.3.3

B.3.4

Zapewnienie ludności
ochrony i
bezpieczeństwa na
wypadek zagrożeń
cywilizacyjnych i
powodowanych przez
siły natury
Budowa
zintegrowanego
systemu reagowania na
występujące
zagrożenia

Urząd Miejski, placówki
opiekuńczo –
wychowawcze, służby,
inspekcje, straże

Urząd Miejski, służby,
inspekcje, straże

Budżet Miasta

Liczba ludności , której
należy zapewnić
bezpieczeństwo

280 000

Bieżąca analiza
danych

Budżet Miasta

Liczba instytucji
odpowiedzialnych za
prowadzenie działań
ratowniczych

2

Bieżąca analiza
danych

Priorytet B.4. Odbudowa wraz z modernizacją zniszczonego podczas zdarzeń mienia stanowiącego zabezpieczenie potrzeb ludzi

B.4.1

B.4.2

B.4.3

Wsparcie i pomoc w
przetrwaniu po
doznanych stratach
spowodowanych
zaistniałym
zdarzeniem

Urząd Miejski, Miejski
Ośrodek Pomocy
Rodzinie, placówki
opiekuńczo –
wychowawcze, służby,
inspekcje, straże,
organizacje
pozarządowe

Tworzenie
materialnego
zabezpieczenia potrzeb
ludzi, którzy utracili w
wyniku zdarzeń
warunki mieszkalne i
materialne

Urząd Miejski, Miejski
Ośrodek Pomocy
Rodzinie, placówki
opiekuńczo –
wychowawcze, służby,
inspekcje, straże

Zapewnienie opieki i
możliwości radzenia
po urazach
traumatycznych

Urząd Miejski, Miejski
Ośrodek Pomocy
Rodzinie, służby,
inspekcje, straże

Budżet Miasta

Średnia roczna liczba
osób zagrożonych
przeżyciem
traumatycznym oraz
utratą warunków
bytowych po tragicznych
zdarzeniach

Budżet Miasta

Średnia roczna liczba
zdarzeń w wyniku
których nastąpiło
zniszczenie warunków
bytowych

Budżet Miasta

Średnia roczna liczba
osób zagrożonych
przeżyciem
traumatycznym po
tragicznych zdarzeniach
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1 993

Opracowywanie
planów działań,
bieżąca analiza i
weryfikacja planów i
danych,
dokumentacja
działań

32

Tworzenie zasad i
form działań,,
bieżąca analiza i
weryfikacja danych,
dokumentacja
działań

120

Opracowywanie
danych , bieżąca
analiza i weryfikacja
danych
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Cel strategiczny C Wysoka aktywność zawodowa

Priorytet C.1. Dostosowanie kwalifikacji osób bezrobotnych do potrzeb rynku pracy
Źródła
finansowania

L.p.

Zadania realizacyjne
(działania)

C.1.1

Opracowywanie
kierunków szkoleń w
oparciu o analizę
lokalnego rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy
w Białymstoku

Fundusz Pracy

C.1.2

Pomoc w
diagnozowaniu
predyspozycji
zawodowych
bezrobotnych w
ramach usług
doradczych

Powiatowy Urząd Pracy
w Białymstoku

Fundusz Pracy

C.1.3

Pozyskiwanie
środków i organizacja
szkoleń

Realizatorzy

Powiatowy Urząd Pracy
w Białymstoku

Fundusz Pracy
Europejski
Fundusz
Społeczny

Wartość
wskaźnika
w 2012 r.

Monitorowanie
/Ewaluacja

0

Bieżąca analiza
danych

Liczba osób objętych
usługami doradczymi
(osoby)

4 114

Bieżąca analiza
danych

Liczba osób
przeszkolonych (osoby)

756

Wskaźniki
Liczba
przeprowadzonych ankiet
wśród pracodawców
(jednostka)

Wysokość pozyskanych
środków na organizację
szkoleń (tys. zł)
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Bieżąca analiza
danych
2 431,8*

Uwagi

* - podana wysokość
środków dotyczy Miasta
Białystok (powiat grodzki)
i powiatu białostockiego.
Brak możliwości
rozdzielnia tych środków,
gdyż teren działania
Powiatowego Urzędu
Pracy w Białymstoku
obejmuje dwa powiaty bez
możliwości wydzielenia
dwóch odrębnych
budżetów.
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C.1.4

Promowanie idei
uczenia się przez całe
życie

Powiatowy Urząd Pracy
w Białymstoku

Budżet Miasta
Fundusz Pracy
Europejski
Fundusz
Społeczny

Liczba osób
przeszkolonych (osoby)
Wysokość pozyskanych
środków na organizację
szkoleń (tys. zł)

756
Bieżąca analiza
danych

patrz uwagi: C.1.3

2 431,8*

Priorytet C.2. Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

C.2.1

C.2.2

C.2.3

Kreowanie postaw
przedsiębiorczych

Wsparcie finansowe
osób bezrobotnych w
samozatrudnieniu

Wsparcie finansowe
przedsiębiorców w
tworzeniu nowych
miejsc pracy

Powiatowy Urząd Pracy
w Białymstoku

Fundusz Pracy
Europejski
Fundusz
Społeczny

Powiatowy Urząd Pracy
w Białymstoku

Fundusz Pracy
Europejski
Fundusz
Społeczny

Powiatowy Urząd Pracy
w Białymstoku

Fundusz Pracy
Europejski
Fundusz
Społeczny

Liczba osób
przeszkolonych z zakresu
przedsiębiorczości
(osoby)
Liczba osób, które
podjęty działalność
gospodarczą po
uzyskaniu pomocy
(osoby)

