
UCHWALA NR
RADY MIASTA BIALYSTOK

w sprawie przyjgcia Miejskiej Strategii Rozwiazywania Problem6w Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 2021- 2030

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U.
z 2020 r. poz.7l3t) oraz art. l6b i art. l7 ust. I pkt I ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spolecznej (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1876) uchwala sig, co nastqpuje:

g t. Przyjmuje sig ,,Miejskq Strategig Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 2021- 2030", stanowi4cq zalqcznik do niniejszej uchwaly.

g 2. Wykonanie uchwaly powierza si9 Prezydentowi Miasta Bialegostoku.

g 3. Uchwala wch odzi w Zycie z dniem podjgcia z mocq obowiqzujqcq od I stycznia 2021 .

PREZYDENT IASTA

Cr hdb' Tade TruskolaskiJ

I Zmiana tekstu iednolitego wymicnionej ustawy zostala ogloszona w Dz.U. 22020 r. poz. 1378
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Miejskq Strqlegia Roz--iqz.yu ania Problem6w Spotecznych Miasta Bialegostoku nu lata 2021-2030

l. wsTEP

Opracowanie i realizacja strategii rozwi4z),vr'ania problem6w spolecznych wynika

z obowi4zku prawnego naloZonego na samorzqd gminny i powiatowy na mocy ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) ze szczeg6lnym

uwzglgdnieniem program6w pomocy spolecznej. profilaktyki irozwiqzyrvania problem6w

alkoholowych i innych, kt6rych celem jest integracja os6b i rodzin z grup szczeg6lnego

ryzyka.

O potrzebie stworzenia strategii decyduje tak2e drodowisko lokalne, dlatego niniejszy

dokument powstal dzigki wsp6lpracy Zespolu programowego ds. opracowania Miejskiej

Strategii Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych Miasta Bialegostoku na lata 2021-2030,

w sklad kt6rego wchodzili przedstawiciele Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, jednostek

organizacyjnych Miasta jak r6wnie2 Przewodnicz4ca Miejskiej Spolecznej Rady do Spraw

Os6b Niepelnosprawnych przy Prezydencie Miasta Bialegostoku. Celem Strategii

Rozwiqzyuania Problem6w Spolecznych Miasta Bialegostoku na lata 2021- 2030 jest

okreilenie gl6wnych kierunk6w dziala6 w najbliZszej dekadzie. Jest to strategia

dlugoterminowa, dlatego poza wyznaczeniem kierunk6w dzialari, ptzyjEto takze,

2e niezbgdny jest staly monitoring i ewaluacja realizowanych zadafi. Dzialania te bgd4

pomocne w ewentualnym dostosowyruaniu (w zaleZno(ci od potrzeb spolecznych

i zmieniaj4cych sig uwarunkowafi). cel6w i zadafi przewidzianych do wykonania w kolejnych

etapach realizacji Strategii. Ponadto,.Miejska Strategia Rozwi4zywania Problem6w

Spolecznych Miasta Bialegostoku na lata 2021- 2030" wyznacza po24dane kierunki dzialaf,

kt6re znajd4 przeloZenie na konkretne operacje w szczeg6lowych programach.

,,Miejska Strategia Rozwiqzlvania Problem6w Spolecznych Miasta Bialegostoku na lata

2021- 2030. jest zgodna z zapisami dokument6w nadrzgdnych, w szczeg6lnoSci Strategii

Rozwoju Miasta Bialystok 201I -2020 plus. ,,Miejska Strategia Rozwi4zl,rvania Problem6w

Spolecznych Miasta Bialegostoku na lata 2021-2030 adresuje problemy podkreSlone

w diagnozie ,.Bialystok 2030. Badanie na rzecz aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta", w tym

problemy zwiqzane z niewystarczajqcym syst€mem wsparcia os6b i rodzin wymagajqcych

opieki, infrastrukturq dla os6b z niepelnosprawnoiciami. problemy rynku pracy zwiqzane

z depopulacj4, starzeniem sig spoleczeristwa, rosn4cymi kosztami wytwarzania.

n iedostosowaniem systemu ksztalcenia do potrzeb pracodawc6w. W diagnozie problem6w

spolecznych wykorzystano takze ustalenia zawarte w,,Raporcie o stanie miasta za rok 2019".
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Miejska Stralegia Rozwiqzyrania Problemdw Spolecznych Miusla Bialcgostoku na luta 2021 -2030

Raport stanowi spelnienie obowiqzku wynikaj4cego z art. 78aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o .samorzqdzie gminnym (Dz. lJ. z 2020 r. poz. 713 ze zm.). Raport to podsumowanie

dzialalnoici Prezydenta Miasta Bialegostoku w 2019 roku. w szczeg6lnoSci realizacji

strategii. polityk. program6w, uchwal rady gminy ibud2etu obywatelskiego. Raport

opracowlrvany jest w oparciu o materialy 2r6dlowe biur idepartament6w Urzgdu Miejskiego

w Bialymstoku. miejskich jednostek organizacyjnych iinnych instltucji. Inspiratorem prac

nad miejsk4 Strategiq byl dokument .,Dlugookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska

2030. Tnecia fala nowoczesnoSci". kt6rego celem jest przezwyciglenie kryzysu finansowego

wjak najkr6tszym czasie i pr6ba uniknigcia tzw. .,straconej dekady" - wolnie.iszego rozwoju

gospodarczego niZ w poprzednich latach, kt6ry powodowalby negatywny wplyw na jakoSi

Zycia ludzi. Strategia ta zaklada wigc zbudowanie przewag konkurencyjnych do 2030 roku.

tak, aby po wykorzystaniu obecnych sil rozwojowych Polska posiadala nowe potencjaly

wzrostu w obszarach, kt6re dotychczas nie byly eksploatowane, np. w obszarze edukacjil.

Z kolei ,,Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030" jest podstawowym

dokumentem strategicznym polityki regionalnej paristwa w perspektyvrie do 2030 roku.

Dokument okre6la systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej przez rz4d wobec

region6w, jak i wewn4trzregionalne, ich zadania. dokumenty programowe, spos5b

monitorowania i oceny efekt6w realizacji, formy wsparcia finansowego oraz 2r6dla

fi nasowania pol ityki regionalnej.

Strategia koresponduje te? z zapisami Krojowego Programu Rozwoju Ekonomii

Spolecznej. Ekonomia Solidarnoici Sy;lecznej, kt6ry sluzy realizacli Sredniookresowej

strategii rozwoju kraj u - Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjgtej uchwalq

nr 8 Rady Ministr6w z dnia 14 lutego 2017 r.,2 oraz innych strategii rozwojus. Zgodnie

z Umow4 Partnerstwa Rz4du RP i Komisji Europejskieja jest to kluczowy dokument

operacyjno-wdro2eniowy w zakresie Celu Tematycznego 9 ..Promowanie wlqczenia

spolecznego, walka z ub6slv,em i wszelkq dy.skryminucjq", stanowi4cy warunek ex ante

realizacji dzialah w Polsce w tym obszarze. W ,,Strategii na rzecz Odpowiedzialnego

Rozwoju" (SOR) wskazano na potrzebg przygotowania irealizacji projektu strategicznego

I Dlugookresowa Strategia Rozwoju Kraju ..Po)ska 2030. Trzecia fala norvoczcsnoici' - hftps://mac.go!.pllfiles/wp-
contenruploads/20 I 3/02/Stratcgia-DSRK-PL2030-RM.pdf
2 Uchwala nr 8 Rady Ministniw z dnia l,l lutego 20l7 r. rv sprarvie przyjgcia Slrategii na rzecz Odpou iedzialncgo Rozrvoju

do mku 2020 (z perspek$wq do 2030 r.) (M.P. poz. 260).
3 W szczeg6lnolci: Strategia Rozwoju Kapitalu Spolecznego. Strategia RoTryoju Kapitalu t,udzkiego. Strategia Sprawne

Paist$o.
a Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Spolecznej do 2021 roku. Ekonomia Solidarnoici Spolecznej (Monitor Polski
z20l9t. poz.2l4\ Uchwala nr I 14 Rady Ministr6w z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie pmjektu zmiany Umoul Partnemtwa na

lata 201,1-2020 w zaircsie niezbgdnym do jego dostosowania do aredniookeso\ej strategii rozlroju kaju.
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Miejska Stralegicr R<tzviqzlwuniu Problem6t Spotecznych Miusla Bialegostoku na lala 2021-2030

pod nazwa ,.Ekonomia Solidarnoici Spolecznej ". Ekonomia spoleczna jest sfer4 Zycia

spoleczno-gospodarczego, kt6ra pozostaje na pograniczu sektora przedsigbiorczoici oraz

sektora organizacji pozarzqdowych, niedzialajqcych w celu maksymalizacji zysku.

Solidarno6ciowy wymiar ekonomii spolecznej (ekonomia solidarna) realizowany jest przez te

podmioty ekonomii spolecznej, w szczeg6lnosci przedsigbiorstwa spoleczne, kt6re w ramach

swojej dzialalnoSci przyjmujq funkcje tworzenia miejsc pracy w celu aktywizacji oraz

reintegracji zawodowej i spolecznej os6b zagroZonych wykluczeniem spolecznym,

Swiadczenia uslug spolecznych uZltecznoSci publicznej oraz realizacji zadah publicznych

w zakresie rozwoju lokalnego.

SOR w celu szczeg6lowym II okreSla Sp6jno{i Spolecznq jako jeden z obszar6w

rozwoju. Okreila takZe ryzwania i kierunki dziala( w zakresie rozwoju kapitalu spolecznego

(obszar Kapitat ludzki i spoleczny, kierunek interwencji Rozv,6i kttpilalu spolecznego). Do

najwaZniejszych dzialari do realizacji w perspektlnvie do 2030 r. nale2y zaliczy(,

ksztattowanie postaw, wartoSci izachowari sprzyjajqcych budowaniu wsp6lnoty, kooperacji,

kreat)ryvnoici, otwartoici oraz komunikacji, jak r6wnie2 wzmacnianie postaw prospolecznych

w procesie nauczania. SOR wskazuje na koniecznoii polo2enia odpowiedniego nacisku na

dzialania przeciwdzialaj4ce ub6stwu Polak6w i wyr6wnujqce szanse r62nych grup

spolecznych, w szczeg6lnosci tych, kt6re sq najbardziej zagroaone ub6stwem, w tym zachgt

do zmiany postaw wobec prokreacji, poprawq warunk6w opieki i ksztalcenia dzieci,

zapewnienia kompleksowej ochrony zdrowia prokeacyjnego, zapewnienie opieki zdrowotnej

dla os6b pracuj4cych izagro2onych utratq pracy z ptzyczyn zdrowotnych, zwigkszenia

dostgpnodci do taniego mieszkalnictwa, efekty"wniejsze i bardziej elastyczne rozwi4zania,

pozwalaj4ce tqczyd ambicje zawodowe z aspiracjami rodzinnymi i na podobnych zasadach.

To tak2e zachgta do (wiadczenia zintegrowanych uslug spolecznych, kt6re maj4 przyczyni(,

sig zar6wno do poprawy skutecznoici iefektyrrno3ci tych usfug' jak ido zapewnienia ich

lepszego wykorzystania oraz zwigkszenia ich zasiggu.

W zwi4zku z obserwowanym ubytkiem zasob6w sily roboczej na rynku pracy kluczowq

rolg w najbli2szych latach odgryvai ma aktywizacja zawodowa rezerw kapitalu ludzkiego

z grup dotychczas szczeg6lnie zagro2onych bezrobociem i dezaktywizacj4: os6b mlodych.

kobiet (w tym matek nieaktywnych zawodowo), os6b z niepelnosprawnodciami, os6b

w wieku 50+. os6b dfugotrwale bezrobotnych oraz w sektorach, gdzie wystgpuje bezrobocie

ukryte.
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Miejska Slrategio Rozwiqzyu,unia Problemiu, Spolecznych Nliastu Biulegostoku nq lutu 202 l-2030

Strategia wpisuje sig r6wnie2 w kierunek wytyczany na forum Unii Europejskiej

w zakresie tworzenia warunk6w do promowania dobrobyu narod6w pafistlv czlonkowskich

oruz prueciwdzialania wykluczeniu spolecznemu. W szczeg6lno5ci zbieZnoit, ta widocznajest

migdzy rozwiqzaniami zaproponowanymi w Strategii a zasadami Europejskiego Filaru Praw

Socjalnych, w tym w szczeg6lnoSci z zasadami dotyczqcymi aktywnego wsparcia na rzecz

zatrudnienia, integracjios6b z niepelnosprawnoSciami oraz dostgpu do podstawowych usfug.

Zakres prac nad .,Strategi4 Rozwiqzy"wania Problem6w Spolecznych Miasta Bialegostoku

na lata 2021-2030" rozpoczql sig powolaniem Zespolu programowego ds. opracowania

Miejskiej Strategii Rozwiqzywania Problem6w Spolecznych Miasta Bialegostoku na lata

2021-2030. Zarz4dzeniem nr 262120 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 2l kwietnia 2020

roku w skladzie: l) Zbigniew Nikitorowicz, Zastqpca Prezydenta Miasta Bialegostoku,

Przewodnicz4cy Zespotu; 2) Adam Kurluta. Dyrektor Departamentu Spraw Spolecznych

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, Zastgpca Przewodnicz4cego Zespolu; 3) Andrzej

Ostrowski, Dyrektor Zarzqdu Mienia Komunalnego w Bialymstoku; 4) Boguslaw Prokop,

Dyrektor Zarzqdu Bialostockiej Komunikacji Miejskiejl 5) Bo2ena Barbara KrasnodEbska.

Dyrektor Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Bialymstoku; 6) Dorota Kolenda, Dyrektor

Powiatowego Urzgdu Pracy w Bialymstoku; 7) Edyta Marzena Mozyrska, Dyrektor

Departamentu Kultury, Promocji iSportu Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku; 8) El2bieta

Krysiewicz. Przewodnicz4ca Miejskiej Spolecznej Rady do Spraw Os6b Niepetrnosprawnych

przy Prezydencie Miasta Bialegostoku; 9) Ewa Mitula Dyrektor Departamentu Edukacj i

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku; l0) Jerzy Mantur, Kierownik Pracowni Badan. Analiz

iStrategii Rozwoju Edukacji w Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Bialymstoku;

ll) Malgorzata Urbariska, Zastgpca Dyrektora Miejskiego Odrodka Pomocy Rodzinie

w Bialymstoku; l2) Tomasz Teodor Buczek, Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. l3) Urszula Dmochowska, Dyrektor Centrum AktyvnoSci

Spolecznej w Bialymstoku.

W ramach prac nad ,.Strategi4 Rozwipywania Problem6w Spolecznych Miasta

Bialegostoku na lata 2021-2030" odbyty sig konsultacje spolecznei. W konsultacjach wziqli

udzial mieszkaricy Bialegostoku i organizacje pozarz4dowe prowadz4ce dzialalnoSi na rzecz

bialostoczan. Zebrane uwagi zostaty zawarte w .,Raporcie z konsultacji spolecznych

5 Wszystkie niezbgdne informacje oraz raporty dostgpne sE na stronie internetowej:
http://cas,bialystok.pllpl/dlamieszkancow/konsultacjespoleczne/konsultacje-strategii-rozwiazywania-
problemow-spolecznych.htm I
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Miejska Strategia Roz*-iqzywania Problemtiw Spolecznych Miasta Bialegostoku na latu 2021-2030

dotycz4cych opracowania Miejskiej Strategii Rozwiqzywania Problem6w Spolecznych

Miasta Bialegostoku na lata 2021-2030", gdzie szczeg6lowo sig do nich ustosunkowano.

Zespoly robocze pracowaly w nastgpuj4cych wyznaczonych przez Zesp6l programowy

obszarach tematycznych:

l. Wspieranie os6b z niepelnosprawnoSciami - koordynator DSP; 2. Polityka mieszkaniowa -
koordynator ZMK;3. Edukacja - koordynator EDU; 4. Przeciwdzialanie dyskryminacji

i zjawiskom wykluczenia spolecznego - koordynator DSP; 5. Pomoc spoleczna - koordynator

MOPR; 6. Aktyrvizacja os6b bezrobotnych oraz przeciwdzialania bezrobociu - koordynator

CKU; 7. Rozwiqzyvranie problem6w alkoholowych i profilaktyka uzale2nief - koordynator

DSP; 8. Ochrona zdrowia i profilaktyka - koordynator DSPI 9. Polityka rodzinna -
koordynator MOPR; 10. Bezpieczerlstwo spoleczne - koordynator MCZK. Organizacje

pozarz4dowe, kt6re zglosity akces do pracy w zespolach roboczych wnosz4c du2y wklad

pracy w czg6ci analityczno-programowej:

. Stowarzyszenie ,,My dla Innych''

. O(rodek WspieraniaOrganizacji Pozarzqdowych

. Podlaskie Stowarzyszenie Sportowc6w i Os6b Niepelnosprawnych ,,Start"

. Fundacja Oswoi6 Swiat

. Podlaski Sejmik Os6b z Niepelnosprawnoiciami

. Polskie Stowarzyszenie Pedagog6w i Animator6w KLANZA Odzial Bialostocki

. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Rozwoju Spolecznego "Innovatione"

. Fundacja DIALOC.

