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Raport z konsultacji spolecznych
w sprawie przyjgcia Programu Pomocy Spolecznej Miasta Bialegostoku na
lata 2021-2024 oraz projektu uchwaly w sprawie przyjgcia

Programu nia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zaslgpczej dla Miasta Bialegostoku
na lata 2021-2023

Itacji spolecznych byl projekt uchwaly w sprawie przyjgcia Programu
Miasta Bialegostoku na lata 2021-2024 oraz projekt uchwaly w sprawie

gramu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastgpczej dla Miasta
Bialegostoku lata 2021-2023.

o dzialalnoic
ly prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
poirytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),

uchwaly Nr LXl800/10 Rady Miejskiej Bialegostoku z dnia 25 paLdziemika
ie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznych z organizqcjami

i i innyni podmiotami prowadzqcymi dzialalnoii w zakresie po2ytlat
publicznego h6w aktdw prowa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoici

izacji pozarzqdowych (Dz. Urz. Woj. Pod[. Nr 28212010 poz. 3597)
oraz |uch:$taly Nr XV/230l2019 Rady Miasta Bialystok z dnia 28 paLdziemika 2019 r.

cia programu wsp6lpracy Miasta Bialystok z organizacjami pozarzqdowymie
oraz innvmi
(Dz. Urz. Woj

w art. 3 ust
i o wolontar
Miasta Biale

tami prowadzqcymi dzialalnoit poitku publicznego na 2020 rok
Podl. z 2019 po2.5072).

Itacji byly organizacje pozarz4dowe oraz podmioty, o kt6rych mowa
. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoici po2ytku publicznego
ie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) prowadz4ce dzialalnoS6 statutow4 na terenie

stoku.

prowadzone byty w celu poznania opinii i propozycji uprawnionych
zqcych projekt6w wymienionych uchwal.

5. Informacje o konsultacjach wraz z projektami uchwal zostaty podane do publicznej
wiadomoSci poprzez:
a) opublikowanie na portalach miejskich: www.bialystok.pl w zakladkach "Konsultacje

z NGO", "pomoc spoleczna", "wspieranie rodziny" oraz www.cas.bialystok.pl
w zakladce "Aktualnoici",

b) opublikowanie na stronie Miejskiego OSrodka Pomocy Rodzinie w Biatymstoku
www.mopr.bialystok.pl w zakladce "AktualnoSci",

c) rozeslanie pocztA elektronicznq organizacjom pozarz4dowym znajduj4cym sig w bazie
danych Centrum Wsp6tpracy Organizacji Pozarzqdowych.
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7. Opinie do projekt6w nale2alo sklada6 za pomoc4 ankiety konsultacyjnej przeslanej

za posrednictwem operatora pocztowego do Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu
Miejskiego w Biatymstoku przy ul. Bema 6011, 15-370 Biatystok lub skanu przeslanego
poczt4 elektroniczn4 na adres e-mail: dsp@um.bialystok.pl.

9. We wskazanym wyzej terminie opinig na temat projektu uchwaly w sprawie przyjgcia
Programu Pomocy Spolecznej Miasta Bialegostoku na lata 2021-2024 zloLyl jeden

uprawniony podmiot, kt6rego propozycje dotycz4ce projektu uchwaly znajduj4 sig w
zal4czniku nr 1 do Raportu.

10. We wskazanym lvyzej terminie nie wptyngla 2adna opinia na temat projektu uchwaty w
sprawie przyjgcia Programu Wspierania Rodziny i Rorwoju Pieczy Zastgpczej dlo Miasta
Bialegostoku na lata 2021-202i.

11. Bior4c pod uwagg, i2 konsultacje zostaly przeprowadzone w spos6b wskazany
w zapisach uchwaly Nr L)U800/10 Rady Miejskiej Bialegostoku nale|y uzna( je za waZne.