36

325

Wysokość pozyskanych
środków na rozwój
przedsiębiorczości (tys.
zł)

9 199,5*

Liczba osób
zatrudnionych na
refundowanych
stanowiskach pracy
(osoby)

106

Wysokość pozyskanych
środków na tworzenie
nowych miejsc pracy
(tys. zł)
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Bieżąca analiza
danych

2 605,1*

Bieżąca analiza
danych

patrz uwagi: C.1.3

Bieżąca analiza
danych

patrz uwagi: C.1.3
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Priorytet C.3. Stworzenie mechanizmu długofalowego prognozowania potrzeb rynku pracy na zawody i kwalifikacje

C.3.1

C.3.2

Współpraca z
organizacjami
pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy
w Białymstoku

Współpraca z
Podlaskim
Obserwatorium
Rynku Pracy

Powiatowy Urząd Pracy
w Białymstoku

Fundusz Pracy

Liczba wspólnych
przedsięwzięć na rzecz
rynku pracy (jednostka)

Fundusz Pracy

Liczba pozyskanych
raportów, analiz
(jednostka)
Liczba przekazanych
raportów, analiz
(jednostka)

1

8
15

Bieżąca analiza
danych

Bieżąca analiza
danych

Priorytet C.4. Wspieranie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (np.50+, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni)

C.4.1

Obejmowanie
programami osób
będących w
szczególnej sytuacji
na rynku pracy

MOPR
Powiatowy Urząd Pracy
w Białymstoku

MOPR
C.4.2

Pozyskiwanie
dodatkowych
środków na realizację
projektów

Powiatowy Urząd Pracy
w Białymstoku

Budżet Miasta,
Fundusz Pracy,
Europejski
Fundusz
Społeczny

Budżet Państwa
EFS

Fundusz Pracy
Europejski
Fundusz
Społeczny

Liczba osób objętych
projektem systemowym

60

Liczba osób
wykonujących prace
społecznie użyteczne

141

Liczba osób objętych
programami rynku pracy
(osoby)

1 543

Kwota pozyskanych
środków

2 199 436

Wysokość pozyskanych
środków na realizację
programów rynku pracy –
poza algorytmem
Funduszu Pracy (tys. zł)
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Bieżąca analiza
danych

Bieżąca analiza
danych
1 931,6*

* - podana wysokość
środków dotyczy Miasta
Białystok (powiat grodzki)
i powiatu białostockiego,
ponieważ brak jest
możliwości rozdzielnia
tych środków gdyż teren
działania Powiatowego
Urzędu Pracy w
Białymstoku obejmuje dwa
powiaty bez możliwości
wydzielenia dwóch
odrębnych budżetów.

Raport ze „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2011-2020” za rok 2012

Cel strategiczny D Troska o kondycję zdrowotną
Priorytet D.1. Wspomaganie postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia

L.p.

D.1.1

D.1.2

D.1.3

Zadania realizacyjne
(działania)
Realizacja
programów
profilaktycznych oraz
działań edukacyjnych
Realizacja kampanii
społecznych
wzmacniających
odpowiedzialność za
swoje zdrowie
Wspieranie działań
zachęcających
mieszkańców do
aktywnego spędzania
wolnego czasu

Realizatorzy

Źródła
finansowania

Wskaźniki

Wartość
wskaźnika
w 2012 r.

Monitorowanie
/Ewaluacja

Urząd Miejski
Inspekcja sanitarna

Budżet Miasta

Ilość programów

19

Bieżąca analiza
danych

Budżet Miasta

Ilość kampanii

9

Bieżąca analiza
danych

Ilość działań

5 915

Urząd Miejski
Organizacje
pozarządowe
Inspekcja sanitarna
Urząd Miejski,
jednostki organizacyjne
miasta,
NGO
Inspekcja sanitarna

Bieżąca analiza
danych

Budżet Miasta
Ilość uczestników

24 037

Priorytet D.2. Efektywne rozwiązywanie problemów społecznych i rodzinnych związanych z uzależnieniami

D.2.1

Realizacja programów
profilaktycznych i
edukacyjnych

Placówki oświatowe,
Urząd Miejski
Budżet Miasta
Inspekcja sanitarna

D.2.2

Wspieranie rozwoju
lecznictwa
odwykowego

Urząd Miejski

Budżet Miasta

Ilość programów
profilaktycznych
Ilość uczestników
programów
profilaktycznych
Ilość osób
przeszkolonych w
zakresie profilaktyki
zachowań ryzykownych
Wysokość
dofinansowania
Ilość wspieranych
placówek
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420
95 287

Bieżąca analiza
danych

23 176

234 400
7

Bieżąca analiza
danych

Uwagi
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Ilość pacjentów w
placówkach lecznictwa
odwykowego

D.2.3

D.2.4

Wykorzystanie
potencjału organizacji
pozarządowych
działających na rzecz
rozwiązywania
problemów
społecznych i
rodzinnych
związanych z
uzależnieniami
Realizacja kampanii
społecznych w
zakresie
przeciwdziałania
zachowaniom
ryzykownym