..Miejska Strategia Rozwiqzy'rvania Problem6w Spolecznych Miasta Bialegostoku

na lata Z02l -2030" jest dokumentem wieloletnim, kt6ry uwzglgdnia zapisy dokument6w

na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

Wdro2enie Strategii bgdzie koordynowane przez Departament Spraw Spolecznych Urzgdu

Miejskiego w Biatymstoku. Do realizacji Strategii wlqczane bqd4 takze wszystkie jednostki

organizacyjne Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku realizuj4ce cele strategiczne opisane

w dalszej czgSci strategii.
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Miejska Strutegia Roz--iqzyv,qniq Problemriw Spriecznych lvlictstu Bialagostoku na lutu 202I -2030

Slowniczek

Strategia - Miejska Strategia Rozwiqzyuvania Problem6w Spolecznych Miasta Bialegostoku

na lata 2021 -2030

Un4d -Unqd Miejski w Biatymstoku

CIS - Centrum Integracji Spolecznej

CKU - Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Biatymstoku

CWOP - Centrum Wspolpracy Organizacli Pozarz4dowych w Bialymstoku

DPS - Dom Pomocy Spolecznej w Bialymstoku

DSP - Departament Spraw Spolecznych w Bialymstoku

EDU - Departament Edukacji Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku

CUS - Gl6wny Urzqd Statystyczny

MCZK - Miejskie Centrum Zarzqdzania Kryzysowego w Biatymstoku

MKRPA - Miejska Komisja Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych w Biat),rnstoku

MOPR - Miejski Oirodek Pomocy Rodzinie w Bialymstoku

NGO - Organ izacje pozarzqdowe

NK - Niebieska karta

OIK - Odrodek Interwencji Kryzysowej w Bialymstoku

PUP - Powiatowy Urz4d Pracy w Bialymstoku

ROPS - Regionalny Odrodek Polityki Spolecznej w Biatymstoku

SOR - Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju

ZMK - Zan4dMienia Komunalnego w Bialymstoku

2. METODOLOGIA

2.1. Cele badania

Gl6wnym celem badania byla ocena problem6w spolecznych Miasta Bialegostoku

w wybranych obszarach:

I. Rodzina (ako Srodowisko rozwoju)

II. Bezpiecze6stwo publiczne

III. Lokalny rynek pracy

IV. Ochrona zdrowia i problemy uzaleznieir

V. Polityka mieszkaniowa

VI. SwiadomoSi i aktywno5i spoleczna mieszkafc6w

VII. Spoleczne wsparcie i integracja drodowiska lokalnego

Strona 81158



VIII. Przeciwdzialanie dyskrym inacj i i z.iawiska wykluczen ia spolecznego

2.2. Metodologiabadania

W badaniu przyjgto. 2e dla rozstrzygnigcia postawionych wyzej problem6w badawczych,

takze ze wzglgdu na szeroki zakres problem6w ujgtych w Strategii, niezbgdnajest triangulacja

2r6del wiedzy o problemach spolecznych miasta oraz metod badania.

Badanie opiera sig na kilku 2r6dlach danych:

. analiza danych zastanych, obejmui4ca w szczeg6lnodci:

- dane monitoringowe gromadzone w Miejskim O6rodku Pomocy Rodzinie

w Bialymstoku;

- statystyki dotyczqce lokalnego rynku pracy (statystyki Powiatowego Urzgdu Pracy

w Bialymstoku);

- statystyki dotycz4ce sytuacji rodzin - sprawozdania, statystyki publiczne;

- raporty z bada(r. diagnozy wlqczane do innych dokument6w strategicznych

i program6w operacyjnych, nporty z badari ewaluacyjnych;

- sprawozdania departament6w Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku odpowiedzialnych

za realizacjg Strategii (Departament Spraw Spolecznych, Departament Edukacji).

. badanie opinii dorostych mieszkafc6w Bialegostoku nt. postrzegania problem6w

spolecznych miasta - wywiady elektroniczne:

- Badaniem objgto 600 doroslych mieszkaric6w Biategostoku (poziom trafno5ci 97% -

wielkoSi blgdu statystycznego 0,03);

. badanie opinii przedstawicieli Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku - l2 celowo wybranych

przedstawiciel i Urzgdu M iejskiego w Bialymstoku;

. wywiady indyrvidualne z przedstawicielami instytucji zaangaiowanych (bezpoSrednio lub

podrednio) w realizacjg Strategii: Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego

w Bialymstoku, Departamentu Edukacji Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, Centrum

Wsp6lpracy Organizacji Pozarzqdowych, Powiatowego Urzgdu Pracy w Bialymstoku,

Miejskiego O6rodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku - 5 indyrvidualnych wlviad6w

poglgbionych;

. zogniskowany wywiad grupowy: z przedstawicielam i instytucji i organizacji

zaanga2owanych w opracowanie strategi i :

- wyrviad zrealizowano 3 wrzeSnia 2020 roku;
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- w badaniu uczestn;czylo I I os6b - 2 przedstawicieli Urzgdu Miejskiego

w Bialymstoku, 2 przedstawicieli MOPR, przedstawiciel CKU, 6 przedstawicieli

organizacj i pozarz4dowych;

- wyruiad dotyczyl oceny problem6w spolecznych miasta, wsp6lpracy

migdzyinstltucjonalnej - dotychczasowych doiwiadczeri i potencjafu wsp6lpracy

w przyszloSci oraz jej roli dla skutecznego wdraZania ..Miejskiej Strategii

Rozwi4zyrvania Problem6w Spolecznych Miasta Bialegostoku na lata 2021-2030".

Polqczenie r62nych metod badawczych (analizy wt6rne, badanie kwestionariuszowe,

wyruiady jakodciowe) oraz 2r6del danych pozwala na bardziej pogtgbione badanie problem6w

spolecznych miasta. Z jednej strony siggano bowiem po dane. kt6re maj4 w spos6b

obiektyrvny wskazylai na zjawiska i procesy zachodz4ce w miedcie. Korzystano z danych

dotycz4cych ostatnich l0 lat (tam, gdzie bylo to mo2liwe), dzigki czemu udalo sig pokazai

nie tylko problemy wystgpujqce w danym momencie w mieicie, ale takZe dynamikg

zachodz4cych proces6w. Por6wnanie danych z kilku kolejnych lat pozrvala na oceng, jakie sq

trendy zmian oraz na prognozowanie, w jakim kierunku mogq one zachodzii w dalszym ci4gu

(lub jak procesy te mog4 zmienii kierunek, jedli zmienilby sig szerszy kontekst). Z drugiel

strony. statystyki nie oddaj4 w pelni sposobu, w jaki postrzegaj4 problemy miasta jego

mieszkafcy. Tymczasem spos6b prze2yvania i postrzegania codziennoSci miasta przez

mieszkaric6w ma duZy wplyw na oceng zasadnoSci dzialafi naprawczych, jakie podejmowane

s4 w mieScie.

W diagnozie siggnigto do danych z badania przeprowadzonego przez ten sam zesp6l

autorski w 2018 roku - z pomocq MOPR w Biatymstoku. Udalo sig w6wczas dotrzed do os6b

w trudnej syuacji. Pol4czenie tych dw6ch rozmaitych 2rridel danych oraz metod badania

pozwolilo na zwigkszenie trafnoSci formulowanych wniosk6w.

3. DIAGNOZA SYTUACJI SPOLECZNEJ MIASTA

3.1. Problemy spoleczne miasta w latach 201l-2019

W diagnozie wyr62niono kilka wiod4cych problem6w. kt6re staty sig podstawq obrania

kierunku zmian. WSr6d nich:

. problemy rodzin. w tym: bezradnoSi opiekuriczo-wychowawcza, problemy rozwojowe.

emocjonalne i edukacyjne dzieci. ub6stwo. przemoc i

. bezpieczeistwo publiczne: zagrolenia zdrowia,Lycia, mienia i Srodowiska;

. problemy rynku pracy:
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szaleznienia i problemy zdrowia (problemy os6b z niepelnosprawnoSciami);

zagrozenie bezdomnoic iq i wady wczedn iej szej po I ityk i m ieszkan iowej ;

niezadowalaj4cy poziom (wiadomoSci i aktyrvnoSci spolecznej mieszkaric6w.

Mapa problem6w i grup wymagajecych objgcia dzialaniami, okre6lonych przez

przedstawicieli instyucji obejmuje:

. ub6stwo rodzin, w tym w szczeg6lno3ci rodzin, w kt6rych jego 2r6dlem jest dfugotrwale

bezrobociel

. bezradnodi opiekuriczo-wychowawcz4w rodzinach:

. trudnq syuacjg rodzin, w kt6rych funkcjonujq osoby z niepelnosprawno5ciami (zar6wno

dzieci, jak i doro5li);

. trudnq sluacjg os6b prowadz4cych samotnie gospodarstwo domowe, zwlaszcza

w sytuacji dlugotrwalej choroby;

. zla kondyciq psychiczn4 mlodzieLry (przejawiajqcq sig w zachowaniach lgkowych,

niedostosowaniem. zachowaniach ryzykownych, w fym uzaleinieniach) - pny

jednoczesnym braku kompleksowych rozwi4zafi (w tym opieki dla mlodzie?y

z zaburzeniaml\:,

. narastaj4cy problem opieki os6b starszych i niewystarczaj4cej opieki senioralnej;

. niewystarczaj4co rozwinigte mieszkalnictwo socjalne, kt5re prowadzi do niemo2nodci

rozwiqzania problemu dostgpu do mieszkari dla os6b i rodzin w trudnej sltuacj i,

niezdolnych do samodzielnego zapewnienia sobie lokalu mieszkaniowego;

. za malq liczbg plac6wek kulturalnych, kt6re moglyby pelnii funkcje integruj4ce grupy

os6b wykluczonych (ze wzglgdu na wiek. sytuacjg rodzinn4, niepelnosprawnoii, czy

ub6stwo);

. niedostatki infrastruktury opiekurlczej:

- niewystarczaj qca liczba miejsc w Zlobkach (mimo sukcesywnego zwigkszania

dostgpnodci tych plac6wek);

- ograniczona oferta uslug opiekuficzych dla os6b starszychl

- ograniczony dostgp do dziennych oSrodk6w wsparcia;

- niedostatek Swietlic, klub6w, miejsc integracji dla os6b starszych:

- ograniczona oferta opieki dziennej dla dzieci i mlodzieZy.

Te rozpoznania znajduj4 teL potwierdzenie w danych statystycznych, kt6re s4 zaprezentowane

w dalszej czg6ci raportu. Czg66 z nichjest przedmiotem dzialai podejmowanych przez badane

instytucj e.
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Mieszkaricy obserwujq podobne problemy - przede wszystkim zvii4zane z rynkiem pracy

(bezrobocie/nieatrakcyjne oferty pracy), kt6re skutkuj4 migracjq poza Biatystok oraz

ub6stwem. Zaow&alnym problemem jest z perspektywy mieszkafic6w alkoholizm - znacznie

rzadziej narkomania lub inne uzale2nienia. Wedlug co pi4tego mieszkarica problemem jest

poziom zdrowia mieszkahc6w. co przy utrudnionym dostgpie do systemu opieki zdrowotne.i

staje sig waznym spolecznym wyzwaniem. To problemy. kt6re s4 wzglgdnie trwale, tzn.

zar6wno w badaniu prowadzonym w 201 8 roku, jak i w 2020 roku hierarchia problem6w jest

nrezmlenua.

Tabela l. Najwainiejsze problemy miasta w opinii mieszkaflc6w

2r6dlo: Mantur J., Krvieciriska-Zdrenka M., Ewaluacja Rozwi4zywania Problem<5w Spolecznych N{iasta

Bialegostoku na lata 201 l -2020- Raport z Badania, Bialystok 20 | 8.

Mieszkaricy odr62niaj4 problemy miasta od tych do5wiadczanych przez siebie samych.

Zdecydowana wigkszo5i mieszkafic6w (84%.) uwuza, 2e nie dotyka ich 2aden

z wymienionych problem6w. Je6li jednak na jakie( wskazuj4. to te. kt6re dotykajq ich

osobiScie (problemy zdrowotne); b4d2 wystgpuj4 w ich rodzinie lub u najbliZszych os6b:

alkoholizm, koniecznoSi migracji, ub6stwo. bezrobocie, niskie wynagrodzenia (za niskie

w por6wnaniu do koszt6w utrzymania w mieScie). W5r6d tych problem6w wymieniano tak2e

niedob6r insty,tucji, z kt6rymi rodzina chcialaby mied kontakt - ten problem sygnalizowaly

mlode rodziny z dzieimi oraz osoby starsze.

Tabela 2. Problemy dotykajqce badanej rodziny

12.140.3Alkoholizm
3 8.s 37.0Duza skala migracji poza Bialystok

t? 51? 5Ubostwo
26.5 28.0Bezrobocie

r 6.419,5Narkomania

18.3 20.1Poziom zdrowia (zachorowania na tzw. choroby cywilizacyjne - choroby serca,

cukrzyca. otyloSi. HIV/AIDS, alergie)
I t.812.3Wyl4czenie okreilonych grup z acia spolecznego

I 1.0 I 1.0Brak instytucii spolecznvch (edukacyinych. zdrowotnych. kulturalnych)
9.3 10.4Przemoc w rodzinie
RS 8.2Uzale2nienia od gier/hazardu/lnternetu

8.48.3PrzestgpczoSi
s{ 5..1JakoSi irodowiska

t.t2,8lnne (bezdomnodi, choroby, uzaleZnienie od pomocy qpolecznej)

3.5
Poziom zdrowia (zachorowania na tzw. choroby cywilizacyjne - choroby serc4
cukrzyca, otyloSi, alergie)

2.8Alkoholizrn
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Dui:a skala migracji poza Bialystok 2,5

Brak instyucji spolecznych (edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych) 1'l

Ub6stwo 1.5

lJezrobocie 1.3

Narkomania 0.5

Wykluczenie spoleczne 01
Inne (niskie wynagrodzeni4 *ysokie kosay zycia) 1.5

Zadne 84.0

Miejska Strulegia Rozwiqzywania Prrtblem6w Spolecznych Miasla Bialegostoku na lotu 2021 -2030

2r6dlo: Mantur J.. Kwieciriska-Zdrenka M.. Ewaluacja Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 201l-2020. Raport z Badania, Bialystok 2018.

Ze wzglgdl na to. ze mieszkaricy mogli miei trudnoSci m6wienia o sobie lub wlasnej

rodzinie. zapylano ich o to. czy w ich otoczeniu sq osoby. kt6re doiwiadczajq problem6w

spolecznych. Zwraca uwagg fakt, 2e zdecydowana wigkszodi badanych mieszkaric6w w o96le

nie dostrzega w swoim otoczeniu takich os6b. Wyjqtek stanowi4 jedynie osoby spo2lvuaj4ce

w nadmiarze alkohol - te znane sA co czwartemu mieszkaficowi . Rzadziej zauwaZa)q

w swoim otoczeniu osoby. kt6re zazywaj4 narkotyki lub stosuj4 r62ne formy przemocy

domowej. Takie rodziny znane sq jednak co dwudziestemu mieszkaricowi.

Tabela 3. Wl"stgporranie w otoczeniu osdb, doznajqcych problem6w spolecznych

2r6dlo: Nlantur J., Krvieciiska-Zdrenka M.. Ewaluacja Rozu'i4zyu'ania Problemow Spolecznych l\liasta
Bialegostoku na lata 201l-2020. Rapon z Badania, Bialystok 201 8.

WiEkszo56 mieszkaric6w (69% - 414 os6b) uwaZa. 2e w mieicie s4 takie grupy os6b. kt6re

bardziej ni2 inne nara'Zone s4 na do6wiadczanie problem6w spolecznych - przede wszystkim

osoby chore. osoby z niepelnosprawno6ciami, uzale2nione i starsze.