Zgodnie z powyzszym zostal spelniony ustawowy wym6g konsultacji spolecznych,
kt6ry jest warunkiem koniecznym uchwalenia projektu uchwaly w sprawie przyjgcia

Programu Pomocy Spolecznej Miasta Bialegostoku na lata 2021-2024 oraz projektu uchwaly
w sprawie przyjgcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zsstgpczei dla Miasta
Bialegostoku na lata 2021-2023.
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8. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiadal Departament Spraw Spolecznych UrzEdu
Miejskiego w Biatynstoku.
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Zalqcznik nr I

Propozycje dotyczqce projektu uchwaly w sprawie przyjgcia
Progromu Pomocy Spolecznej Miaslo Bialegostoku na lata 2021-2021

Dotychczasolr} zs )ls Proporycja zapisu Uzasadnienie zapisu Wynik konsultacji

Stowarzaszenie ,,MY DLA INNYCH"

2. Aktywizacja
i reintegracja os6b
i rodzin w celu
zyciowego
usamodzielnienia
2.l. Pomoc osobom
bezrobolnym
i nieakt'6'nYm zovl odow o
zagro,onyn
wykluczeniem
spolecznym
Adresaci
Program skierowany jest
do osdb bezrobotnych
i nieaktl'wnych
zawodowo zagrozonych
wykluczeniem
spolecznym.
Cel zadania
Wzmocnienie potencjafu
os6b bezrobotnych oraz
nieaktyrvnych zawodowo
zagroaonych
wykluczeniem
spolecznym poprzez
aktywizacjg spolecmg
i zawodowq.
Realizacja zadania:
1) Swiadczenie pracy
socjalnej na rzecz
poprawy funkcjonowania
os6birodzinwich
Srodowisku spolecznym,
tj.:
a) prowadzenie
indyridualnego
przypadku (m.in.
poprzez realizowanie
konfaktu socjalnego
w celu wzmocnienia
akywnoSci
isamodzielnoJci
Zyciowej, zawodowej lub
przeciwdzialania
wykluczeniu
spolecznemu
jednostki/rodziny);

b) wlEczanie klient6w do
akl.wnych form

2. Aktywizacja
i reintegracj a os6b
i rodzin w celu
Zyciowego
usamodziehienia
2. l. Pomoc osobom
bezrobotnym
i nieaktywnym zawodowo
zqgroionym
wykluczeniem
spoleczrym oraz osobom
majqcym trudnoit
w somodzielnym
utrzyu qniu z qt radn i en i a
bez wsparcia
Adresaci
Program skierowany jest
do os6b bezrobotnych
i nieaktywnych
zawodowo zagrozonych
wykluczeniem
spolecmym oraz do os6b
majqcych trudnoSi
w samodzieln),rn
utrzymaniu zatrudnienia
bez wsparcia.

Cel zadania
Wzlocnienie potencjalu
os6b bezrobotnych oraz
nieaktyrrnych zawodowo
zagrozonych
r,lykluczeniem
spolecznym poprzez
aktywizacjg spoleczrq
i zawodow4, jak r6wniez
os6b maj4cych trudnoSd
w samodzielnym
utrzymaniu zatrudnienia
poprzez wsparcie
Trenera Pracy.
Realizacja zadania:
I ) Swiadczenie pracy
socjalnej na rzecz
poprawy funkcjonowania
os6birodzinwich
Srodowisku spolecznym,
rj.:
a) prowadzenie

Program Trener Pracy
jest realizowany oraz
finansowany z budzetu
miasta Biatystok
od08.20l4r.,awramach
dzialafl Stowarzyszenia