Organizacje
pozarządowe

Budżet Miasta

Urząd Miejski,
NGO

Budżet Miasta

Ilość placówek
pomocowych
prowadzonych przez
NGO

Ilość kampanii

4 450

31

Bieżąca analiza
danych

5

Bieżąca analiza
danych

Priorytet D.3. Zwiększanie dostępności mieszkańców do usług medycznych

D.3.1

D.3.2

Realizacja programów
zdrowotnych

Urząd Miejski,
Placówki służby
zdrowia

Działania edukacyjne
skierowane do
pracowników ochrony
zdrowia

Urząd Miejski,
Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku

Budżet Miasta

Budżet Miasta

Ilość programów

3

Ilość działań
edukacyjnych

4

Ilość uczestników

656
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Bieżąca analiza
danych

Bieżąca analiza
danych
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Cel strategiczny E Przyjazna polityka mieszkaniowa i przeciwdziałanie bezdomności
Priorytet E.1. Powiększanie gminnego zasobu mieszkaniowego i poprawa racjonalności jego wykorzystania

Realizatorzy

Źródła
finansowania

Wskaźniki

Wartość
wskaźnika
w 2012 r.

Monitorowanie
/Ewaluacja

Budowa gminnych
lokali mieszkalnych

Zarząd Mienia
Komunalnego

Budżet Miasta
Fundusz dopłat
z Banku
Gospodarstwa
Krajowego

Ilość lokali
wybudowanych
X 100%
ogólna ilość lokali

1,53

Bieżąca analiza
danych

E.1.2

Pozyskiwanie lokali
socjalnych

Zarząd Mienia
Komunalnego

Budżet Miasta

12,19

Bieżąca analiza
danych

E.1.3

Racjonalne
wykorzystanie
gminnego zasobu
mieszkaniowego

Zarząd Mienia
Komunalnego

Budżet Miasta

3,45

Bieżąca analiza
danych

L.p.

E.1.1

Zadania realizacyjne
(działania)

Ilość lokali socjalnych
X100%
ogólna liczba lokali
Ilość zamian
X 100%
ilość gospodarstw
domowych

Priorytet E.2. Osłony socjalne dla najuboższych mieszkańców Miasta

E.2.1

E.2.2

Dodatki
mieszkaniowe

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie

Budżet Miasta

Obniżka czynszu
najmu lokali
mieszkalnych

Zarząd Mienia
Komunalnego

Budżet Miasta

Liczba rodzin objętych
wsparciem
Średniomiesięczna ilość
obniżek
x100%
ilość gospodarstw
domowych
w zasobie gminnym

9 052

Bieżąca analiza danych

35,71

Bieżąca analiza danych

Priorytet E.3. Pomoc Miasta w spłacie zadłużenia za najem gminnych lokali mieszkalnych

E.3.1

Ułatwienie spłaty
zadłużenia

Zarząd Mienia
Komunalnego

Budżet Miasta

Kwota wierzytelności
objęta działaniami
ułatwiającymi spłatę
x100%
kwota zadłużenia
powyżej 2 miesięcy
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23,40

Bieżąca analiza danych

Uwagi
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Cel strategiczny F Wysoki poziom świadomości i aktywności społecznej mieszkańców w każdym wieku
Priorytet F.1. Permanentny rozwój edukacji społecznej i tożsamości lokalnej.

L.p.

Zadania realizacyjne
(działania)

Realizatorzy

Źródła
finansowania

Wskaźniki
Liczba
zaangażowanych
ośrodków aktywności
społecznej oraz ich
pracowników
(współpracowników)

Urząd Miejski
Departament Spraw
Społecznych

F.1.1

Wspieranie rozwoju
osób oraz
funkcjonowania
ośrodków aktywności
społecznej

Urząd Miejski
- Departament Edukacji
Centrum Współpracy
Organizacji
Pozarządowych
Centrum Kształcenia
Ustawicznego

Budżet Miasta
Środki
pozabudżetowe,
m.in. środki EFS i
innych funduszy
europejskich

Liczba i rodzaje form
proponowanego
wsparcia
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Wartość
wskaźnika
w 2012 r.

Monitorowanie
/Ewaluacja

736

231
Rodzaje form proponowanego
wsparcia:
- udział w projekcie LLP
Grundtvig
"Sieci społeczne i różnorodność
Europy";
- wsparcie indywidualne i
grupowe; pogadanki,
konsultacje, spotkania z
pedagogiem, psychologiem;
spektakle teatralne, warsztaty,
szkolenia, koła zainteresowań;
wycieczki szkolne, rajdy piesze,
zawody sportowe; zajęcia:
wyrównawcze,
sportowe, socjoterapeutyczne,
psychoedukacyjne, ruchowe;
paczki żywnościowe,
dofinansowania dożywiania,
wyprawki szkolne, stypendia
szkolne i motywacyjne;
dofinansowanie podręczników
szkolnych; wsparcie
organizacyjne i logistyczne
białostockich organizacji
pozarządowych oraz grup
obywatelskich i inicjatywnych,

Bieżąca ewaluacja
danych, działań
projektowych oraz
zadowolenia osób
korzystających ze
wsparcia. Raport
cząstkowy z realizacji
projektu.
Raport końcowy z
realizacji projektu.
Cykliczne
gromadzenie
informacji
dotyczących
wskaźników (badanie
ankietowe, desk
research).
Analiza jakości
funkcjonowania
ośrodków aktywności
społecznej.
Sprawozdania