Tabela {. Grupv mieszkaic6w, kt6rych w szczeg6lnoici dotykajq problemy spoleczne

12.0 25.8 t.8 0.5SpozywajE alkohol rv nadmiarze

0.3Zazywajq narkotyk6w 9,1.5 5.3 0.0

96.8 2.u 0,0 0.5Za2ywa jq dopalaczy

0.1 0.39.1.8 4.8Uprawiaj4 hazard (zaklady bukmacherskie, gry na
automatach, konkursy SMS-owe, itp)

94.1 5.3 0.0 05Doznajq przemocy fizycznej w rodzinie

0.0 0.594.5 5.0Doznaj4 przemocy psychicznej w rodzinie

94.0 5.5 0.0 0.5Doznaj4 przemocy ekonomicznej w rodzinie

36.6Osoby z niepelnosprarvno5ciami, chronicznie chore

26,1Osoby uzaleznione (od alkoholdnarkotyk6w)
23,6Osobv starsze
7)Osoby ubogie
4.7Rodzinv wielodzietne
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()soby samotn ie wychorvujqcc dziecr I.u
O96lem 100,0

2r6dto: Mantur J,, Kwiecitiska-Zdrenka M., Ewaluacja Rozwi4zywania Problemow Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 201l-2020. Raport z Badania, Bialystok 2018.

+W tabeli pominiQto odpowiedzi os6b. wedlug ktorych nie ma w mieScie os6b, kt6rych w szczeg6lno5ci
dotykaje problemy spoleczne

Mieszkaricy z Dvraz^j4 relatywnie po4,tywne zmiany w odniesieniu do kilku kwestii

spolecznych (tzn. nasilenie problemu zmniejszylo sig lub pozostalo bez zmian), przede

wszystkim wskazuj4 na pzemoc wobec dzieci i przemoc w rodzinie. spoz)'v/anie alkoholu

przez doroslych oraz negat),vr'ne zachowania pod wpllar/em alkoholu. Zwracaj4 natomiast

uwagg na nasilenie problem6w odnosz4cych sig przede wszystkim do mlodzie2y: ilosci czasu

spgdzanego przy komputerze - w Internecie, na portalach spoleczno:iciowych, na graniu. ale

taki e zaz:Wvania dopalaczy i nadmiernego spo2ycia alkoholu. W przypadku pozostalych

problem6w - czgiciej zauwuiano zatrzyfi^nie lub spadek nasilenia zjawiska nizjego wzrost.

Tabela 5. Zmianv nasilenia problem6w spolecznych

2r6dto: Mantur J., Kwieciriska-Zdrenka M., Ewaluacja Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 201l-2020. Raport z Badania. Bialystok 201 8.

3.2. Problemy doSwiadczane przez badanych mieszkaric6w

3.2.1. Ub6stwo

IloSi czasu spgdzanego na korzystaniu z Internetu 16.2 0.5

Korzystanie z portali spoleczno5ciowych 7 5,4 0.8 23,8

Granie w gry komputerowe 72.0 0.8 21 .2

R62ne formy hazardu (zaklady bukmacherskie. gry na

automatach, konkursy smsowe, itp. )
60,5 t.5 3 8.0

Za2ywanie dopalacry przez nieletnich 57 ,0 1.8 'lq ,
Spozywanie alkoholu przez nieletnich 56,0 5.5 3 8.5

Iloji zachowai za4razli4cych bezpieczeistwu pod wplywem
dopalac4

49,8 2.5 47 ,7

Zuirywanie narkotyk6w 44.0 1.8 <,?
Iloii zachowari zagruiaj4cych bezpieczeistwu pod wplywem
alkoholu (awantury, akly wandalizmu, zachowania
agresywne, itp.)

3 9.8 54.0

Za2y wanie dopalacry przez doroslych I9.8 4,0 56,2

Ifoii zachowai zagrAr^j4cych bezpieczeistwu pod wplywem
narkotyk6w 36,4 1.8 59,8

Spozywanie alkoholu przez doroslych 32"0 8,0 60.0
Przemoc fizlczna w rodzinie 28.2 5,5 66.3
Przemoc wohec dzieci 25"8 8.8 65,4
Przemoc psychiczna w rodzinie 2,1,8 so 70,2
Przemoc ekonomiczna w rodzinie 21 ,5 5,0 71 5
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Jak pokazywano wczeiniej tylko 1,5% badanych (tabela 2) p)tanych wprost deklaruje,

ze dotyczy ich problem ub6stwa. Jednak, gdy przygl4damy siE temu jak postrzegajq

mo2liu'oSi zaspokajania potrzeb rodziny okazuje sig, 2e w trudnej syuacji jest znacznie

wigcej os6b. Co czwarty z badanych (27 ,3o/o) uznal, 2e dochody rodziny wystarczaj4

na zaspokojenie tylko podstawowych potrzeb, a 3,3%o - 2e dochody nie starczaj4 nawet na to.

Pozostali badani pozyywnie oceniaj4 swojq sytuacjg finansowq - ponad polowa os6b

przyznaje.2e Srodki finansowe wystarczajq na zaspokojenie ich wszystkich polrz,eb, a l4,8Vo

badanych wskazuje. 2e jest w stanie r6wnieZ zaoszczEdzit..

Tabela 6. Ocena sytuacji materialnej rodziny

2rod.lo: Manrur J.. Kwieciriska-Zdrenka l\'1., Ewaluacja RozwiEzlrwania Problem6w Spolecznych Miasta
B ialegostoku na lata 201 I -2020. Rapon z Badania, Biatystok 201 8.

Wigkszosi badanych ocenila. 2e ich syuacja jest taka sama jak innych mieszkaric6w

Bialegostoku. lm trudniejsza byla sytuacja rodziny, tym aadziej uznawano, 2e jest ona lepsza

ni2 pozostalych. Jednak u' przypadku 5o/o rodzin. kt6re zaspokajaj4 jedynie podstawowe

potrzeby badani uwaZaj4. ze i tak ich sltuacja jest lepsza ni2 innych. Wigkszoit (92,3%)

rodzin. kt6rych obecna sltuacja jest bardzo zla, znalazla siE w niej w ostatnich latach (ich

kondycja pogorszyla sig) - dotyczy to 34,9o/o rodzin zaspokajajqcych jedynie podstawowe

potrzeby.

Tabela 7. Ocena sytuacji rodziny w por6wnaniu z sytuacj{ innych rodzin

Zrodto: Mantur J., Kwieciiska-Zdrenka M., Ewaluacja Rozwiqzywania Problemow Spolecznych Miasta

Bialegostoku na lata 2011-2020. Rapon z Badania, Biaiystok 201 8.

Co trzecia z badanych rodzin utrzymuje sig z niezarobkowych 2r6del dochodu. Te rodziny

wyraZnie gorzej oceniaj4 swoj4 syuacjg. AZ 8,6yo badanych zmuszona jest uzupelniac

dochody korzystajqc z pomocy finansowej (stale lub okresowo - patrz aneks tabela II) -
ciekawe, 2e czgsciej dotyczy to os6b, kt6re maj4 zarobkowe 2r6dla dochodu. NaleZy to

r,t.8Wystarcza nam na rvszystkie potrzeby i rra oszczgdnoSci

5,1.8Wystarcza nam na wszystkie polrzeby
27 ,3Wystarcza nam tylko na potrzeby podstawowe

J.JNie wyslarcza nawet na podstawo$e potrzeby

I (X),0Ogrilem

25.5Lepsza 26.8

59.565.3Taka sama

8.0 t50Gorsza

t00,0100,0()g6lem
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rozumied jako potwierdzenie wcze6niej stwierdzanej nieadekwatnoici wysokoSci

wynagrodzefi do koszt6w utrzymania. Z drugiej strony w(r6d os6b korzystajqcych stale

z zasilk6w znalazly sig i takie, kt6re jednocze6nie deklarowaly, 2e Srodk6w starcza im na

wszystkie potrzeby oraz oszczgdno3ci. By6 moze sq to osoby, kt6re uznaty, 2e iwiadczenie

otrzymywane w ramach programu Rodzina 500+ to zasilek z pomocy spolecznej. Z drugiej

strony, wiEkszo66 os6b. kt6re zadeklarowaly, 2e nie starcza im Srodk6w na zaspokojenie

nawet podstawowych potrzeb nie korzysta z pomocy finansowej - to gl6wnie osoby starsze

i samotne.

Tabela 8. Zr6dla dochod6w rodzinv

2r6dlo: Mantur J.. Kwieciriska-Zdrenka M., Ewaluacja Rozwi4zywania Problemow Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 2011-2020. Raport z Badania, Bialystok 201 8.

Co czwarty badany zadeklarowal,2e musial ograniczyd potrzeby ze wzglgdu na sytuacjg

materialn4 rodziny najczg6ciej z wyjazd6w wlasnych, rodzinnych lub wyjazd6w wakacyjnych

dzieci. W sytuacji niedobor6w finansowych rezygnowano tez z remont6w mieszkania.

Co 6smy badany zrezygnowal z udzialu w kulturze i z rozrywek. Ograniczano r6wnie2 iloic

kupowanego jedzenia lub kupowano z)'wno6i ni2szej jakoSci, tariszq. Nieco rzadziej

rezygnowano z zakupu odzieZy, obuwia, nowego sprzgtu iwyposazenia domu (takze

w meble). Co dwudziesty badany przyznal, 2e zrezygnowal z leczenia (rehabilitacji, wyjazdo

do sanatorium, wykupienia czg5ci lek6w), z zaplacenia oplat za media lub czynszu

za mieszkanie.

Tabela 9. Potrzebv, ktrire rodzina musiala ograniczvd ze v'zglgdu na s],tuacjg materialnq

69,8Wynagrodzenia za pracA (w fym wlasna dzialalno(6)

lnne (rodki (emerytura. renta. zasilki) 30.0

Pomoc finansowa rodziny 0,1
()g6lem 100,0

Wyjazdy/urlop 57.8
Remont mieszkania 21.1
Udzial w kulturze, rozrywki I3.3
.lcdzen ic t2.l
Wiele - ,,oszczgdzamy. na czym sig da" r 0.0
OdzieTlobuwie 8.9
Sprzgtu RTV/AGD, wl posa2enie domu /.6
Leczenie 5.6
M ed ia./c zy nsz 5,6
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Zr6dlo: Mantur J., Kwieciriska-Zdrenka M.. Ewaluacja Rozwi4zywania Problemow Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 20 | l-2020. Raport z Badania. Bialystok 201 8.

3,2.2. Bezrobocie

Wdr6d badanych co trzecia osoba (33.8%) nie pracuje - w tym ponad polowa to osoby

w wieku produkcyjnym. A2 23o/o wszystkich badanych miala za sobq przynajmniej jeden

epizod bezrobocia trwaj4cy dlu2ej niL 6 miesigcy. W co trzecim gospodarstwie domowym

w Bialymstoku (34,8%) nikt nie pracuje. WSr6d os6b, kt6re nie pracuj4 obecnie mimo, 2e s4

w wieku produkcyjnym, tylko 16.79/o podjglo pr6b9 znalezienia pracy w ciqgu ostatnich

3 miesigcy, jednak byly one nieudane. Wedfug badanych w Bialymstoku nie ma ofert pracy,

a te kt6re s4 - nie sq atrakcyjne ze wzglgdu na oferowane wynagrodzenie. Co trzecia z os6b

nie pracuj4cych nie chce pracowai i nie poszukuje pracy, Jest w5r6d bezrobotnych niewielka

grupa - 16,70/o - os6b. kt6re chcialby pracowai, ale nie mo2e tego robi6 ze wzglgdu na

niemo2noi6 pogodzenia pracy zawodowel z 2yciem rodzinnym (brakuje rozwiqza6

instyucjonalnych tego problemu).

Tabela 10. Powody nicpowodzenia w poszuki*aniu pracy przcz osoby bezrobotne

Zrodlo: Mantur J., Kwieciriska-Zdrenka M.. Ewaluacja RozwiEzywania Problemow Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 20ll-2020. Raport z Badania, Bialystok 2018.

3.2.3. Zdrowie

Pyano mieszka6c6w o zachowania, kt6re maj4 du2e znaczenie dla ich stanu zdrowia,

m.in. o palenie papieros6w ipicie alkoholu. Co czwarty (23,3%) dorosly mieszkaniec pali

papierosy. WigkszoSi (83,9%) z nich pali regularnie - od 2 do 40 papieros6w (Srednio

l5 papieros6w dziennie). Papierosy czgSciej pal4 mg2czyLni funkcjonuj4cy w rodzinach

bgdqcych w trudnej syuacji materialnej (38.5%) (dane pochodz4 z badania pr6by

reprezentatywnej mieszkaric6w Bialegostoku - badania wlasne 2018).

Tylko co piqty (19,5%) mieszkaniec deklaruje, Ze nie pije alkoholu, a kolejne 8,5% unika

okazj i do jego spoZywania. Na drugim kraficu sq osoby, kt6re nie omijaj4 okazj i

16,7Brak ol'ert pracy w Bialymstoku i najblizszej okolicy
0.0Zb).t wysokie wymagani4 co do kwalifikacji

3 3.3Nieatrakcyjne wynagrodzenie

0.0Zhyt wysokie kosay dojazdu

16.7Trudno(ci z organizacjq (np. koniecznoii zapewnienia opieki dzieciom, itp.)

Inne: nie szuka pracy. nie chce pracowai
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do spo2l.rvania alkoholu lub zdarza si9 im doSi czgsto pi6 alkohol ,,2 dobrej okazji" -jest ich

zdecydowanie mniej (razem stanowi4 12,37o mieszkaric6w).

Tabela I l. Gotowo6d spoiwania alkoholu

Zr6dlo: Mantur J.. Kwieciiska-Zdrenka M.. Ewaluacja Rozwiqzywania Problemow Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 201l-2O20. Raporl z Badania, Bialystok 20 I 8.

Mieszkaflcy najczgSciej pijq piwo. a najrzadziej w6dkg.

Tabela 12, CzqstoSd spoi-wania alkoholu

2r6dlo: Mantur J.. Kwieciriska-Zdrenka M.. Ewaluacja Rozwi4zywania Problemow Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata20ll-2020. Raport z Badania, Biabstok 2018.

Alkohol jest spozpvany gl6wnie dla poprau'y nastroju oraz w zwiqzku z rodzinnymi

itowarzyskimi okazjami. Wa'Zne, 2e tylko wyj4tkowo alkohol spo2ylvany jest z powodu

presji innych os6b lub dotkliwej wewngtrznej potrzeby ucieczki od smutku iproblem6w.

Tabela 1f,. Powody spo2lxania alkoholu

2r6dlo: Mantur J.. Kwieciriska-Zdrenka M.. Ewaluacja Rozwiqzywania Problem6w Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 201l-2020. Raport z Badania, Biatystok 201 8.

Zdecydowanie rzadziej mieszkaricy siggajq po narkotyki lub inne (rodki odurzaj4ce. Takie

dodwiadczenie mialo 6o/o wszystkich badanych. Byly to osoby mlode (do 34 roku 2ycia),

a najczg6ciej byli to mglczy2ni, w wieku 18-24 lata, z wyksztalceniem ni2szym ni2 drednie

8.iNie omi.jam takich okazji
4,0Lubie wypii alkohol z dobrej okali, zdarza mi siq todosi czgsto

59.8Lubig wypi6 alkohol z dobre.j okazji, ale nie zdarza mi sig to czgsto

8.5Unikam takich okazji
19.5Nigdy nie pijq alkoholu

100.0Og6lem

lR S 1< :)Piwo 41.9

3.415.2 I 1,5Wino
I 0.3Wodka 8.7

48, IChgi poprawienia sobie nastroju

43.8Okazje rodzinne i towarzyskie

Nudq brak innych zajgi 3.4

Chgi zapicia problem6w, smutk6w )i

2.2Presja ze strony innych, namowy

0g6lem 100,0
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(dane pochodzq z badania pr6by reprezentatywnej mieszkaric6w Bialegostoku - badania

wlasne 201 8 r.).

Problem uzaleLnienia od hazardu takZe nie jesl znacz4cy - doSwiadczenie czgstej gry

hazardowej majq nieliczni: zaleZnie od fbrmy gry od 0,8 do 3%o. Do gier bardziej

rozpowszechnion ych nalel4 rozmaite konkursy. Mniej os6b gralo na automatach lub

w salonach gier (najczgsciej do(wiadczenie to bylo udzialem mlodych' nieaktyrvnych

zawodowo mgzczyzn, niemogqcych zaspokoii nawet podstawowych potrzeb) i obstawialo

zaklady (mgzczy2ni, w wieku 45-54 lata, w zlej syuacji finansowej). Tabela 14. UzaleZnienia

hazardowe

Zrodlor Mantur J.. Kwieciriska-Zdrenka M.. Ewaluacia Rozwi4zywania Problemriw Spolecznych Miasta

Bialegostoku na lata 201 l-2020. Raport z Badania, Biatystok 201 8.

3.3.3. Rodzina

W rozdziale przygl4dat bgdziemy sig problemom rodzin mieszkaj4cych w Bialymstoku ze

szczeg6lnym uwzglgdnieniem rodzin korzystaj qcych z pomocy spolecznej. Pnyjnymy

si9 temu, jakie rodziny korzystajq z pomocy spolecznej oraz jak zmienialo sig to w ostatnich

latach, a w dalszej czgdci rozdzialu, co o wlasnej syuacji m6wiq wybrane grupy

mieszka6c6w.