,,MY DLA INNYCH"
od 07.2017r.
Tych ponad juZ 6 lat
pokazuje, jak wa2ne jest
to dzialanie w naszej
spolecznoSci lokalnej
(w tym os6b z
niepelnosprawnoSciami,
lch rodzin, bliskich,
specjalist6w, kt6rych
opiekq sq objgci, jak
i samych pracodawc6w).
Na dzie6 dzisiejszy
Trenerzy Pracy wspierajq
stale okolo 150 os6b
z niepelnosprawnoSciami
(w tym 84 osoby
pracuj4ce) oraz
wsp6lpracuj q

z 84 pracodawcami.
Nalezy dodaC,
2e potrzeby objgcia
wsparciem kolejnych
os6b
z niepelnosprawnolciami
nadal rosn4.
Czeld os6b
usamodzielnia si9 na
tyle,2e rezygnluje
z dalszego wsparcia,
jednak jest to niewielki
odsetek z caloSci,
a nawet Ci czgslo
powrotem do nas
wacajq.
StaloSC i ciqglo5C
mozliwoSci udzielanego
wsprcia jest wiEc
bardzo wazna.

Postanowiono czgSciowo
uwzglgdniC propozycjg
Stowarzyszenia poprzez
zapis o charakerze
rozszerzajqc;,rn odnoSnie
klggu os6b objEtych
wsparciem.

Uzasadnienie:
Osobami zagrozonymi
wykluczeniem
spolecznym, zgodnie z
art. I ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia l3 czerwca 2003
r. o zatrudnieniu
socjalnym sq m.in. osoby
uzale2nione od alkoholu,
osoby dlugotrwale
bezrobotne, osoby
niepelnosprawne, kt6re
ze wzglgdu na swoj4
sltuacjg Zyciowq nie sq

w stanie wlasn)nn
staraniem zaspokoiC
swoich podstawowych
pot-zeb Zyciourych i
zrajduj4 siq w sytuacji
powoduj4cej ub6stwo
oraz uniemozliwiaj4cej
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Tre5i zapisu po
uwzglgdnieniu uwag
Stowarryszenia:
2.1. Pomoc osobom
zagroionym
wykluczeniem
spolecznym
Adresaci
Progam skierowanyjest
do os6b zagrozonych
wykluczeniem
spolecznym.
Cel zqdenia
Wzmocnienie potencjafu
os6b zagozonych
wykluczeniem
spolecznym poprzez
aktl.wizacjE spoleczn4
i zawodowq.
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wsparcia realizowanych
przez podmioty
ekonomii spolecaej;
c) motyrrowanie os6b
z,.grozotych
wykluczeniem
spolecmym
(m.in. bezrobotnych,
nieaktywnych
zawodowo,
niepelnosprawnych,
bezdomnych,
cudzoziemc6w)
do podnoszenia
kwalifikacji
lub do
przekwalifikowania
zawodowego
oraz do akqranego
poszukiwania pracy;

d) wsp6$raca
i koordynacja dzialan
instyucji i innych
podmiot6w istotnych
dla zaspokojenia potrzeb

czlonk6w spolecznoSci;

2) kontynuacja
wsp6lpracy z urzgdami
pracy, pracodawcami
na lokalnym rynku pracy
i innymi podmiotami
w zakesie lagodzenia
skutk6w bezrobocia,
zatrudnienia oraz
aktyrrizacj i spolecmej
i zawodowej os6b
poszukujqcych pracy;

3) wsp6lpraca z urzgdem
pracy w zakesie
upowszechniania ofert
pracy, informacji
o uslugach poradnictwa
zawodowego
i o szkoleniach oraz
informowania o wolnych
miejscach pracy;

4) wsp6lpraca przy
realizacji projekt6w
nakierowanych na
przec iwdzialan ie
wykluczeniu
spolecmemu;
5) umo2liwienie osobom
i rodzinom zagro2onym
wykluczeniem
spolecmym udzialu
w warsztatach oraz
innych dzialaniach
podnoszqcych
kompetencie osobiste,

indl,r,vidualnego
pz)?adku
(m.in. poprzez
realizowanie kontraktu
socjalnego
w celu wzmocnienia
aktywnoSci
i samodzielnoici
Zyciowej, zawodowej
lub przeciwdzialania
wykluczeniu
spolecmemu
j ednostki/rodziny);
b) wl4czanie klient6w
do aktywnych form
wsparcia realizowanych
przez podmioty
ekonomii spolecznej;