Uwagi
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Liczba i rodzaje form
udzielonego wsparcia
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wsparcie merytoryczne –
indywidualne doradztwo i
szkolenia (7 szkoleń dla
przedstawicieli organizacji
pozarządowych w 2012 r.),
prowadzenie bazy danych
organizacji pozarządowych
organizacja Samorządowego
Konkursu Nastolatków „Ośmiu
Wspaniałych”, wsparcie
promocyjne organizacji
pozarządowych (newsletter –
udostępniona tablica ogłoszeń i
stojaki na ulotki w siedzibie
CWOP, program w TV Białystok
pt.: „Jasna Strona Miasta” – w
2012 r. wyemitowano 33
odcinków, w których
prezentowały swoje działania
białostockie organizacje
pozarządowe
166 w tym:
- udział w projekcie LLP
Grundtvig, mobilności
zagraniczne,
- wsparcie indywidualne i
grupowe (psychologa,
pedagoga); rozmowy
indywidualne;
- wsparcie merytoryczne –
doradztwo; konsultacje;
warsztaty; szkolenia;
poradnictwo zawodowe;
pogadanki;
- ulotki; broszury;
- paczki żywnościowe; wyprawki
szkolne;
- stypendia szkolne i
motywacyjne;
- dofinansowanie: dożywiania,
podręczników szkolnych;
- kursy i szkolenia z programów
EFS;
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- poszerzanie bazy dydaktycznej
ze środków EFS;
- warsztaty;
- dofinansowanie obiadów;
- godziny wychowawcze;
spotkania z pedagogiem i
psychologiem i innymi
specjalistami;
- wycieczki szkolne; zajęcia
pozalekcyjne; koła
zainteresowań; zajęcia
wyrównawcze, sportowe;
- zajęcia socjoterapeutyczne,
psychoedukacyjne i
ruchowe;
- poradnictwo zawodowe;
- wsparcie materialne;
- wolontariat,
- spektakle teatralne;
- wycieczki; konkursy; zawody
sportowe itp

F.1.2

Współpraca różnych
środowisk na rzecz
rozwoju społecznego

Placówki oświatowe,
kulturalne,
Organizacje i kluby
sportowe,
CKU,
Spółdzielnie
Mieszkaniowe,
Uczelnie wyższe,
Parafie,
Organizacje
pozarządowe,
Ośrodki Pomocy
Społecznej
CWOP

Liczba osób objętych
wsparciem
Koszt jednorazowego
wsparcia
Stopień zadowolenia
osób korzystających ze
wsparcia
Liczba instytucji
podejmujących
współpracę
Budżet Miasta
Ilość proponowanych
obszarów współpracy
Środki
pozabudżetowe,
m.in. środki EFS i
innych funduszy
europejskich

Ilość i opis
realizowanych
obszarów współpracy
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23 835
CKU: ok. 4 000 zł
DE: 45 - 500 zł
Zadowalający, wysoki, bardzo
wysoki
261
30 w tym m. in. obszary
współpracy: dzieci, przemoc w
rodzinie, pomoc w sytuacjach
kryzysowych, seniorzy,
niepełnosprawni
62 w tym:
- program Współpracy Miasta
Białystok z organizacjami
pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
na 2012 r. przewiduje formy

Sprawozdania
kwartalne
Bieżąca analiza
danych
Cykliczne
gromadzenie
informacji
dotyczących
wskaźników (badanie
ankietowe, desk
research).
Analiza jakości
współpracy pomiędzy
instytucjami.
Sprawozdania.
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pozafinansowe i finansowe
współpracy miedzy samorządem
a organizacjami pozarządowymi;
- Festyny 7, Turnieje sportowe,
taneczne 24, Koncerty 17,
Biesiada 1, Konkursy 10,
Warsztaty 56, Półkolonie 10,
Prelekcje 40, Wieczory poezji
12, Bale karnawałowe 8,
Wystawy 31, Spotkania z kulturą
żydowską 2, Animacja działań
kulturalnych 8, Animacja działań
turystycznych 12.
Stałe formy pracy: zajęcia
plastyczne, nauka gry na gitarze,
akordeonie, zajęcia teatralne dla
dzieci i młodzieży, zajęcia
folklorystyczne dla dorosłych,
gimnastyka dla pań, tenis
stołowy, spotkania pokoleń,
warsztaty z obsługi komputera
dla dorosłych, koło kabaretowe,
nauka tańca towarzyskiego,
nowoczesnego i kontaktowego,
spotkania PZERiL, PZL, ognisko
muzyczne, taniec Hula, break
dance, hip hop, teatr ognia, kungfu, angielski od kuchni, bank
czasu, pracownia modelarska,
zbiórki harcerskie, zajęcia
amatorskie zespołu muzycznego;
- koła zainteresowań: plastyczne,
teatralne, muzyczne, redakcyjne,
szachowe, nauki gry na
instrumencie, „Młody Artysta”,
„Klub Malucha (do 4 lat wraz z
rodzicami i opiekunami)”
- zajęcia sportowe – tenis
stołowy,
- zajęcia turystyczno-rekreacyjne
w tym: rozgrywki szachowe;
imprezy okolicznościowe:
Impreza z okazji Dnia Wiosny,
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Ilość form współpracy

wystawa i konkurs na
najpiękniejszą ozdobę
Wielkanocną, festyn z okazji
Międzynarodowego Dnia
Dziecka, zajęcia relaksacyjne do
dorosłych kobiet;
-pomoc w odrabianiu lekcji,
uczestnictwo w zajęciach
organizowanych w okresach
wakacyjnych i ferii zimowych
oraz pomoc dzieciom będącym w
trudnej sytuacji rodzinnej i
finansowej;
- współpraca ze Strażą Miejską w
zakresie przestrzegania porządku
publicznego, współpraca z
dzielnicowymi, rozwiązywanie
problemów w sytuacjach szeroko
pojętych zagrożeń, kontakty ze
szkołami znajdującymi się na
terenie osiedla, prowadzenie
szerokiej działalności społecznej,
oświatowej, kulturalnej i
informacyjnej na rzecz członków
i ich rodzin w klubie osiedlowym
„Ballada”,
przemoc w rodzinie,
pomoc w sytuacjach
kryzysowych.
263