Od 2010 roku systematycznie spada liczba gospodarstw domowych oraz os6b

korzystaj4cych z pomocy spolecznej (z niekorzystnym odchyleniem od tego trendu w 2013

roku). Wedfug MOPR spada ticzba os6b, kt6re zmuszone s4 do korzystania z zasilk6w

okresowych, jak i celo*'ych.

Zauwaza sig natomiast wzglgdnie stal4 liczbg os6b korzystaj4cych z zasilku stalego,

jednak2e wynika to z faktu,2e wiele os6b nie nabylo uprawnieri do renty bqd2 emer)'tury

(Swiadczenie to przysfuguje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub calkowicie

niezdolnej do pracy z uwagi na niepelnosprawno(i, przy jednoczesnym spelnieniu kryerium

dochodowego okreslonego w ustowie o pomocy spolecznej z dnia l2 marca 2004 r. o pomocy

spolecznei (Dz. U . z 2020 r. poz. I 876)).

I 2.8 3.077.3 7.0
Udzial w konkursach organizowanych przez
gazety, TV lub operator6rv telefonicznych przez

wysylanie platnych sms6w
0.887.3 6.5 5.5Cra na automatach lub w salonach gier

,1.8 0.889.3 5.3Obstawianie zaklady bukmacherskich
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W 2018 roku wedlug GUS liczba gospodarstw. kt6re korzystaty z pomocy spolecznej

wyniosla 6065 ( l0 795 os6b). Tylko 33% os6b korzystajqcych stale z pomocy spolecznej to

osoby w wieku produkcyjnym mobilnym - to jest takie. kt6re pod wplywem dzialafi

aktlwizacyjnych majq szansg wr6cii/wej5i na rynek pracy izmienii swojq sytuacjg zyciowq.

Niekorzystne jest. Ze a2 213 z tych gospodarstw domowych to gospodarstwa, kt6rych doch6d

jest ni2szy ni2 kryerium dochodowe - doSwiadczaj4ce glgbokiego ub6stwa.

Wykres 1. Liczba gospodarstw domor*ych oraz os6b korzlstajqcych z pomocy spolecznej na
terenie miasta w latach 2010-2019

18060 18402
19165

Lao22
17156 15595

14902
150m

12473

10880 10830 10758

1mm 9415

7771 7589

2010 2071 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20t9

I lieba gospodarstw domowych korzystaiacych z pomocy spoteenej

I liczba os6b korzystaiQcych z pomocy spolecznei

Zr6dlo: Program rewitalizacji miasta Bialystok na lata 2017-2023 oruz sprawozdania z dzialalnoici MOPR.

Gl6wnymi powodami korzystania ze wsparcia MOPR sq ub6stwo (w 2019 r. - 62%),

niepelnosprawno3i (w 2019 t. - 45%), bezrobocie (w 2019 r. - 40o/o) oraz dfugotrwala

choroba (40%). ZauwaLalny jest spadek (na przestrzeni ostatnich 3 lat o l2o/o) liczby os6b

irodzin, kt6rym pomoc przyznano ze wzglgdu na bezrobocie. Zmniejszenie liczby os6b

bezrobotnych wdr6d os6b korzystaj4cych z pomocy spolecznej wynika z pozyywnych zmian

na rynku pracy oraz oferty dziala6 ukierunkowanych na aktywizacjg spoleczno-zawodowq

tych os6b.
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Ze wzglgdu na to. jakie s4 najczgstsze powody korzystania z pomocy spolecznej oraz to,

jakie byly te powody w momencie ustanawiania Miejskiej Strategii Rozwi4zywania

Problem6w Spotecznych Miasta Bialegostoku na lata 20ll-2020, badanie empiryczne

koncentrowalo sig tylko na wybranych grupach mieszkaric6w: rodzinach

wieloproblemowych, w kt6rym gl6u'nym 2r6dlem trudnoSci jest bezrobocie, przemoc lub
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trudno6ci opiekurlczo-wychowawcze. skutkuj4ce w czg{ci przypadk6w przekazaniem dziect

do pieczy zastgpczej.

W dalszej czg6ci rozdzialu przyglqdamy sig bardziej szczeg6lowo trudnofuiom przez)nvanym

w rodzinie w kryzysie, dalej rodzajom pomocy jakiej potrzebuj4 rodziny oraz temu, z jakiej

pomocy korzystajq z pltaniem o to, czy te potrzeby i uzyskiwana pomoc s4 zbie2ne.

Rodziny w sytuacji kryzysowej

Rodziny ubogie ze wzglgdu na dlugotrwale bezrobocie

Wedlug badanych rodzin, kt6re korzystajq z pomocy spolecznej z powodu ub6stwa (kt6re

jest m.in. konsekwencj4 dlugotrwalego bezrobocia) gl6wn4 barier4, kt6ra utrudnia im wejScie

na rynek pracy jest nieuczciwoSd pracodawc6w. Dalej s4 to: brak ofert pracy lub brak

znajomosci takich ofert. Badani zwracali tez uwag9. ie oferty pracy s4. ale s4 skierowane

do szczeg6lnych grup os6b pozostaj4cych bez pracy m.in.'. mg2czyzn, rencist6w

lub student6w. Nale2y jednak zwr6cii uwagg. 2e co czwarly badany uznal, 2e problemem

blokuj4cym powr6t na rynek pracy jest brak uslug opiekuficzych, kt6re pozwolityby

na pogodzenie obowi4zkSw rodzinnych z pracq.

Tabela 15. Bariery wej6cia na rynek pracv

2rodto: Mantur J., Kwieciriska-Zdrenka M., Ewaluacja Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych Miasta

Bialegostoku na lata 2011-2020. Raport z Badania, Biatystok 2018.

Osoby dlugotrwale bezrobotne s4 w du2ej mierze zale2nie od pomocy spolecznej.

Dla wigkszo6ci z nich jest to gl6wne 2r6dlo dochod6w.Przy czym tylko dla co trzeciej z tych

os6b s4 to dochody regulame, a zatem przewidywalne. Pozostali oceniali, 2e ich dochody

sq n ieregularne.

Tabela 16. 2r6dla dochod6w

58. INieuczciwi pracodawcy
1q5Brak miej sc pracy

32,6Brak informacji/zly system informowania o ofertach pracy

32.6Miejsca pracy tylko dla rvqskiej kategorii os6b (np. tylko mgi:cryzn, tylko
rencist6w. i

25,6Brak uslug opiekuricz,vch umo2liwiaj4cych podjgcie pracy (zlobki, przedszkola"

opiekunorvie dla osob przewlekle chorych lub starych)
7.0Brak-/2le rozwinigta komunikacja w gminie. utrudnione dojazdy

83.3Zasilki. pornoc spoteczna
6.3Srodki z programu Rodzina 500+
4.2Dochody z dorywczych prac

Strona 2l llSE
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Nie mam rvlasnych dochod6w (oszczgdnoSci. zasilek okresowy) 6.3

2r6dlo: Mantur J., Kwieciriska-Zdrenka M.. Ewaluacja Rozwi4zywania Problem<iw Spolecanych Miasta
Bialegostoku na Iata 201 I -2020. Raport z Badania, Biatystok 201 8.

Dochody rzadko wystarczaje na wszystkie potrzeby. Zdecydowana wigkszo56 takich rodzin

zaspoka.ia jedynie podstawowe potrzeby, a niemal co r'zecia (28.9yo) musi je ograniczai.

Tabela 17. WysokoSd dochodriw

2rodlo: Mantur J.. Kwiecirlska-Zdrenka M., Ewaluacja Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 2011-2020. Raport z Badania, Biatystok 2018.

Strategie poszukiwania pracy

lstotn4 kwestiq jest poziom determinacji badanych os6b do zmiany wlasnej sytuacji oraz,

czy sq w tym wspomagane. Zauwazmy.2e wigkszoii badanych deklarowala, ze podjgla pr6b9

znalezienia pracy (na o96l nie ograniczaj4c tych poszukiwafi do wlasnej dzielnicy).

W wigkszo5ci badani nie ograniczaj4 sig takze do poszukiwania pracy w wyuczonym

z wodzie. Tylko 40% badanych wziglo udzial w szkoleniu organizowanym przez

PUP (zwykle bylo to jedno szkolenie), ale relatywnie niewiele os6b szuka po nich pracy.

Tabela 18. Aktir nosd w poszukiwaniu pracy

2r6dto: Mantur J., Kwieciriska-Zdrenka M., Ewaluacja RozwiEzywania Problemow Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 2011-2020. Raport z Badania, Biatstok 20 I 8.

Badani uznaj4,2e aktywne poszukiwanie pracy oznacza przede wszystkim przegl4danie

ogloszefl o pracg oraz wizl,ty w nrz7dzie. Rzadziej vznaj4,2e aktywne poszukiwanie pracy

oznacza zaangaiLowanie w skladanie wizlt w zakladach pracy. rozsylanie 2yciorys6w,

poszukiwanie pracy za podrednictwem znajomych os6b. Sami ogtaniczaj4 poszukiwania

gl6wnie do przeglAdania ogloszefi. Tylko co piAta osoba odwiedza potencjalnego pracodawcg

w poszukiwaniu zatrudniania. Podobnie czgsto badani pr6buj4 dotrze6 do pracodawcy

za pomoce znajomo(ci.

2.2Wystarcza na wszystkie potrzeby i na oszczEdnoSci

Wystarcza na wszystkie potrzeby 6.7

Wystarcza tylko na podstawowe potrzeby

Nie starcza nawet na Io 28.9

Poszukiwanie dowolnej pracy 83.i 16,7

Poszukiwanie pracy w zawodzie wyuczonym 57,8 t)1
Poszukiwanie pracy po ukoriczeniu szkolenia 40.0 60.0
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Tabela 19. Aktpne poszukiwanie pracl'

Zrodlo: Mantur J.. Kwieciriska-Zdrenka M-. Ewaluacja Rozwi4zywania Problemow Spolecznych Miasta
Biategostoku na lata 201 I -2020. Raport z Badania, Biab stqk 2018.

Gotowo6d do podjgcia pracy zawodowej

Badanych pytano takze. czy byliby sklonni podj4i praca. Dwie trzecie z nich (66.7yo)

podjgloby pracg w niedfugim czasie od momentu uzyskania oferty. Pozostali byliby gotowi do

podjgcia pracy dopiero po kilku tygodniach lub wprost deklarowali. 2e nie mogq zacz4t

pracowa6 w najbliZszym czasie. Wigkszq gotowo6i do podjgcia prucy wyrazaly te osoby,

kt6re w-przeszloici przynajmniej raz pracowaty dlu2ej niz l2 miesigcy. Kobiety, kt6re majq

co najmniej dwoje dzieci lub funkcjonuj4 z dzie(,mi bez partnera rzadziej wyru2ai4 gotowo66

do szybkiego podjgcia pracy.

Tabela 20. GotowoSd do podjgcia pracy

2r6dlo: Mantur J.. Kwieciriska-Zdrenka M.. Ewaluacia Rozwi4zywania Problem6w SPolecznych Miasta

Bialegostoku na lata 20ll-2020. Raport z Badania, Biatystok 2018.

Polowa badanych (52"/o) bezrobotnych os6b nie chce podnosid kwalifikacji lub wyksztalcenia

bez wzglEdu na to, czy wczeSniej sygnalizowali, 2e barier4 jest brak ofert pracy, kt6rym

odpowiadaj4 posiadane kwalifi kacje zawodowe.

72.3 76.9Czgste przeglqdanie ogloszei o pracy

48.9 1n5Wizyty w urzgdzie pracy

0.0
Uczestnictwo rv kursach i szkoleniach
zawodowych

27 .7

t9.l t7 ,9Wizyty w zaktadach pracy

t9.t t5.,1Pr6ba wykorzystan ia znajomo:ic i

5.1t9.lRozsylanie rvlasnego z,vciorysu do pracodawc6rv

8.5 7.7Oczekiwanie na ofertE w PUP lub MOPR

2.1 0.0In nc

lq )Od zaraz
20.8Za kilka dni
16.7Od iLrtra
16,7Nie chca/nie mogg teraz ani w najbliZszym czaste 4c pracy
10.,1Dlfi€i niz za2-3 tyg,.
4,2Nie ni2 za 2-3
?.tBrak danych
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Tabela 21. Gotowosf do podnoszenia kwalifikacji w celu znalezienia pracy

Deklarowana postawa Procent

Tak - planujE podwyZszenie rvyksaalcenia 18.8

Tak - planujE zdobycie no*ych kwalifikacji 27 .l
Nie, chcg tylko ukoficzyi kurs/szkolE, w klorej obecnie sig uczg 1.2

Nic 47 .9

Brak danvch 2.1

Zrodlo: Mantur J., Kwieciriska-Zdrenka M.. Ewaluacja Rozwiqzywania Problemow Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 20ll-2020. Raport z Badania, Biatystok 201 8.

Miejska Slrutegiu Rozwiqzyu,unia Problemtiv' Spolecznych lNliasta Bialegostoku na latq 202I -2030
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Czas pracy Srednia ocena

Praca zmianowa - przez pierwszy okres zmiany nocne

4.07
Praca w nieregularnych godzinach (np.jednego dnia l0 godzin. innego 6) l.l9
Praca z przerwq w ciqgu dnia (np. 4 godz. w god,z. porannych i4 w po2no
popoludniowych)

Miejsce pracy Srednia ocena

Praca wykonywana stale w siedzibie firmie, na tym samym slanowisku 4.30

Praca wykonywana w siedzibie tirmy, ale na roznych stanowiskach

,1. l0
4,12

Warunki zatrudnienia Srednia ocena

Zatrudnienie na okres pr6bny z mozliwoSciE przedlu2enia na lepszych warunkach l.5s
Zatrudnienie czasowe 1,5 |

Zalrudnienie poprzedzone bezplatnym lub nisko platnym sta2em na czas

Spos6b rrynagradzania za pracg Srednia ocena

Wvnagrodzenie stale, niezalezne od efekt6w pracy

Wynagrodzenie calkowicie zaleZne od efekt6w pracy 111
Wynagrodzenie stale z mo2liwoSci4 uzyskania premii za dobre efekty

0czekiwaniar<o do pracy

Bezrobotni maj4 natomiast dodi precyzyjne wyobrazenie o pracy. Najchgtniej chcieliby,

zeby byla to praca w regulamych godzinach. zaczynajqca sig w godzinach porannych.

wykonlwana na stalym stanowisku. Akceptuj4, ze praca moglaby byd poczqtkowo malo

atrakcyjna finansowo. ale oczekujq, 2e po okresie pr6bnym wynagrodzenie bgdzie wy2sze

i stale. bqdZ tez bgdzie mialo stal4 podstawq i dodatek zale2ny od efekt6w, z mozliwoiciq

uzyskania zwrotu za dojazd najtafiszym drodkiem transportu. Badani s4 najmniej otwarci

na ewentualne podnoszenie kwalifikacji. Chcieliby otrzym),\,vad wynagrodzenie okolo 2500 zl

(drednia). Przy czym, oczekiwania te s4 odwr6cone w stosunku do wyksztalcenia - osoby

z niskim wyksztalceniem maj1 wyLsze aspiracje finansowe.

Tabela 22. Wyobra2enia o warunkach zatrudnienia

Praca od wczesnych godzin porannych

3.55

Praca czgSciowo wykonywana poza fitmE

przyuczenia do pracy

4.89

4.7 6



3.69Poczqtkowo w)nagrodzenie nqni .sze. z czasem cofaz \\'yzsze

4.41Pracodawca nie zapewnia dojazdu do pracy. ale refunduje koszt najtanszego

irodka trans 11u

3,07Pracodawca nie zapewnia dojazdu do pracy i ol'eruje niski ryczalt
3.t7Pracodawca nie zapewnia dojazdu do pracy przez pierwsze szedt miesigcy pracy

? s'lPracodawca wymaga podniesienia kwalifikacji na ulasny kosa przed podjgciem

2,67Pracodawca wymaga podniesienia kwalilikacji na wlasny koszt w ci4gu

2.85Pracodawca wymaga podniesienia kwalifi kacji i pomniejsza wynagrodzenie
u picrrr szl'ch rniesiqcach pracl o kosZ szkolenia

Miejsku Stralegia Roan'iqzywania Problemow Spolecznych lvliastu Bialegosbku na lata 2021 -2030

Zrodlo: Mantur J.. Kwieciriska-Zdrenka M., Ewaluacja Rozwiqzywania Problemow Spolecznych Miasta

Biategostoku na lata20ll-2020. Raport z Badania, Biatystok 2018.