c) motyvowanie os6b
zagroiorrych
wykluczeniem
spolecmym
(m.in. bezrobomych,
nieaktyr nych
zawodowo,
niepelnosprawnych,
bezdomnych,
cudzoziemc6w)
do podnoszenia
kwalifikacji lub do
przekwalifikowania
zawodowego
oraz do akrywnego
poszukiwania pracy;

d) wsp6lpraca
i koordynacja dzialai
insrynrcji i innych
podmiot6w istotnych
dla zaspokojenia potrzeb
czlonk6w spolecmofui;
2) kontynuacja
wsp6lpracy z urzgdami
pracy, pracodawcami
na lokalnym rynku pracy
i innymi podmiotami
w zakesie lagodzenia
skutkdw bezrobocia,
zatrudnienia oraz
akyrvizacji spolecznej
i zawodowej os6b
poszukujqcych pracy;

3) wsp6$raca z urzgdem
pracy w zakresie
upowszechniania ofert
pracy, informacji
o usfugach poradnictwa
zawodowego
i o szkoleniach
oraz informowania
o wohych miejscach

lub ograniczaj qcej

uczestnictwo w zyciu
zawodowym,
spolecmym i rodzinnym.
Wart.2pkt4i5
c)4owanej ustawy mowa
jest o reintegracj i
spolecznej i zawodowej,
kl6ra oznacza m.in.
dzialania majqce na celu
odbudowanie i
podtrzymanie u osoby
zatrudn ionej u
pracodawcy,
umiejgtnoSci
uczestniczenia w zyciu
spolecznoSci lokalnej i
pelnienia16l spolecmych
w miejscu pracy,
zamieszkania lub pobyu
oraz zdolno6ci do
samodzielnego
Swiadczenia pracy na

rynku pracy.
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spoleczne i zawodowe. pracy;

4) wsp6lpraca przy
realizacji projekt6w
nakierowanych
na przeciwdzialanie
wykluczeniu
spolecznemu;

5) umozliwienie osobom
i rodzinom zagrozonym
wykluczeniem
spoleczn),m udziafu
w warsztatach
oraz innych dzialaniach
podnosz4cych
kompetencje osobiste,
spolecane i zawodowe.
6) wsparcie os6b
z niepehrosprawnoSciami
w aktyrvizacj i
zawodowej, podnoszenia
umiejgtno5ci aktywnego
poruszania sig po rynku
pracy, przygotowaniu
do podj gcia zatrudnienia
(w tym podnoszenia
umiej gtnoSci spoleczno-
zawodowych),
poszukiwaniu pracy
oraz utrz),maniu
zatrudnienia przy
wsparciu Trenera Pracy
w modelu Zatrudnienia
Wspomaganego.

W zakesie
proponowanych przez
Stowarzyszenie zapis6w
6) uwzglgdniono je w 5),
kt6ry brzrni:
Realizacja zadania:
5) umozliwienie osobom
i rodzinom zagrozonym
wykluczeniem
spoleczn),m udziafu
w warsztatach
oraz innych dzialaniach
podnosz4cych
kompetencje osobiste,
spoleczne i zawodowe.

Uzasadnienie:
Z brzmienia 5) wynika,
Ze wdr6d os6b, w
stosunku do kt6rych
bgdzie realizowane
zadanie, sq osoby
wskazane przez
Stowarzyszenie,
Zawieranie
szczeg6lowego zapisu
dotycz4cego wsparcia w
formie Trenera Pracy w
modelu Zatrudnienia
Wspomaganego nie jest
zasadne, bowiem mieSci
sig ono w sformulowaniu
,,oraz innych dzialaniach
podnosz4cych
kompetencje osobiste,
spoleczne i zawodowe."
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