Stopień zaangażowania
instytucji

zadowalający, wysoki, bardzo
wysoki
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F.1.3

Promowanie edukacji i
aktywności społecznej

Urząd Miejski
Departament Spraw
Społecznych
Urząd Miejski
Departament Edukacji
Media lokalne
Pracownia Badań i
Analiz przy CKU
Wydział Socjologii
UwB
Centrum Współpracy
Organizacji
Pozarządowych
Inne Uczelnie Wyższe
zaangażowane w
badania społeczne

Liczba działań
podjętych na rzecz
edukacji i aktywności
społecznej

1 915

Rodzaje działań
podjętych na rzecz
edukacji i aktywności
społecznej

- warsztaty de coupage,
warsztaty dekoracji stołów,
zajęcia z języka angielskiego,
warsztaty szkicu i rysunku;
- wsparcie merytoryczne
organizacji pozarządowych doradztwo i szkolenia (7 szkoleń
dla przedstawicieli organizacji
pozarządowych w 2012 r., ponad
140 uczestników i uczestniczek)
oraz 147 indywidualnych porad.
Promocja działań organizacji
pozarządowych – przesyłanie
pocztą elektroniczną newslettera
– informacji ważnych z punktu
widzenia 1 i 3 sektora, informacji
o działaniach podejmowanych
przez białostockie organizacje
pozarządowe,
- zakładka „Organizacje
pozarządowe” zawarta na portalu
miejskim jest udostępniana na
zamieszczanie informacji o
działaniach podejmowanych
przez 3 sektor w Białymstoku ;
- organizacja Samorządowego
Konkursu Nastolatków „Ośmiu
Wspaniałych”
- Edukacja i terapia, kampanie
ogólnopolskie, zajęcia
specjalistyczne, organizowanie
programów profilaktycznych,
prowadzenie terapii, mediacje,
wolontariat, konkursy, koła
zainteresowań, zajęcia społeczno
- kulturalne, imprezy
okolicznościowe, nauka
języków, dotacje, realizacja

Budżet Miasta
Środki
pozabudżetowe,
m.in. środki EFS i
innych funduszy
europejskich
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Bieżąca analiza
danych i ewaluacja
działań projektowych
oraz zadowolenia
osób korzystających
ze wsparcia. Raport
cząstkowy z realizacji
projektu.
Raport końcowy z
realizacji projektu
Cykliczne
gromadzenie
informacji
dotyczących
wskaźników (badanie
ankietowe, desk
research).
Analiza stopnia
efektywności
promocji edukacji
społecznej w Mieście.
Sprawozdania.
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projektów systemowych,
półkolonie, zapewnienie
wypoczynku letniego i
zimowego, zajęcia stałe
placówek, prowadzenie
świetlic terapeutycznych,
festyny, spotkania integracyjne,
organizowanie czasu wolnego
dzieciom, prowadzenie zabaw z
okazji Dnia Dziecka,
organizowanie zawodów
sportowych; warsztaty,
konferencje, prelekcje, wykłady,
udzielanie informacji, występy
artystyczne itp.
Liczba instytucji
zaangażowanych w
działania na rzecz
promocji
Liczba osób
podejmujących
aktywność społeczną

F.1.4

Podtrzymywanie i
upowszechnianie
tożsamości narodowej
i lokalnej

Urząd Miejski
Departament Spraw
Społecznych
Departament Edukacji
Placówki oświatowe,
kulturalne
Organizacje działające
na rzecz mniejszości
narodowych i
uchodźców

63

7 326

Liczba instytucji
działających na rzecz
podtrzymywania i
upowszechniania
tożsamości narodowej i
lokalnej

55

Liczba działań na rzecz
podtrzymywania i
upowszechniania
tożsamości narodowej i
lokalnej

232

Bieżąca ewaluacja
działań projektowych
oraz zadowolenia
osób korzystających
ze wsparcia. Raport
cząstkowy z realizacji
projektu.
Raport końcowy z
realizacji projektu

Budżet Miasta
Środki
pozabudżetowe,
m.in. środki EFS i
innych funduszy
europejskich
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Priorytet F.2. Wspieranie rozwoju kształcenia dorosłych
Ilość form kształcenia
dla dorosłych

F.2.1

Promowanie oferty i
poszerzanie
możliwości kształcenia
dorosłych

Urząd Miejski
Departament Spraw
Społecznych
Departament Edukacji
Placówki oświatowe,
kulturalne)
Kuratorium Oświaty
w Białymstoku
Centrum Kształcenia
Ustawicznego w
Białymstoku
Media lokalne
Uczelnie wyższe
NGO

Ilość osób dorosłych
uczestniczących
w kształceniu
Budżet Miasta
Środki
pozabudżetowe,
m.in. środki EFS i
innych funduszy
europejskich