Rodziny, w ktrirych wystgpuje przemoc

Formy przemocy

Najczgstszymi formami przemocy, z kt6rymi spotkaly sig ofiary przemocy bylo

wyz)nvanie, ublizanie i krzyczenie (69%o); szarpanie, popychanie i ci4ganie (65,50/,)1

krytykowanie, os4dzanie i oczernianie (55.2"/o) oraz upokarzanie, ponizanie, lekcewazenie

(51.7%). Dominowaly wiQc rozmaite formy przemocy psychicznej. Mniei niL 20o/o

dodwiadczylo przemocy ftzycznei. Badani rzadziej doiwiadczali przemocy ekonomicznej,

najrzadziej doiwiadczano przemocy seksualnej.

Tabela 23. DoSwiadczane z:chowania przemocowe

69.0anie. ublizanie. zen te

65.5ie. popychanie. ciqganie

Kryty kowanie. os4dzanie. oczernianie
sl.7Upokarzanie. zanie. lekcewazenie
3.1.5Stoso$ anie groZb, szantazowanie
34.5Demonstrowanie zazdroSci
27 .6

2'7 ,6Narzucanie wlasnych poglqd6w. wlasnego zdania. wymuszan

a1

Kontrolowanie. o iczanie kontaktol z i mi lud2mi. izolowanie
ie posluszeistwa

27 .6WySm iervanie opinii. poglqd6w. przekonan, reli gi i, pochodzenia.

dzan ieZA

wygl4du,

20.7Brak w chorobie. nie udzielenie
t7 ,2Policzkowanie
17 .2Wmawianie c lc zne-l

l].8Kopanie. uderzanie, bicie
13.8Crozenie i/lub u:rycie noi:a, broni
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Dojazdy do pracy Srednia ocena

W"vmagania dotyczece podnoszenia kwalifikacji Srednia ocena

prac\

oierwszvch trzech miesiecy pracy

Zachowania: Procent



Uzywanie rzeczy bez pozwoleni4 dysponowanie cryjEi wlasnoiciq bez
pozwolenia czytanie osobistej korespondencji. ujawnianie tajemnic, przegl4danie
dokument6w

I 3.8

Uderzanie lub rzucanie w kogo( jakim5 przedmiolem 10,3

Niedawanie Srodk6w na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania. schronienia t0.3
Uniemo2liwianie dostqpu do miejsc zaspokojenia podstawo*ych potrzeb:
mieszkania, kuchni. lazienki. l6zka 6.9

Zmuszanie do zaciqgania pozyczek wbrew woli 6.9
Duszenic 3,4
C)kradanie, odbieranie zarobionych pieni gdzy 3.4
Zmuszanie do niechc ianych praktyk seksualnych 3.,1

Uniemo2lirvianie podjgcia pracl 3.,r

Gwalt i.-l
lnne 3.4

Miejska Strategio Roztriqzyv,ania Prohlerniu' Spolecatych Lliusta Bialegostoku na lutu 2021-2030

*Procent nie sumuje sig do 100. poniewa2 badani mogli udzielii wigcej ni2 I odpowiedzi.
Zr6dlo: Mantur J., Kwieciriska-Zdrenka M.. Ewaluacja Rozwiqzy-wania Problem6w Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 20 | l-2020. Raport z Badania, Bialystok 201 8.

Skala przemocy w rodzinie

Co drugi respondent (5 1,5%) deklarowal, 2e byl jedynq ofiar4 przemocy w jego rodzinie.

Jednak co trzeci z badanych wskazywal, Ze przemocy doSwiadczaly takZe ich dzieci lub

pasierbowie. Rzadziej deklarowano. ze przemocy do6wiadczaty inne dorosle osoby

w gospodarstwie domowym.

Tabela 2{. Inne osoby do6wiadczajece przemocy w rodzinie

*Procenl nie sumuje sig do 100, poniewa2 badani mogli udzielii wiqcej ni2 I odpowiedzi.
Zrodlo: Mantur J., Kwieciriska-Zdrenka V.. Ewaluacja Rozwiazywania Problemow Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 201l-2020. Raport z Badania, Biatystok 2018.

CzgstoSd zachowaft pzemocowych6

Co trzecia osoba (31%) do3wiadczaj4ca przemocv deklarowala, 2e doznawala jej kilka

razy w tygodniu. Lqcznie 6l,\Yo badanych doznawalo przemocy bardzo czgsto (co najmniej

raz w tygodniu), a 27,6Vo badanych miala takie dodwiadczenia czqsto (co najmniej raz

w miesi4cu).

6 Wszystkie dane \ 1'korzystane w podrozdziale pochodz1 z badania bialostockich rodzin w kt6rych wyst9puje
przemoc - badania wlasne 2018.

T.vlko ja 5t.5
Dziecko/dziec i/pasierbowie J J.J
Inna osoba dorosla/osobv dorosle I 1,1

Osoba starsza,/osoby slarsze 0,0
Osoba z nie fawt'tosct z nte elnos rawnoscraml 0,0
Nie wiem 3.7
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Kilka u 31,0
Przynajmniej raz w miesiqcu zt.o
Raz rv tygodniu 20,7
Coclziennie 10,3
Kilka razv w roku 3,4
Rzadziej ni2 raz na pol roku 3.4
Braki danvch 3.4
Og6lem r00,0

Miejska Strategia Rozw-iqzytt,ania Problem6v Spolecznych Miasta Bialegostoku na lata 202I -2030

Zr6dlo: Mantur J., Kwieciiska-Zdrenka M., Ewaluacja Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 201l-2020. Rapon z Badania, Bialystok 201 8.

Okoliczno5ci wystQpienia zachowari przemocorych

Osoby doSwiadczajAce przemocy najczgSciej (79,3%) wi4zaly l\ryst4pienie aktu przemocy

z alkoholem. Co trzecia z ofiar przemocy wskazyrvala jednak, 2e okoliczno5ci4 sprzyjaj4c4

wyst4pieniu przemocy bylo niezadowolenie z zachowania czlonka rodziny, a blisko

co czwarta povriqzala wystapienie takich zachowari z oporem przed podporz4dkowaniem

sig narzuconym decyzjom/pogl4dom. Nizszy odsetek badanych wskazal na zly nastr6j osoby

stosuj4cej przemoc oraz zle zachowanie czy nieposluszefstwo dziecka (dziecl). Rzadziej

wskaz).v,/ano na inne okolicznofci zewngtrzne wobec rodziny (podejrzenie zdrady, problemy

finansowe, brak pracy, problemy w pracy osoby stosujEcej przemoc).

T abela 26, OkolicznoSci w-vstqpienia zachowari przemocorrych

*Procent nie sumuje siq do 100, poniewa2 badani mogli udzielit wiEcej niz I odpowiedzi.
2rodlo: Manrur J.. Kwieciriska-Zdrenka M., Ewaluacja Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 20ll-2020. Raport z Badania, Bialystok 201 8.

Osoba stosuj4ca przemoc byla pod wplywem alkoholu ?q1

3 4,5
Osobie stosujEcej przemoc nie podobalo sig zachowanie czlonka
rodziny/kogoS z domownik6w
Osoba doSwiadczaj4ca przemocy nie podporzqdkowala sig narzuconym
decyzlom/pogl4dom

24.1

20.7Zle samopoczucie psychiczne, zly nastroj osoby stosuj4cej przemoc

20,7Zle zachowanie, nieposluszeiistwo dziecka (dzieci)

11 ,2Osoba stosuj4ca przemoc podejrzewala zdradg

Problemy finansowe osoby stosuj4cej przemoc

13,8Brak pracy osoby stosuj4cej przemoc

13,8
Osoba stosuj4ca przemoc byla pod wplywem narkotyk6w lub innych irodk6w
odurzai4cl ch

10,3Problemy rv pracy osoby stosujqcej przemoc

6,9
Osoba do5wiadczaj4ca przemocy nie wywiqzala sig z obowi4zk6u domowych
(sprz4tanie, pranie, robienie zakup6w)

6"9Zle samopoczucie fizycme- choroba osoby stosuiacei przemoc

6,9Zle wyniki dziecka (dzieci) w nauce
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Czgstotliwo6d do5wiadczanej przemocy Procent

Tabela 25. Czqstotliwo5d do5wiadczanej przemocy

OkolicznoSci wystApienia zachowari przemocowl'ch Procent
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Skutki do5wiadczania przemocy

Wprawdzie co trzeci badany do(wiadczaj4cy przemocy zatwaza u siebie r62ne formy

uraz6w frzycznych doznawanej przemocy, jednak naleZy podkre5li6, 2e najczgdciej

wskazywano na konsekwencje psychiczne tego do(wiadczenia. zar6wno odnosz4ce

sig do postrzegania siebie (brak poczucia pewno5ci siebie, poczucie beznadziejno5ci, niska

samoocena, poczucie winy), wlasnej sltuacj i 2yciowej (smutek, depresja, strach, niepok6j),

jak i siebie w relacji z innymi (wstyd przed innymi, izolowanie siE od najblizszych). Co pi4ta

z badanych ofiar pod wplyrvem doiwiadczenia przemocy rewidowala sw6j zwiTek z osob4

stosuj4c4 przemoc - to znaczy pod wptyrvem tego do6wiadczenia zmienial siE spos6b

postrzegania osoby stosuj4cej prlemoc lakceptacja s14uacji. poczucie ogromnej wigzi

ze sprawc4)-

Tabela 27. Skutki doS*iadczanej przemocy

Zrodlo: Mantur J., Kwieciriska-Zdrenka M., Ewaluacja Rozwi4zywania Problemow Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 2011-2020. Rapot z Badania, Bialystok 2018.

Skutki doSwiadczanej przemocy Procent

48,3

Poczucie beznadziejnoft i 48,3

Brak poczucia pewnoici siebie 4,+.8

Niska samoocena 41.4

Zaniki pamigci 37 ,9
Wstyd przed innymi 3 4,5

Poczucie winy (poczucie odpowiedzialno5ci za przemoc) 34,5

Chaos emocjonalny (zar6wno milo56 i nienawiSi do osoby, kt6ra stosuje przemoc) 34.5

Urazy frzycme (np. siniaki, Slady uderzef itp.) 31.0

Apatia 31,0

Wvbuchowo(i 27 .6

T.abwz.cni a konccntrac.i i uu'agi 27.6

Izolorvanie sig od najbliZszych 21 ,6
Strach i niepok6j (obawa o Zycie i zdrowie) )t I

Dolegliwo(ci zdrowotne (b61e brzucha, glowy, mdlo(ci, zly stan zdrowia) 21.1

Trudno(ci w tworzeniu wiezi z innvmi ludZmi 21.1

Depres.ja 20,7

Lgk przed dotknigciem, kulenie si9 20,7

Brak sarroakceptacji t7 ,2
Agresywne zachowanie wobec osoby stosuj4cej przemoc t7 ,2
Stosowanie klamstw t7 .2

Niski poziom samokontroli 10,3

Agresywne zachowanie wobec innych cz.lonk6w rodziny 10.3

Brak zaufania do ludzi 6,9
Zabuzenia morvy (wynikajqce z napigcia nerwowego) 6,9
Lgk przed pora2kq 3,4
Poczucie odmiennoici 3,4
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Radzenie sobie z do5wiadczan4 przemoca

Najczgstszym sposobem radzenia sobie z sytuacj4 wybuchu agresji bylo wezwanie policji.

Drug4 pod wzglgdem czgstoici reakcjA bylo ostrze2enie osoby stosuj4cej przemoc

o gotowoici podjgcia dzialari, kt6re mialyby sluzyi jej zdemaskowaniu (np. wobec

policj i/rodziny), opuszczeniem trwalym (rozw6d) lub czasowym. Nale2y jednak zwr6cii

uwagg, ze polowa z os6b do6wiadczaj4cych przemocy zachowywala sig calkowicie biernie -
obrona paslvma, eskapizm (ukrywanie sig, chowanie, uciekanie z domu) lub kierowala

pro6bg do czlonk6w rodziny o pomoc, a nawet (choi rzadziej) biernie poddawala sig atakowi

agresj i.

Tabela 28. Strategie radzenia sobie z doSwiadczanq przemocq w trakcie nybuchu
agresji/przemocy

*Procent nie sumuje sig do 100, poniewa2 badani mogli udzielii wiEcej niz 1 odpowiedzi.
Zr6dlo: Mantur J., Kwieciriska-Zdrenka M., Ewaluacja Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych Miasta
B ialegostoku na lata 201 I -2020 . Rapo rt z B adan ia, B ialy stok 20 I 8.

Osoby dodwiadczaj4ce przemocy przyjmowaly tr6jkierunkow4 strategig radzenia sobie

z aktami przemocy pomigdzy ich wystgpowaniem. Z jednej strony unikaly sy'tuacj i

konfliktowych (41,4%) lub byly ulegle wobec os6b stosujqcych przemoc (34,5o/o), a navtet

czasowo wyprowadzaly sig z domu (24.1%). Z drugiej strony podejmowaly pr6bq

samodzielnego rozwi4zania problemu wewn4trz rodziny: rozmawialy z osobami stosuj4cymi

przemoc o tej sltuacji (44,8%). sklanialy je do zmiany zachowafi (34,5%), rozmawialy

z czlonkami rodziny (.34,5Yo). Podejmowaty teZ pr6by rozwi4zania problemu z pomoc4

innych os6b poza domownikami. Mniej ni2 polowa badanych skierowala sig po pomoc

do odpowiedniej instytucji wsparcia. CzQSto tez byly to rozmowy z przyiaci6lmi, s4siadami,

czlonkami rodziny osoby stosuj4cej przemoc! duchownym [ub innymi osobami (psycholog.

grupa wsparcia, policjant, pracownik socjalny). Czgic z badanych stosowala te strategie

Wezwanie policj i 51 ,7

48,3
Ostrzeganie np. telefonem na policjg. opuszczeniem domu, czynno(ciami
rozwodowymi, rozmowq z rodzin4 osoby stosuj4cej przemoc

Obrona pasywna (np. oslanianie ciala rEk4, ramieniem, nogq obrona w postaci
agresji slownel)

)t 1
Powiadamianie i angaZowanie rodziny - pro(ba o pomoc w obronie przed osob4

stosui4c4 pr-zemoc
t'7 lUkywanie sig. chowanie, uciekanie z domu

10.3Poddanie sig atakowi agresji

1
Powiadamianie i angazowanie s4siad6w - proSba o pomoc w obronie przed osob4

stosui4cq przemoc
3.4lnny sposob: uspokajanie partnera
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r6wnolegle, lo znaczy podejmowali oni wszystkie wymienione Srodki, ale mo2na bylo

teZ wyodrEbnii grupy os6b, kt6re koncentrowaly sig na rozwi4zaniach wewn4trzdomowych.

Te dwie grupy byly podobnej wielko5ci, nie wystgpowal zwipek strategii z cechami

polo2enia spolecznego.

Tabela 29. Strategie radzenia sobie z doSwiadczan4 przemoc4 pomiqdzy aktami przemocy

*Procent nie sumuje siq do 100, poniewa2 badani mogli udzielii wigcej ni2 I odpowiedzi.
Zr6dlo: Mantur J., Kwieciriska-Zdrenka M.. Ewaluacja Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 201 I -2020. Raport z Badania, Bialystok 2018.

Bardzo silnie obecna gotowo6i do strategii eskapistycznych (ucieczka w uleglosd

iunikanie czynnik6w prowadz4cych do agresji) lub zastgpowanie ich podejmowaniem pr6by

samodzielnego rozwi4zania problemu tlumaczy dfugie zwlekanie zgloszenia sprawy

odpowiednim instltucjom.

Tabela 30. DIugoSd do5x'iadczunia przemocy

Zr6dlo: Mantur J., Kwieciriska-Zdrenka M., Ewaluacja Rozwiqzywania problem6w spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 201l-2020. Raport z Badania, Bialystok 2018.

vRozmowa z osob4 stosujqc4 przemoc o przemoc 41,8

Unikanie sytuacji konfl iktowych 4t.4
Skierowanie sig o pomoc do instytucji rvsparcia (oSrodek pomocy spotecznej.
oSrodek interwencji kryzlsowej. oSrodek wsparcia i in.)

17 A

Rozmowa z czlonkami wtasnej rodziny 145
Sklanianie osoby stosuj4cej przemoc do zloZenia obietnicy zaprzestania przemocy 34,5

Ule di r'vobec osoby stosuj4cej przemocy 14 S

Czasowa wyprowadzka z domu 24.1
Rozmowa z przyjaci6lmi )i1
Rozmorva z osob4 duchorvnq 13.8

Rozmowa z czlonkami rodziny osoby stosuj4cej przemoc r 0,3
Kontakt z prawnikiem 6,9
Rozmowa z innvmi osohami 3,4
Inny sposob 3,4

Do 6 nriesigcy wlqcznie t 0,3
Od ponad 6 miesi do I roku wl4cznic 31,0
od nad I roku do 3 lat wl znle 20,7
Od ponad 3 do 5 lat l,l4cznie 27,6
od nad 5 lat do l0 lat w tc 3.4
PowyZej l0 lat 3,4
Brak danych 3,1
Og6lem r00
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Osoby. kt6re bardzo dlugo do5wiadczaly przemocy (powyzej 5 lat) nie zglaszaly sprawy

przede wszystkim z obawy przed zemst4 osoby stosuj4cej przemoc, ale takZe z obawy przed

bezskuteczno(ciq takich dzialari oraz przeiwiacJczenia, 2e nikt im nie uwierzy (tak4 obawg

2ywila niemal polowa z nich). Strach przed zemstq ze strony sprawcy przemocy byl obecny

w kaZdej z grup badanych. niezaleZnie od tego jak dfugo trwalo to doiwiadczenie. Natomiast

r62ne byly dodatkowe motywy zatajania problemu. W grupie os6b, kt6re do66 dlugo

doznawaly przemocy (3-5 lat) czgstsze niz w pozostalych grupach os6b dodwiadczaj4cych

przemocy bylo prze(wiadczenie, 2e ich historie oka24 sig dla innych niewiarygodne.

Przemifczaniu w tej grupie towarzyszylo teZ silne przekonanie. 2e przetrwanie rodziny jest

wa2niejsze ni2 dobro osobiste. co przejawialo sig takze w niechgci do wl4czania os6b

z zewn4trz do rozwiqzywania problem6w rodziny i przekonanie, 2e problem jest

rozwi4zywalny z u?yciem wlasnych sil. Wreszcie osoby. kt6re do(wiadczaly przemocy

relatyrv-nie kr6tko (l-3 lata) czg6ciej ni2 pozostali podzielaly przekonanie, 2e do6wiadczenie

przemocy jest zawinione paez nie same, co powodowalo, 2e z jednej strony obawiaiy sig

os4du ze strony innych, a z drugiej byly przekonane,2e do nich naleZy rozwiqzanie problemu.

Osoby, kt5re do5wiadczaly przemocy kr6tko (mniej ni2 rok) godzily sig na tg sltuacjg

z bezradno(ci - nie wiedzialy, do kogo naleZy sig zwr6cii o pomoc, czy bgdq bezpieczne po

takim zgtoszeniu, obawialy sig te2 napiEtnowania ipozostania bez partnera, od kt6rego byly

zale2ne ekonomicznie (patrz aneks - tabela VII).

Tabela 31. Powody niepodejmowania dzialati

Zrodlo: Mantur J.. Kwieciiska-Zdrenka M., Ewaluacja Rozwi4zywania Problemow Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 2011-2020. Rapofi z Badania, Biatystok 20 | 8.

sl 7Boj4 sig zenrsty osoby, kt6ra stosuje wobec nich przemoc

44,8Boj4 sig, 2e podjgte dzialania nic nie zmieniq

145S4 uzaleZnione od osoby stosuj4cej przemoc i w zwi4zku z tym boj4 si9, ze nie dadz4

sobie rady same sig utrzymai
34.sMaj4 nadziejE, ze osoba stosuj4ca przemoc sig zmieni (przestanie stosowai przemoc)

27 ,6Uwazaj4, 2e same mtszq rozwiqzai swoj problem

21,1BojE sig, ze nikt nie uwierzy w to, co m6wiE

24,1Uwazajq,2e same dadzq radg rozwipac sw6j problem

t7 ,2Nie rviedz4, do kogo zwr6cii sig o pomoc

t7 ,2Nie chcq, 2eby ktokolwiek z zervnqtrz wiedzial o ich problemie

13,8Bojq sig osqdzenia ze strony innych os6b

10.3Sq przekonane,2e to z ich winy dochodzi do sytuacji przemocowej

6,9Bojq siE, ze zostan4 bez partnera (samotnie)

6,9Urva2aj 4, ze dzieci musz4 miei obydrvoje rodzic6w (matkg i ojca)

3,4Nie znaj4 procedur karnych oraz swoich praw w postgpowaniu karnym
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Rodziny z problemami opiekuficzo-wychowawczymi

Badaniem objgto 20 rodzin z problemami opiekuriczo-wychowawczymi (na terenie miasta

w 2017 roku bylo 673 rodzin, kt6re objgte s4 pomoc4 ze wzglgdu na tego typu trudno(ci. poza

wsparciem pracownik6w socjalnych, korzystaj4 takLe z pomocy 25 asystent6w rodziny)7.

Wl.rviady prowadzono w wigkszo5ci z kobietami, w wieku do 40 lat. W wigkszo{ci (61,1%)

byly to rodziny male - z jednym lub dwojgiem dzieci.

Najczgstszym problemem z jakim pr6buj4 sig zmierzyi badane rodziny to agresja fizyczna

i slowna swoich dzieci. Rodzice s4 bezradni takze w tym sensie, 2e nie umiej4 wpvrzei.

wplyuu na zachowania swoich dzieci.

Trbela 32. Problemy opiekuiczo-u'ychou'awcze w rodzinach

2r6dlo: Mantur J., Kwieciriska-Zdrenka M., Ewaluacja Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 201 l-2020. Raport z Badania, Bialystok 20 | 8.

Dzieci w tych rodzinach maj4 problem z opanowaniem agresji, maj4 te2 problemy z nauk4

i s4 nadpobudliwe. Ma to konsekwencje w postaci problem6w w relacjach z innymi, zar6wno

z r6wie5nikami, jak i czlonkami rodziny. tzk2e zastEpczej (edli w niej przebywaj4). Z drugiej

strony, dodwiadczaj4 te2 napigt,, lgk6w i niepokoj6w, kt6re u3mierzaj4 siggaj4c po (rodki

nzaleiniaj4ce lub zachowania ryzykowne (opinie badanych - wywiad grupowy

z przedstawicielami psycholog6w i pedagog6w, Biafystok 201 8).

Tabela 33. Pro obserwowane u dzieci

7 Materialy w tym podrozdziale pochodz4 zbadania z rcdzinami z Bialegostoku pozostaj4cych pod opiek4
MOPR w Bialymstoku - badania wlasne 2018.

Agresja (fi zyczna. slowna) 57 ,1

50,0Bezradno6i - trudnoSi w wywieraniu wplywu na zachowania dziecka
Problemy zw. ze szkol4 (wagary, stosunek do szkoly iuczenia sig) 14.3

Trr.rdny kontakt z wychowankiem (blokada w kontakcie z opiekunern) 14.i

UzaleZnienia (alkohol. papierosy, narkotyki) 7,1

0,0Zachowania ryzykowne

Agresja slowna 5 3,8
Agresja fizy-czna 4().l
Problemy z naukq (slabe oceny) 3 8,s
Nadpobudliwodi 3 0,8
Problemy w relacjach z r6wieSnikami (koledzy, kolezanki) )1 l

Problemy w relacjach z czlonkami rodziny 23,1

Lgki. niepokoje 23,1

Problemy w relacjach z czlonkami rodziny zastgpczej - wycofanie, blokada na
kontakt

l1 I
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Uzywanie Srodk6w uzale2niaj4cych (np. papierosy, alkohol" drodki
psychoaktywne) I 5,4

Probleml, z adaptaciq dziecka rv rodzinie zastqpczej 15,4

Wagary szkolne '7,7

Kradzie2e 1.7
Problemy ze snem, apetytem 7,1

Miejska Strategia Roz*-iq4Naniq Problem6w Spolecznych Miasta Bialegosloku na lata 2021-2030

Zrodlo: Mantur J.. Kwieciiska-Zdrenka M.. Ewaluacja Rozwiqzywania Problem6w Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 201 1-2020. Raport z Badania, Bialystok 201 8.

Rodzice deklaruj4 wysok4 potrzebg uzyskania wsparcia dotycz4cego wsp6lpracy w rodzinie.

Rzadziej poszukuj4 pomocy specjalistycznej dla siebie: jak radzii sobie z rolq i jak

rozwi4zywat problemy dzieci. Za najmniej istotne uznano wsparcie asystenta rodziny.

Tabela 34. Pomoc potrzebna w ostatnich latach zwiqzku z do3wiadczanymi problemami
opiekuf czo-wychowawczym i

Zrodlo: Mantur J., Kwieciiska-Zdrenka M., Ewaluacja Rozwiq.4rwania Problemow Spolecznych Miasta
B ialegostoku na lata 201 I -2020. Raport z Badania, Bialystok 2018.

Dla badanych najwigkszym problemem jest zapewnienie wypoczynku letniego lub zimowego

dla dzieci. jak r6wnie2 organizacja czasu wolnego poza szkolqlprzedszkolem, dodatkowa

nauka pozaszkolna lub odpowiednie wyposaZenie pokoju dziecka.

Tabela 35. TrudnoSci finansowe - na co nie wystarcza Srodk6w linansowych (dochod6w,
zasilk6w i innej pomocy finansowej)

Zr6dlo: Mantur J., Kwieciriska-Zdrenka M.. Eraluacja Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych l\{iasta
Bialegostoku na lata 201 I -2020. Raport z Badania, Bialystok 201 8.

Wsparcie dotyczqce wsp6lpracy w rodzinie 70,0
Wsparcie specjalistyczne (pedagoga. psychologa) . jak radzii sobie z rolq 45,0
Wsparcie specjalistyczne, jak rozwi4zywai problemy dzieci 3 5,0

Wsparcie prawne 3 5,0
Wsparcie wolontariusza/asystenta rodziny, kt6ry pom6glby w realizacj i

codziennych obowiqzk6w opiekuhczych
I 5,0

0) qOrganizacja wypocrynku letniego/zimowego

Organizacja czasu wolnego pozalekcyjnego/pozaprzedszkolnego 50,0

35,7Dodatkowa nauka pozalekcyjna

WyposaZenie pokoju, dostosowanie mieszkania do potrzeb dziecka 15 7

28.6Odzie2 dla dziecka/dzieci

Jedzenie dla dziecka./dzieci 21 .1

21,4Przybory i ksipki do szkoly

Zabawki 14,3

1.1Leczenie specjalistyczne lub rehabilitacja
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Miejskq Strqtegia Rozwiq4traniu Problemdw Spolecznych Miasta Biulegostoku na lqta 202I -2030

Dzieci z pigciu badanych rodzin (z 20 og6lem przebadanych) przeblavaj4 w pieczy

zastgpczej. Sq to dzieci w wieku od 1,5 do l3 lat. R62na jest te2 dlugo66 przebyrvania dzieci

w pieczy zastgpczej: od 3 miesigcy do 6 lat. Przy czym wigkszo(i z tych dzieci mieszka

w tym samym mieszkaniu lub budynku co rodzina naturalna (co oznacza, ze jest to piecza

zastgpcza niezawodowa)8. Badani pnyznaj4, 2e najwa2niejszym powodem przekazania dzieci

w pieczg zastgpczqbyla trudnoii z poradzeniem sobie z opiek4 iwychowaniem dzieci.

Tabela 36. Porvody umieszczcnia dzieci rv pieczy zastgpczej

Zrodlo: Mantur J., Kwieciriska-Zdrenka M., Ewaluacja Rozwiqzywania Problem6w Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 2011-2020. Raport z Badania, Bialystok 201 8.

Wspomaganie rodzin

W ostatnich l0 latach obserwujemy nastgpuj4ce trendy:

. pozlrtywne zmiany dotycz4ce stabilno5ci systemu: rodnie liczba specjalist6w opiekuj4cych

sig rodzinami, a takze liczba pracownik6w podnosz4cych swoje kompetencje;

. nie zmienia siE liczba rodzin, kt6re s4 obigte pomoc+, tak2e dodwiadczaiQcych trudno6ci

opieku6czo-wychowawczych ;

- nie jest to jednak zaskakujece wobec diagnozy badanych specjalist6w, wskazuj4cych

na pojawiaj4ce sig nowe wyzwania wychowawcze (coraz czgstsze zaburzenia t dzieci

i mlodziezy), kt6re wymagaj4 nowych kompetencji od rodzic6w;

- podejmowane sq dodatkowe dzialania wzmacniaj4ce rodziny - wprawdzie maleje

liczba rodzin korzystaj4cych z pomocy pedagogicznej i psychologicznej, ale roSnie

liczba rodzic6w korzystaj4cych z pomocy specjalistycznej oraz podnosz4cych wlasne

kompetencje rodzicielskie, np. w ramach .,Szkoty dla rodzic6w" lub .,Bialostockiej

Akademii Rodziny";

- jednocze6nie ro6nie liczba dzialari kierowanych wprost do dzieci i mlodziezy.

3 Dane pochodz4 z badania rodzin objEtych pomoc4 MOPR w Bialymstoku - badania wlasne 2018)
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60,0Trudno(i z poradzeniem sobie z opiekq i wychowaniem

40.0WystEpowanie problemu uzalezniei
20.0Przemoc fizyczna i/lLrb psychiczna

20,0Trudne warunki materialne

20,0Odbywanie kary pozbawienia wolno(ci przez rodzic6rv (lub jedno z nich)

20,0Inne: konfliktv w rodzinie

Powody
Procent
(n:5)



Miejska Strqtegiq Rozv,iqzywania Problemtitt Spolecznych Miasta Bialegostoku na lqta 202I -2030

mniej rodzin korzysta z pomocy OSrodka Interwencji Kryzysowej co, przy utrzymywaniu

podobnej intens),wnodci dzialaf informacyjnych, nale2y odczltyva6 jako sygnal

zmniejszania siE skali problemu przemocy w rodzinie;

pozlt),rvne zmiany dotyczqce rozwoju systemu pieczy zastgpczej: wprawdzie maleje

liczba dzieci umieszczonych w pozains[tucjonalnym systemie pieczy zastgpczej, ale

jednoczerinie maleje te2 liczba dzieci w instytucjonalnym systemie - ten drugi spadek jest

wigkszy, co oznacza, 2e Miasto zmierza do celu jakim jest wigkszy udzial dzieci

w systemie pozainstytucjonalnym :

- jednoczeSnie spada liczba dzialafi promuj4cych pieczg zastgpczq oraz liczba os6b

przechodz4cych szkolenie sfuzqce podejmowaniu pieczy zastgpczeJ - to niekorzystne

zjawiska, zwlaszcza wobec faktu, 2e liczba rodzin objgtych wsparciem ze wzglEdu na

trudno5ci opiekurlczo-wychowawcze (a zatem zagrolenie koniecznoici oddania

dziecka w pieczg zastgpcz4) zasadniczo sig nie zmienia;

- nie zmienia siE te2 liczba mieszkaf rotacyjnych dla zawodowych rodzin zastgpczych -
nie musi to byd jednak oznaka trudnoici, ale potrzeby rodzin do korzystania z tego

rozwiqzania.

Dzialania miasta a potrzeby rodzin

Rozwi4zania w opinii mieszkaricriw

Wiqksza czg6i mieszkahc6w (79.3o/o) uznaie,2e w Bialymstoku funkcjonuj4 instytucje

oieruj4ce pomoc w rozwipywaniu problem6w spolecznych i wdr6d tych os6b przewa2aj4 te.

kt6re uznaj4 wybierane rozwipania za skuteczne. NiZej ocenianajest obecnoS6 i skuteczno(d

takich instyucji, kt6re zapobiegatyby wyst4pieniu problem6w.

Tabela 37. Opinie mieszkafc6w na temat funkcjonoll'ania instvtucji, kt6re mogq pom6c osobom
doSwiadczajqcym problem6rv spoleczn-vch lub zapobiegad wystqpieniu problem6w spolecznych

Zrodlo: Mantur J., Kwieciiska-Zdrenka M.. Ewaluacja Rozwi4zyraania Problem6w Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 201 l -2020. Raport z Badania, Bialystok 2018.

Istnieiq i sq skuteczne 59.5 43,0

Istniej4. ale nie sq skuteczne w swoich dzialaniach 19.8 28.2

Nie wiem, czy sq takie nriejsca 18,8 25.0

Nie ma odpowiednich instltucj i w naszym mieScie 2,0 3.8

r00,0 100,0O96lem
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Pomoc dla rodzin ubogich

Rodziny ubogie, w kt6rych jednym z gl6wnych Zr6del ub6stwa bylo bezrobocie,

kontaktowaly sig z instytucjami pomocowymi gl6wnie po to, zeby znaleLt pracg. Rzadziej

celem byla chg6 wsparcia w przygotowaniach do wej6cia na rynek pracy, w tym udzial

w szkoleniach.

Tabela 38. rnsZ

Zrodlo: Mantur J.. Kwiecinska-Zdrenka M., Ewaluacja Rozwi4zywania Problemow Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 2011-2020. Raport z Badania, Bialystok 201 8.