Budżet Miasta

F.2.2

Finansowanie rozwoju
kształcenia
ustawicznego
adekwatne do
lokalnych potrzeb

Urząd Miejski

Środki
pozabudżetowe,
m.in. środki EFS i
innych funduszy
europejskich

Rodzaj form
upowszechniania oferty
kształcenia dorosłych

26

2 792

prasa, radio, telewizja,
internetowe, festyny, targi,
konferencje, reklama i
ogłoszenia, ulotki, warsztaty;
konferencje, dni otwarte,
forum szkół, rady
pedagogiczne, w których
uczestniczyli rodzice uczniów

Ilość form
upowszechniania oferty
kształcenia dorosłych

309

Liczba instytucji
promujących ofertę
kształcenia dorosłych

21

Suma środków
przeznaczonych na
kształcenie ustawiczne

860 413,38zł

Stopień adekwatności
środków
przeznaczonych na
kształcenie ustawiczne
wobec
zdiagnozowanych
potrzeb

Środki adekwatne do potrzeb
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Bieżące
zamieszczanie na
portalach ogłoszeń i
reklam dotyczących
oferty pracowni
pozaszkolnych form
kształcenia, bieżąca
ewaluacja
realizowanych
kursów, szkoleń,
seminariów.
Analiza potrzeb PPFK
w ramach reformy
szkolnictwa
zawodowego,
przygotowanie oferty
kwalifikacyjnych
kursów zawodowych
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F.2.3

Rozwój współpracy
osób i instytucji na
rzecz edukacji
społecznej i
aktywności lokalnej

Urząd Miejski
Departament Spraw
Społecznych
Urząd Miejski
Departament Edukacji
Placówki oświatowe,
Centrum Kształcenia
Ustawicznego w
Białymstoku
NGO
CWOP

Budżet Miasta
Środki
pozabudżetowe,
m.in. środki EFS i
innych funduszy
europejskich

Liczba instytucji
podejmujących
współpracę
Ilość obszarów
współpracy
Ilość form współpracy
Stopień zaangażowania
instytucji

25
56
140

Bieżąca analiza
danych, sprawozdania

Wysoki

Priorytet F.3. Wspomaganie środowisk społecznych w procesie ich rozwoju

F.3.1

F.3.2

Kształtowanie
odpowiedzialności
społecznej w obszarze
funkcjonowania osób
niepełnosprawnych i
starszych

Rozwój działań na
rzecz integracji
międzypokoleniowej

Urząd Miejski
Departament Spraw
Społecznych
Departament Edukacji
Placówki oświatowe,
kulturalne
Ośrodki Pomocy
Społecznej
Organizacje
Pozarządowe
Urząd Miejski
Departament Spraw
Społecznych
Departament Edukacji
Placówki oświatowe,
kulturalne
MOPR,
Organizacje
Pozarządowe
Parafie
Spółdzielnie
mieszkaniowe
CWOP

Budżet Miasta
Środki
pozabudżetowe,
m.in. środki EFS i
innych funduszy
europejskich

Budżet Miasta
Środki
pozabudżetowe,
m.in. środki EFS i
innych funduszy
europejskich

Liczba instytucji
podejmujących
współpracę
Ilość obszarów
współpracy
Ilość form współpracy
Stopień zaangażowania
instytucji
Liczba instytucji
działających na rzecz
integracji
międzypokoleniowej
Poziom gotowości do
udziału w integracji
międzypokoleniowej

41
36
69

Sprawozdawczość,
rejestry,
bieżąca analiza danych

wysoki

59

wysoki
Bieżąca analiza
danych

Ilość działań w zakresie
integracji
międzypokoleniowej
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Rodzaj działań w
zakresie integracji
międzypokoleniowej

Liczba osób
zaangażowanych na
rzecz integracji
międzypokoleniowej
Liczba instytucji
tworzących sieć
wspierania rodzin
Ilość działań w zakresie
wspierania rodzin

Urząd Miejski
Departament Spraw
Społecznych
Departament Edukacji
Budżet Miasta

F.3.3

Tworzenie sieci
miejsc wspierania
rodzin

Organizacje
Pozarządowe
Archidiecezja
Białostocka
Stowarzyszenie Eleos

Środki
pozabudżetowe,
m.in. środki EFS i
innych funduszy
europejskich

Rodzaj działań w
zakresie wspierania
rodzin

Bractwo Św. Św.
Cyryla i Metodego
Media lokalne

Strona 25 z 32

organizacja imprez
integracyjnych,
okolicznościowych z okazji
Dnia Dziecka, dnia Matki,
Dnia Babci i Dziadka, itp.,
kulturalno-oświatowe, festyny,
warsztaty tematyczne,
przedstawienia, prelekcje,
wykłady, turnieje, zajęcia;
współpraca z Akademią 50+ ,
Uniwersytetem Trzeciego
Wieku; spotkania tematyczne:
wystawa z okazji ogłoszenia
roku 2012 rokiem Józefa
Ignacego Kraszewskiego,
impreza z okazji Święta
Niepodległości, spotkania
jasełkowe, ekumeniczne
spotkania wigilijne
5 708

10
2 384
Rozmowy, konsultacje,
warsztaty, wywiadówki
profilaktyczne, kursy,
szkolenia w ramach
projektów EFS, internat
szkolny, zajęcia pozalekcyjne,
wyjazdy wakacyjne w ramach
projektów EFS, wycieczki
przedmiotowe, zajęcia
psychoedukacyjne,
socjoterapeutyczne,
pogadanki, prelekcje dla
rodziców, pedagogizacja
rodziców, wsparcie