Wedtug wiedzy mieszkadc6w dziatania do os6b bezrobotnych kieruj4 PUP i MOPR (po

68,1%), tylko pojedyncze osoby wskazyrvaly inne instflucje: Urz4d Miejski w Bialymstoku,

instytucje szkoleniowe.

Z ofert @j pomocy korzysta tylko czg5i badanych - pojedyncze osoby korzystaly ze stazy lub

szkoleri, rzadziej skorzystano z oferty pracy (2 osoby). Pozostale nie korzystajq z pomocy

twierdz4c, ze jej nie otrzymuj4 (nie s4 im znane), nie ma ofert pomocy lub s4 nieinteresuj4ce.

Wreszcie blokad4 w skorzystaniu z nich ma byi samotne wychowywanie dzieci. ilo66

obowi4zk6w domowych, niepelnosprawnoii, trwanie leczenia odwykowego, odbywanie kary

wigzienia.

Potrzeby rodzin, w kt6rych wystgpuje przemoc. Formy pomocy instytucjonalnej

Wigkszodi w6r6d badanych stanowily osoby wobec, kt6rych wszczgta byla procedura

,,Niebieskie Karty". Takie osoby stanowily 82,87o badanych os6b doSwiadczaj4cych

przemocy.

Tabela 39. Procedura ,,Niebieskie Karty"

Zrodlo: Mantur J., Kwieciiska-Zdrenka M., Ewaluacja Rozwi4zywania Problemow Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 20ll-2020. Raport z Badania, Bialystok 2018.

64.6 31,3W poszukiwaniu pracy
,13,8 47 ,9Potrzeba pomocy w poszukiwaniu pracy

sR 139,6Korzystanie z innych mozlirvoici przygotorvania do rynku pracy
)? o '77,tUdzial w szkoleniach poza PUP

18,8 1q)Udzial w szkoleniach PUP

Tak 82.8

Nie t7 ,2
O96lem 100,0
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W wigkszo(ci przypadk6w procedurQ tg uruchomila policja. Osoby doSwiadczaj4ce przemocy

byly sklonne przypisyrva6 sobie aktyruun4 rolg w zawiadomieniu policji lub prokuratury -
51,7% os6b, w kt6rych przypadku doszlo do takiego zgloszenia przyznalo, ze to one same

zloLyly zawiadomienie. Bardzo rzadko sklonne byly przyznat,2e zostaly one wyrgczone

przez pracownika pomocy spolecznej. rodzing lub inne osoby (dzieci, asystenta rodziny,

dzielnicowego).

Zwracaj4 uwagg dwie cechy. Pierwsz4 z nich byl bardzo niski udzial instlucji i os6b trzecich

(s4siad6w, przyjaci6l. znajomych) w procesie ujawniania przemocy w rodzinie. Drugq

natomiast byla nieobecnodi w tym procesie dw6ch instyucji: szk6l oraz o6rodk6w zdrowia.

Wykres 2. Osoby, kt6re zlo2yly zawiadomienie o wvstgpowaniu/stosowaniu przemocy w rodzinie

Ja - osoba doswiadczaiQca pnemocy/ooba stosuhe
pr7 emoc s1,7%

Pracownik pomocy spotcznei ! rlx

Rodzina osobydoSwiadcrdj{cej praemo(y 3,4%

SQsied2i 3,4%

Nie wiem 37p%

Zr6dlo: Mantur J., Kwieciriska-Zdrenka M., Ewaluacja Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 201l-2020. Raport z Badania, Bialystok 201 8.

Formy pomocy instytucjonalnej, z kt6rych korrystaj4 osoby do5wiadczajqce przemocy

Osoby do6wiadczaj4ce przemocy najczg6ciej korzystaly ze wsparcia odrodk6w pomocy

spolecznej (96,3%) lub MKRPA (40,7%). WaZn4 rolg odgrlnval dla nich OSrodek Interw-encji

Kryzysowej i Mie.iski Odrodek Pomocy Rodzinie.

Tabela 40. Instvtucje, z pomocy kt6rych korrystano rY celu rozwiqzania problemu przemocy

*Procent nie sumuje sig do 100, poniewa2 badani mogli udzielii wigcej niZ I odpowiedzi

MOPR rv Bialymstoku 96,3

Miejska komisja rozu'i421rlania problem6w alkoholoti,ych 40,7

lnna (policja) 4,1

O(rodek Interwencji Kryz-ysowej MOPR 37,0
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2r6dlo: Mantur J., Kwieciriska-Zdrenka M., Ewaluacja Rozwi4zywania Problem6w Spolecmych Miasta

Bialegostoku na lata 201 1-2020. Raport z Badania, Bialystok 2018

Pomoc, po jakq siEgaly osoby doswiadczaj4ce przemocy wi4zala sig przede wszystkim

ze wsparciem psychologicznym (raczej w postaci poradnictwa. a nie wla6ciwej terapii)'

ale takze doradztwo pracownika socjalnego. Korzystano teZ z tozwi4zan prawnych, w tym

przymusu odwykowego leczenia uzale2nieri sprawcy przemocy. Rzadziej wykorzyst)'wano

nalez4ce do tej grupy konsultacje wychowawcze dotycz4ce dzieci, terapig psychiatrycznq.

Tabela 41. Formy pomocy, zjakich skorzystano w zwiqzku z do6wiadczanq przemoc4

*Procent nie sumuje siQ do 100, poniewa2 badani mogli udzielii wigcej ni2 I odpowiedzi.
Zrodlo: Mantur J.. Kwieciriska-Zdrenka M.. Ewaluacja Rozwi4zywania Problemow Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 201l-2020. Raport z Badania, Bialystok 201 8.

Tylko pojedyncze osoby skorzystaly z terapii rodzinnej lub malzeriskiej. Bardzo rzadko

osoby doswiadczaj4ce przemocy korzystaly z innych instrument6w pomocy, w tym terapii

psychiatrycznej.

Powody skorzystania z pomocy instytucjonalnej

Tym, co bezpo5rednio sklonilo osoby do(wiadczaj4ce przemocy do siggnigcia po pomoc

instytucjonaln4 bylo wyczerpanie sig cierpliwoici (64,3%) i - rzadziej, gdy nalegal

na to pracownik socjalny lub czlonek rodziny. Pewne znaczenie dla czgSci os6b (21,4%)

miato wyst4pienie sy,tuacji zagraZajqcej Zyciu lub zdrowiu. Relatywnie niewielk4 rolg miala

namowa przyjaciol (uwzglgdniia j4 co si6dma osoba doSwiadczajqca przernocy) oraz inne

fakty (informacja o mo2liwo6ciach rozwiqzania problemu lub uniezale2nienie finansowe

od os6b stosujqcych przemoc). Warto przy tym jednak podkre(lii. 2e cz95t, z tych czynnikSw

musiala zachodzit lqcznie, by doszlo do skorzystania z pomocy i wsparcia instyucj i.
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Formy pomocy

Poradnictwo psychologiczne 64.3

Wsparcie i poradnictwo Swiadczone przez pracownika socj alnego 64,3

Pomoc prawna 39,3

Uruchomienie procedury zoborvi4zujqcej osobg stosuj4cq przemoc do leczenia

odwykowego
lq l

Terapia indywidLnlna 17 ,9

Konsultacj e wychowawcze dotycz4ce dzieci 14.3

Udzial w grupie wsparcia 10.7

Terapia psychiatryczna 10,7

Pomoc lekarska, medyczna 7,1

Udzial w grupie terapeutycznej 7,1

Pomoc/konsultac je psychiatryczne '7 
,1

Schronienie w oSrodku w-sparcia dla ofiar przemocy 3,6

Terapia partnerska/mal2eiska 3,6

Miejska Strategia Rozwiqzyu,ania Problem6v' Spotecznych Miasta Bialegotutku nq lQta 2021 -2030
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Wyczerpanie cierpliu,o5ci 64,3
Interwencia policji 35,1
Wizyta pracownika socjalnego 25,0
Namowa rodzinv 25.0
Wyst4pienie drastycznej sytuacji zagra2ajAcej mojemu zdrowiu/Zyciu 2t ,4
Informacje o sposobach i lbrrrach pomocv dla os6b doSwiadczaj 4c1,ch przemocy
w rodzinie uslvszan e w Internecie. radio, telewizji, przeczytane w prasie 17.9

Agresja dotkngla dzieci t4,3
Namowa przyjaci6l 1,1,3

Osiqgnigcie niezaleZnoSci ekonomicznej od osoby stosuj4cej przemoc 7.1

Dzialania sasiad6w 7.1

Miejska Strutegia Rozn-iqzytania Problem6w Spolecznych Miasta Biategostoku nu lctta 2021-2030

Tabela 42. Powody decydujqce o skorzystaniu z pomocy i x.sparcia instytucji

*Procent nie sumuje sig do 100, poniewa2 badani mogli udzielii wigcej ni2 I odpowiedzi.
Zr6dlo: Mantur J.. Kwieciriska-Zdrenka M., Ewaluacja Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 201 l-2020. Raport z Badania, Bialystok 20 | 8.

Rola otoczenia spolecznego

Osoby. kt6re udzielaly pomocy ofiarom przemocy w czasie poprzedzaiqcym badanie to

najczgSciej pracownicy socjalni (79,3%), policjanci (62,10/o), przyjaciele (37,9o/')

i czlonkowie ich rodziny (34,50/,). Nieco rzadziej wsparcie plynglo od psychologa (20,7%.)

lub przedstawicieli innych insty,tucj i pomocowych (20,7%). Pomoc uzyskano te2 - choi

znacznie rzadziej - od organ6w prawa (s4du, prokuratury, kuratora) lub prawnik6w

udzielaj4cych konsultacji.

Tabela 4f,. Osoby, od kt6rych otrzymano wsparcie i pomoc w zwiqzku z doSwiadczanq przemocy

Pracownik socjalny 19,3

Policja. dzielnicowy 62,1

Przyj aciele 17 q

Czlonkowie mojej rodziny 34.5

Psycholog w odpowiednich instltucjach. organizacjach 20,7

Przedstawicielc jnstytucji pomocowych 20,7

Kurator. pomoc z s4du, prokuratury 13,8

Pra*nik- np. u ramach konsultacji praunych 13,8

Duchownv I 3,8

KoleZanki/koledzy z pracy 10.3

S4siedzi 10,3

Dalsi znajomi 10.3

lnne osoby doSwiadczaj4ce przemocy (np. w ramach grup wsparcia; grupy
samopomocowej)

6,9

Asvstent rodzinv 6.9

Inna osoba 3,1

Pracou nik organizacj i pozarzqdou,ych 3,1
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Pracownik telefonu zaufania 3,4

Pracovnik i/lub pedagog ze szkoly lub Srvietlicy. placorvki (rodorviskorve-i.

socioterapeutycznei dla dzieci
0,0

Pracownik ochrony zdrowia 0.0

Nie moglam/moglem liczyi na wsparcie i pomoc innych osob 0.0

*Procent nie sumuje siq do 100, poniewaz badani mogli udzielii wigcej niz I odpowiedzi.
Zrodlo: Mantur J.. Kwieciriska-Zdrenka M., Ewaluacja Rozwiqzy-wania Problem6w Spolecznych Miasta

Bialegostoku na lata 201 l-2020. Raport z Badania, Bialystok 20 I 8.

Skuteczno66 wsparcia - osoby doSwiadczaj4ce przemocy

Osoby dodw iadc zai4ce ptzemocy miaty trudnoSci w ocenie, kt6ra z otrzymanych form

pomocy byla najbardziej skuteczna - aZ 3l.Ooh z nich nie umiala oceni6 poziomu

skutecznoici. Najwlzej cenione bylo wsparcie ze strony pracownika socjalnego (27,60/o).

Indywidualna konsultacja psychologiczna wybierana byla r6wnie czqsto co grupy wsparcia,

leczenie odwykowe or(v pomoc o5rodka pomocy (dla kazdej z kategorii 10,3%). Mniejsz4

wagg przypislavano dzialaniom przedstawicieli instyucji odpowiedzialnych

za rozwi}zywanie problemu przemocy: policji lub prawnik6w.

Trbela,l4. Najbardziej skuteczne formy wsparcia

2r6dlo: Mantur J., Kwiecirlska-Zdrenka M.. Ewaluacja Rozwi4zywania Problem<iw Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 201 I -2020. Raport z Badania, Bialystok 2018.

Osoby dodwiadczajqce przemocy traktowaly jako miarg skuteczno5ci uzyskanej pomocy

poprawg kondycji psychicznej: zwigkszenie umiejgtnodci radzenia sobie z trudnymi

sltuacjami (48,3%), wzrost poczucia wlasnej warlodci (37,9%) oraz wzrost poczucia

bezpieczefstwa (34,5%). Nieco mniejsz4 wagg przypisyrvano tym zmianom, kt6re

pozwolilyby na trwal4 iniewspomagan4 zmiang: zwigkszeniu stopnia samodzielnoSci,

27 ,6Rozmowa z pracownikiem socjalnym

t 0.lIndywidualna konsultacja psychologiczna

10.iGrupy wsparcia

I0,3Leczenie odwykowe

10,3Pomoc oSrodka pomocy

6,9Pomoc prawna

l.'1lnterwencja policji, rozmowa z dzielnicowym

3.4Terapia indywidualna

3.4Kazde wsparcie jest skuteczne

Nie wiem 10,3

7,adna 3.4

31,0Braki danvch
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umiejgtnoSci przeciwstawienia sig osobie stosuj4cej przemoc. wiary w mo2liwo66

rozwiqz),vr'ania problem6w.

Tabela ;15. Zmiany indl.widualne osoby doswiadczai4cej przemocy po uzyskaniu pomocy

specjalisttiw

*Procent nie sumuje sig do 100, poniewa2 badani mogli udzieli6 wigcej niz I odpowiedzi.

2r6dlo: Mantur J., Kwieciriska-Zdrenka M.. Ewaluacja Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych N'liasta

Bialegostoku na lata 20ll -2020. Raport z Badania, Bialystok 2018.

Potrzeby rodzin z problemami opiekuiczo-wychowawcrymi

Rodzinl prze2y'wajqce problemy opieku6czo-wychowawcze czqiciej otrzymujq pomoc

(80%) niz - ich zdaniem - jej potrzebuj4 (70%)e. Inne sq tez Ltodra pomocy otrzymywanej

ipo24danej. Rodziny otrzymuj4 pomoc zwlaszcza od MOPR i krewnych, rzadziej ze szkoly

lub innych instyucji. Natomiast chcieliby korzystad przede wszystkim z pomocy szkoly

(pedagoga/psychologa), w'lasnej rodziny, ewentualnie z poradni psychologiczno-

pedagogicznej i organizacji pozarz4dowych.

Tabela 46. 2r6dla pomocy zakresie opieki nad dzieckiem/dzie6mi otrzymywanej i po4danej

e Dane wykorzystane w podrozdziale pochodz4 z badania rodzin objEtych pomocq MoPR w Biatymsroku ze

wzglgdu na trudnofti opiekuriczo-wychowawcze - badania wlasne, Biatysrok 2018'

Strona4lllSS

48.3UmiejEtnofti radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
t7 qWzrost poczucia wlasnej wartoSci

3 4.5Wzrosl poczucia bezpieczeistwa
3 t,0Poprawa samopoczucia, odzyskania,/wzrost chgci do zycia, radoSci z 2ycia

3 1.0Wiara w mo2liwoii rozwiqzania problem6w

20.7Zwigkszenie stopnia samodzielno(ci
17.2Brak potrzeby dalszego szukania pomocy

li.8Umiejqtno5i przeciwstawienia sig przenrocy, obrony przed agresj4.
przeciwstawrenra srq sprawcy

r 1.8Usrriadomienie sobie problemu. umiejgtnoici rozpoznarvania przemocy

6.9Zwigkszenie umiejgtno(ci decydowania o sobie

6.9Umiejgtno5i ulo2enia sobie zycia na norvo. odcigcia si9 od osoby stosuj4cej
przemoc

15.065.0 20.0Od rvlasnej rodziny
80.010.010.0Od s4siad6w

5.0| 0.085.C)
Z MOPR (wsparcie asystenta

nika alnerodzi
5.0 75.020.0Z s4du (np. kurator s4dowy)

35.025,040.0Ze szkoly lprzedszk o la dziecka/dziec t

65.0I 5,020,0Z poradn i psychologiczno-pedagogicznej
65.015.0?0,0Od organizacj i pozarz4dosych

Zmiany oczekiwane po uryskaniu pomocy specjalistdw Procent

2r6dla pomocy Otrzymywana Po24dana Brak danvch
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Rodziny chcialyby przede wszystkim otrzymywad pomoc rzeczow4, natomiast rzadziej

pomoc psychologiczn4 i prawn4.

Tabela {7. Formy ponrocv zakresie opieki nad dzieckiem/dzie6mi otrzvmvwanej i poiqdanej

Zrodto: Mantur J., Kwieciiska-Zdrenka M.. Ewaluacja Rozwiqzywania Problemow Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 201 l-2020. Raport z Badania, Bialystok 2018.