Bieżąca analiza
danych
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pedagoga/psychologa, ulotki,
spotkania zespołów
interdyscyplinarnych,
stypendia
szkolne, motywacyjne,
dożywianie, pomoc
materialna,
dofinansowywanie pomocy
szkolnych w ramach EFS,
warsztaty dla rodziców,
indywidualne rozmowy,
wskazywanie placówek
pomocniczych, konsultacje z
nauczycielami, pedagogiem,
psychologiem, stypendia
szkolne i dofinansowania
podręczników, spotkania z
przedstawicielami policji i
kuratorami sadowymi,
pogadanki z udziałem
specjalistów, wsparcie
finansowe, szkolenia,
spotkania integracyjne,
„Szkoła dla rodziców”,
pomoc psychologicznopedagogiczna,
indywidualne
Liczba rodzin
korzystających ze
wsparcia

Formy upowszechniania
informacji o możliwości
korzystania ze wsparcia
rodzin
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13 493
Rozmowy indywidualne,
informacje przekazywane
podczas zebrań, zebrania z
rodzicami, konsultacje,
gazetki ścienne, ogłoszenia
dla rodziców dzieci
niepełnosprawnych,
ulotki informacyjne, zebrania
informacyjne.
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Cel strategiczny G Skuteczny system społecznego wsparcia oraz integracja środowiska lokalnego
Priorytet G.1. Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców.

L.p.

G.1.1

G.1.2

Zadania realizacyjne
(działania)
Pomoc w
zaspokajaniu
niezbędnych potrzeb
bytowych
Wskazywanie
możliwości i
sposobów realizacji
wyższych potrzeb
życiowych

Realizatorzy

Źródła
finansowania
Budżet państwa

MOPR
Budżet Miasta

MOPR

Sponsorzy, środki
pozabudżetowe

Wskaźniki

Wartość
wskaźnika
w 2012 r.

Monitorowanie
/Ewaluacja

Liczba osób/rodzin
objętych pomocą
społeczną

8 979

Bieżąca analiza
danych

Liczba
zorganizowanych
działań (projekty,
imprezy)

15

Bieżąca analiza
danych

Priorytet G.2. Umożliwienie osobom przewlekle chorym jak najlepszego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym

G.2.1

G.2.2

Pomoc w zapewnieniu
środków na leki i
leczenie

Pomoc w zapewnieniu
opieki

MOPR

MOPR

Budżet Miasta

Budżet Miasta
Budżet państwa

Liczba osób objętych
programem lekowym
Liczba osób objętych
usługami opiekuńczymi
w miejscu zamieszkania
i w DPS
Liczba osób objętych
specjalistycznymi
usługami
opiekuńczymi dla osób
z zaburzeniami
psychicznymi w
miejscu zamieszkania
Liczba osób
umieszczonych w DPS
(tylko mieszkańcy
miasta Białystok)
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1 206

Bieżąca analiza
danych

349

21
Bieżąca analiza
danych

111

Uwagi
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Priorytet G.3. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez wyrównywanie szans
Liczba osób
niepełnosprawnych
zarejestrowanych jako
bezrobotne i
poszukujące pracy
(osoby)
Baza danych
zawierająca różne
rodzaje
niepełnosprawności

G.3.1

G.3.2

Diagnoza i monitoring
sytuacji osób
niepełnosprawnych

Likwidacja barier
architektonicznych,
transportowych,
technicznych i w
komunikowaniu się

Powiatowy Urząd Pracy
w Białymstoku
Urząd Miejski,
organizacje
pozarządowe

Urząd Miejski
Europejski Fundusz
Społeczny
PFRON

Fundusz Pracy
Europejski
Fundusz
Społeczny
PFRON

Budżet Miasta
Europejski
Fundusz
Społeczny
PFRON

1 529

brak danych

W jakiej ilości i jakie
rodzaje pomocy są
udzielane

w ramach dofinansowania ze
środków PFRON:
1) likwidacji barier w
komunikowaniu się – 128 szt.
urządzeń,
2) likwidacji barier
technicznych – 79 szt.
urządzeń,
3) zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny – 66 szt.,
4) zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki
pomocnicze - 2 984 szt.,
5) uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych – 686 osób

Efekt udzielanej
pomocy (ankiety dot.
Jakości życia
niepełnosprawnych

brak danych

Ilość obiektów,
placówek
dostosowanych do
potrzeb
niepełnosprawnych, bez
barier
architektonicznych,miejsce przyjazne
osobom
niepełnosprawnym
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96

Sprawozdawczość

wskaźniki dotyczą
likwidacji barier
transportowych tj. ilości
zakupionych przez Miasto
Białystok autobusów
dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych
tj. niskopodłogowych, z
podjazdami dla wózków
inwalidzkich oraz
wyposażonych w systemy
głośnomówiące (35) oraz
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ilość utworzonych miejsc
parkingowych dla osób
niepełnosprawnych (19)

G.3.3

Przeciwdziałanie
marginalizacji i
wykluczeniu
społecznemu osób
niepełnosprawnych

Projekty, ilość imprez
integracyjnych,
kampania medialna,
ilość artykułów w prasie

Organizacje
pozarządowe
Media

Powiatowy Urząd Pracy
w Białymstoku

G.3.4

Aktywizacja
społeczna i zawodowa
osób
niepełnosprawnych

Organizacje
pozarządowe
Urząd Miejski

Fundusz Pracy
Europejski
Fundusz
Społeczny
PFRON

MOPR

G.3.5

Integracja społeczna
osób
niepełnosprawnych

Urząd Miejski
Organizacje
pozarządowe,
Media,
MOPR

Budżet Miasta
PFRON
EFS

Liczba osób
niepełnosprawnych
objętych programami
rynku pracy (osoby)
Ilość projektów
zrealizowanych
Ilość osób
przeszkolonych ,
podnoszących
kwalifikacje
Zatrudnionych
Osób aktywnych
społecznie i zawodowo

4

Analiza danych

131

2

78
3
90

Miejsca aktywizacji

WTZ - 4
ŚDS - 2

Ilość imprez
integracyjnych

5

Bieżąca analiza
zadowolenia
uczestników szkoleń
poprzez Ankietę
ewaluacyjną
Kursu/szkolenia/semi
narium.
Coroczna analiza
danych,
sprawozdawczość.

Bieżąca analiza
danych

Priorytet G.4. Ułatwianie bezdomnym integracji ze środowiskiem lokalnym i wyjścia z bezdomności

G.4.1

G.4.2

Opracowanie i
realizacja gminnego
standardu
wychodzenia z
bezdomności
Rozwój infrastruktury
umożliwiającej
czasowy pobyt osobom
bezdomnym i pomoc
w odzyskiwaniu
samodzielności
życiowej

MOPR
Organizacje
pozarządowe
Departament Spraw
Społecznych

EFS
Budżet Miasta
Środki organizacji
pozarządowych

Liczba podmiotów
uczestniczących w
realizacji standardu

16

Sprawozdawczość

MOPR

Budżet Miasta
Budżet państwa

Liczba realizowanych
programów
wychodzenia z
bezdomności

46

Bieżąca analiza
danych
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G.4.3

Wspieranie
zatrudnienia
socjalnego

MOPR, PUP
Organizacje
pozarządowe

Budżet państwa
Środki organizacji
pozarządowych

Liczba osób
skierowanych do CIS

492

Bieżąca analiza
danych

Priorytet G.5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz umożliwienie im jak najlepszego funkcjonowania w środowisku społecznym

G.5.1

Wspieranie różnych
form aktywności
seniorów

Ilość
przeprowadzonych
zajęć

MOPR
Budżet Miasta
Urząd Miejski

Liczba osób
uczestniczących w
zajęciach
Ilość wyjść do
instytucji kulturalno –
oświatowych
Liczba uczestników
Liczba warsztatów /
zajęć skierowanych do
osób starszych
organizowanych przez
NGO

G.5.2

Rozwijanie i
promowanie oferty
kulturalnej,
oświatowej i
rozrywkowej dla osób
starszych

1 852

494

13
124

69

MOPR
NGO
Instytucje Kultury

Budżet Miasta

Liczba warsztatów /
zajęć skierowanych do
osób starszych
organizowanych przez
miejskie instytucje
kultury

71

Liczba przyznanych
stypendiów
artystycznych dla
twórców
profesjonalnych

2
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Bieżąca ewaluacja
działań projektowych
oraz zadowolenia osób
korzystających ze
wsparcia.
Raport z realizacji
projektu.

Bieżąca ewaluacja
działań projektowych
oraz zadowolenia osób
korzystających ze
wsparcia.
Raport z realizacji
projektu.
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G.5.3

Działania zmierzające
do poprawy
bezpieczeństwa
osobistego i
socjalnego osób
starszych

MOPR

Budżet Miasta

Ilość przeprowadzonych
spotkań, wykładów,
prelekcji

2

Liczba uczestników

86

Bieżąca analiza
danych

Priorytet G.6. Tworzenie warunków do integracji wielokulturowej

G.6.1

Wspieranie działań
dotyczących
wzajemnego
poznawania,
zrozumienia historii,
tradycji i obyczajów
różnych narodowości,
wyznań i kultur

NGO
Budżet Miasta
Instytucje Kultury

MOPR
G.6.2

Realizacja programów
dla społeczności
romskiej

Budżet Miasta
Budżet państwa
(MSWA, MEN)

Liczba imprez
prezentujących
wielokulturowość
organizowanych przez
NGO
Liczba imprez
prezentujących
wielokulturowość
organizowana przez
miejskie instytucje
kultury

21
Bieżąca analiza
danych
27

Liczba osób objętych
programami na rzecz
społeczności romskiej

95

Liczba projektów
skierowanych do
społeczności romskiej
realizowanych przez
NGO

0

Liczba projektów
skierowanych do
społeczności romskiej
realizowanych przez
miejskie instytucje
kultury

0

Bieżąca analiza
danych

NGO
Budżet Miasta
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Budżet państwa
G.6.3

Realizacja programów
w stosunku do
cudzoziemców

MOPR

NGO
Budżet Miasta

Ilość realizowanych
programów

32

Liczba projektów
skierowanych do
cudzoziemców
realizowanych przez
NGO

2

Liczba projektów
skierowanych do
cudzoziemców
realizowanych przez
miejskie instytucje
kultury

8

Bieżąca analiza
danych

Priorytet G.7. Rozwój Ekonomii Społecznej

G.7.1

Wspieranie rozwoju
podmiotów ekonomii
społecznej

Urząd Miejski, NGO,
PUP

Budżet państwa,
Budżet Miasta,
Środki UE,
Środki PFRON

Liczba szkoleń

0

Liczba i kwota dotacji
Liczba podmiotów
ekonomii społecznej

0
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0

Bieżąca analiza
danych