Wigkszo5i (66,7%:o) ocenia,2e pomoc niefinansowa (poradnictwo. pomoc us+ugowa) jest

dla rodziny wystarczaj4ca. Pomoc oceniana jest jako dostgpna - trudnoici z dostgpem

dotyczyty jedynie pomocy usfugowej i grup wsparcia. Na o96l jest tez trafna - dostosowana

do potrzeb os6b, kt6re z nich korzystaly. Jednak zdecydowanie najwyzej pod tym wzglgdem

oceniano pomoc rzeczowq i warsztaty pedagogiczne. kt6re zarazem uznawane

sq za potrzebne.

Tabela {8.Dostgpno6d, dostosowanie do potrzeb i oczckiwanie pomocy niefinansowej dla rodziny

2r6dlo: Mantur J., Kwieciriska-Zdrenka M., Ewaluacja Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 201 l -2020. Raport z Badania, Biatystok 2018.

5,0 5.0 90.0Moja rodzina nic potrzebujc porrocy

Pomoc psychologiczna 25.0 r5,0 60.0

Poradnictwo pedagogiczne, wychowawcze .10.0 0.0 60.0

5.0Wsparcie asystenta rodziny 95.0 0.0

Pomoc finansowa 60.0 5.0 35.0

45.0
Pomoc rzeczowa (np. wyposazenie
dziecka/rodziny)

r5.0 40.0

Poradnictwo prawne 3 s.0 r5.0 50.0

Poradnictwo pedagogiczne. wychowawcze 70.0 .1,81

Warsaaty pedagogiczne (nauka pracy
z dzieckiern/dzieirri) 6s.0 irn 1,82

Poradnictwo medyczne 60.0 1.82 L1<
Pomoc psychologiczna 70,0 .r.08 5.0
Grupa wsparcia - organizacja rodzin
zastqpczych

30.0 4.17 1 q1

Pomoc rzeczowa (np. wyposazenie
dzieckalrodziny) 85.0 5.7 3 4.94

Pomoc uslugowa (np. pomoc wolontariuszy
w opiece nad dzieckiem) 50.0 5,06

Poradnictwo prawne 50.0 s.08 4,44
Kursy prrygotowujqce do rvej5cia./pownit na
rynek pracy r00,0 s,47 3,8 7

Biez4ca informacja (np. o zmianach roz';viqzah
prawnych, irodowisku rodzin zastgpczych, itp-)

65.0
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Pomoc dla dzieci jest w ocenie badanych mniej dostgpna, umiarkowanie trafna i slabo

dostosowana do potrzeb.

Tabcla {9,Dostfpno6d, dostosowanie do potrzeb i oczekinanie pomocy niefinansowej dla dziecka

Zrodlo: Mantur J.. Kwieciriska-Zdrenka M.. Ewaluacja Rozwiqzywania Problem6w Spolecznych Miasta

Bialegostoku na lata 201| -2020. Raport z Badania, Bialystok 2018.

Rodziny. kt6rych dzieci zostaly przekazane w pieczg zastQpczq ocenialy,2e kluczowe dla

nich byloby zwigkszenie dostgpu do pomocy specjalist6w (psychologa' prawnika, pedagoga'

terapeuty), a tak2e wsparcie skierowane do wszystkich domownik6w (dotyczy rodziny

naturalnej). Rzadziej wskazywano potrzebg systematycznej i planowanej pracy dotycz4cej

rozpoznania problem6w rodziny oraz pr6by ich rozwiqzania, a takze przygotowanie rodziny

do codziennego funkcjonowania (mimo,2e wczedniej potrzeba pomocy ze strony asystenta

rodziny nie byla tak akcentowana).

Tabela 50. Dzialania, kt6re mogq zrvigksry6 szaose na powrrit dzieci do rodziny naturalnej

2r6dlo: Mantur J.. Kwieciiska-Zdrenka M-. Ewaluacja Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych Miasta

Bia.legostoku na lata 2011-2020. Raport z Badania, Bialystok 2018

40.0 +-dJ 4.24Diagnostyka potrzeb rozwojowych dziecka
5.0 4,29ss oPraca z pedagogiem

4.0645,0 j,83Zajgcia terapeutyczne
-t.2l 3.9560.0Pomoc psychologiczna

45.0 4.7 5lnna

80.0Zwigkszyi dostqp rodziny naturalnej do pomocy specjalist6w: psychologa. prawnika-

pedagoga. terapeuty

60.0pomoc wszy-stkim czlonkom rodziny nafuralnej dzieci (w zaleznoici odWprowadzii
Potrzeb)

40.0PoSwigcai wigcej czasu na rozpoznanie problem6w rodziny naturalnej iustalenie
lanu

40,0
Organizowad krrrsy dla rodziny dotycz4ce codziennego funkcjonowan
(gospodarowanie budzetem, wypelnianie funkcji opiekuiczo-wychowawczych,

ia

opieka nad domem itp.)
20.0Zwigkszye pomoc fi nansowq rodzinie naturalnej

1n nZwigkszyi pomoc uslugow4 rodzinie naturalnei (np. pomoc w codziennych
oborviazkach )

20,0Prorvadzii konsultacje wychorvawcze dla rodzic6w naturalnych

20.0Zwigkszyi czgstotliwo(6 kontakt6w asystentow rodziny/pracownik6w socjalnych

z rodzin4 naturaln4
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Podsumowanie

Analiza problem6w wybranych grup rodzin. a takze opinii mieszkarlc6w iprzedstawicieli

instyucji oraz organizacji, wskazuje na to, Ze problemy zdiagnozowane na etapie tworzenia

Strategii sq aktualne. Mimo zachodz4cych zmian. zwlaszcza zmniejszenia liczby rodzin

korzystajqcych ze wsparcia MOPR. zmniejszania liczby dzieci umieszczanych w pieczy

zastgpczej (liczba rodzin zastgpczych w 2019 roku wynosila 199 - GUS), pozlt),.v/nych zmian

instytucjonalnych (stala lub zwigkszajqca sig liczba kadr, ich lepsze przygotowanie,

wprowadzanie rozwi1zan innowacyjnych - pedagogika podw6rkowa), problemy spoteczne

dotycz4ce rodziny to nadal istotny prioryet dzialari.

JednoczeSnie nalely zwr6cit, uwagg. ze zmienia sig charakter problem6w spolecznych rodzin

- zmienia sig udzial rodzin korzystajqcych stale z pomocy MOPR w og6le rodzin w trudnej

syuacji. Zjawisko to, zwlaszcza przy uwzglgdnieniu faktu, Ze problemy wystgpuj4 z ro2nym

natgzeniem w r62nych czgSciach miasta, moZe by6 sygnalem. 2e dochodzi do tworzenia

sig spolecznoSci kultury biedy.

Analizy dotycz4ce sytuacji wybranych typ6w rodzin wskazuj4 na to. Ze oferowana pomoc

isposoby rozwi4zania dodwiadczanych przez rodzing problem6w sq na o96l skuteczne -
chocia2 wymagaj4 kompleksowego podejdcia. Odnie6my sig do przyrruotl"wanych danych

z badania rodzin:

. w przypadku rodzin ubogich, w kt6rych 2r6dlem trudno5ci jest dlugotrwale bezrobocie

ibrak zarobkowych 2r6del dochodu charakterystyczne jest, ze badani sq malo akt)ryvni

w poszukiwaniu pracy oraz podejmowaniu wysilku, kt6ry istotnie zbli|ytbr-
je do rozwi4zania do:iwiadczanego problemu:

. poszukiwania pracy sq na o96l malo intens)nvne (czgsto sprowadzajq sig

do przegl4dania ogloszeri);

. wyobra2enia o przyszlej pracy nierzadko s4 oderwane od bialostockich reali6w:

. jednoczednie jednak istniejq faktyczne. systemowe bariery:

- brak infrastruktury spolecznej: miejsc w Zlobkach oraz opieki dla os6b zaleZnych

(np. starszych lub chorych);

- niski poziom wynagrodzei;

- nieuczciwodipracodawc6w.

. osoby te nie chc4 podnosii swoich kwalifikacji, maj4 trudnoSi we wl4czeniu sig

w Zycie spoleczne ze wzglgdu na dlugi czas do5wiadczania marginalizacji _ wymagaj4

kompleksowych dzialafi aktywizacyjnych (te resztq w miejcie maj4 miejsce,

nie sq jednak monitorowane);
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rodziny. w kt6rych wystgpuje przemoc:

. to takze rodziny. kt6re wymagaiq kompleksowej pomocy:

- opieki instlucjonalnej w sytuacj i kryzysu (tajest zapewniana przez OIK);

- wsparcia psychologicznego dla calej rodziny;

- wsparcia procesu leczenia alkoholizmu;

- skutecznych narzgdzi resocjalizacji os6b stosujqcych przemoc.

. skuteczne sq dzialania informacyjno-edukacyjne oraz bezpo{rednie wsparcie MOPR -
rodziny deklarujq gotowodi podjgcia dzialania;

. skuteczne s4 tez w tym zakresie dzialania policji (ale nie rozwiqzui4 one trwale

problemu przemocy w rodzinie);

rodziny z trudnodciami opiekufczo-wychowawczymi objEte s4 pomoc4 asystent6w

rodziny. wsparciem terapeutycznym i psychologiczno-pedagogicznym. gl6wnie ze strony

MOPR. co oznacza,2e byi moZe w niewystarczaj4co du2ym stopniu wykorzystany jest

potencjal innych instfucji wspieraj4cych MOPR w tych dzialaniach.

3.3.4. Bezpieczer[stwo publiczne

Bialystok w 2016 roku znalazl sig na drugim miejscu w Polsce pod wzglgdem

bezpieczeristwa. W 2016 roku na 1000 mieszkaric6w przypadalo l7 przestqpstw, co stanowi

spadek o257o w por6wnaniu do 2014 roku. W kolejnych latach trend sig niekorzystnie

zmienil - w 2019 roku ilo36 przestgpstw na 1000 mieszkafc6w wzrosla do 20. Jednoczesnie

wzrosla wykryrvalnod6 - w roku 201 I wynosila 6l,1Yo. a w 201 9 juz 69,4%. Najwigksza jest

wykrywalnodi przestgpstw drogowych (w 2019 roku - 96,9%), a nainilsza - przestgpstw

przeciwko mieniu (59,6) i przestgpstw o charakterze kryminalnym (59,3%). W obu tych

przypadkach wykry"rvalnodi przestgpstw w ostatnich 3 latach znacz4co wzrosla.

Tabela 51. Bezpieczeistwo publiczne w Bialymstoku

Zrodlo: GUS, Wskalniki zr6wnowazonego rozwoju, Warszawa 2020.

69.162.3 63.4 12,056.i 59.46t.l 60.'7
Wska2nik wykrywalnoSci
sprawcow przestgpstw
stu ierdzonych przez Policjg

20.016.7 t 5,5 2t).7l8.l t7 .325.1 23.3
Przestqpstwa stwierdmne Ptzez
Policjg og6tem na 1000

mieszkaric6w
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W og6lnej liczfre przestgpstw dominowaty wykroczenia przeciwko mieniu, przestgpstwa

przeciwko bezpieczefistwu powszechnemu, bezpieczefstwu w komunikacji. przeciwko

wolnodci. przeciwko wolnoSci sumienia i wyznania oraz przeciwko Zyciu i zdrowiu.

Bazujemy pny tym na danych dla calego wojew6dztwa (Rocznik statystyczny wojew6dztw.

s.220-221).

Na podstawie wskainik6w pochodzqcych z monitoringu moZna wnioskowai.

2e w ostatnich l0 latach wzrosla skala monitoringu zagroleh oraz zaangaiowania r62nych

podmiot6w dbaj4cych o bezpieczefistwo mieszkaric6w. Coraz wigcej syuacji mozliwych jest

do przewidzenia i jednoczednie wypracowano kolejne procedury pozwalai4ce reagowai

w tych nowych syuacjach.

3.3.5. Lokalny rynek pracy

Problem bezrobocia w Bialymstoku

Od roku 2013, podobnie jak w calym kraju malala zar6wno liczba os6b bezrobotnych, jak

i stopa bezrobocia (udzial os6b bezrobotnych do os6b czynnych zawodowo). Stopa

bezrobocia na koniec 2017 roku wynosila 7% (dla por6wnania w 2016 r - 9%o, aw 20l5Yo -
10,7%). Trend utrzymywal sig do korica 2019 roku - spadala zar6wno liczba os6b

bezrobotnych, jak i stopa bezrobocia. Jednocze5nie malal dystans migdzy poziomem

bezrobocia w mie(cie i w kraju mierzony stop4 bezrobocia - w 2018 roku stopa bezrobocia

byla wy2sza ni2 w kraju o 0,4 punktu, a w 2019 roku o 0,2 punktu. Te zjawiska naleZy uzna(,

za korzystne zmiany na bialostockim rynku pracy. Jednak w 2020 roku nast4pilo

zahamowanie i odwr6cenie korzystnego trendu, tzn. na koniec I kwartafu 2020 roku byto

o niemal 6 tys. os6b bezrobotnych wigcej ni2 na koniec 2019 roku, a stopa bezrobocia wzrosta

z 5,4 do 6,4 (dla kraju wzrost byl podobny z 5,2 do 6,11.
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Wykres 3. Udzial kobiet rr' og6le bezrobotnych
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Zrodto: opracowanie wlasne na podstawie: lnformacja o lokalnym rynku pracy rl Powiatowym Urzgdzie Pracy

w Bialymstoku

Jako korzystne we wczedniejszych latach nalezy odnotow^t ieszcze dwie statystyki

oddaj4c€ zmiany na lokalnym rynku pracy to jest ilodi ofert pracy i miejsc aktywizacji

zawodowej. a takZe bilans zmian w rejestrze dla os6b bezrobotnych. W pierwszym przypadku

nalezy zwr6ci6 uwagg na systematyczne zwigkszanie siq liczby ofert. ale takze fakt. 2e cora'z

licznieisze sq oferty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej . Z drugiei strony. bilans nowych

rejestracji i odplywu z rejestru jest korzystny, lo znaczy coraz wigksza jest przewaga os6b

wl,padajqcych z rejestru w por6wnaniu z nowymi rejestracjami. Ten trend zaczql zmieniat

si9 w 2018 roku, natomiast w 2020 roku (dane na koniec I p6lrocza) byl niekorzystny - bilans

wyni6sl +2030 os6b - oznacza to. 2e wigcej os6b przybylo do rejestru (7272). niz zniknglo

z rejestru (5242, w tym 3 l5 I znalazlo pracg).

Tabela 52.Wvbrane (korzystne) zmiany na rynku pracy (dane na koniec grudnia danego roku)

Zrodlo: opracowanie wlasne na podstawie: lnformacja o lokalnym rynku pracy w Powiatowym Urzgdzie Pracy

w Bialymstoku

976010741 999,183 80 9412Liczba ofert pracy
zawodowej

i miejsc aktywizacji

95,7o/o 95.0%91.8%83.9% 87 ,9YoW tvm oferty pracy na otwarym rynku (w %)

-1467 -1187-1381-2362 -?719Bilans nowych rejestracji i odplywu z rejestru

dla os6b bezrobotnych

Strona 47 | 158

l6e3- 9 sul
9188

Wybrane zmiany na pracy 20r 5 2016 2017 2018 2019



Miejska Stralegia Rozv'iqqu'ania Problem6v' Spolecatych llliasta Bialegostoku nq lota 2021-2030

Osoby w szczeg6lnej sytuacji na rynku pracy

Mimo tych o96lnych pozytywnych zmian na rynku pracy utrzymuje sig kilka

negatyrvnych trend6w: wysoki udzial w o96le os6b bezrobotnych os6b dlugotrwale

bezrobotnych; kobiet, wtym w szczeg6lnoSci kobiet nie powracajqcych na rynek pracy po

urodzeniu dziecka; os6b mlodych (do 30 roku 2ycia) oraz os6b po 50 roku 2ycia i os6b bez

kwalifikacji lub bez staZu zawodowego. Liczba tych os6b w rejestrach te2 systematycznie

spada. ale jest to spadek nieproporcjonalnie wolniejszy ni2 w przypadku og6lu bezrobotnych.

a dodatkowo majq one niekorzystny udzial w o96lnej liczbie bezrobotnych.

Wyra'Znie negaty$r'ne zjawiska dotycz4 kobiet oraz os6b bez do(wiadczenia zawodowego.

Udzial kobiet w og6le bezrobotnych jest z roku na rok coraz wyLszy (chociaZ stopniowo

maleje ich liczba). Szczeg6lnie negaty"wny trend odnotowujemy w odniesieniu do kobiet,

kt6re urodzily dziecko - od 2015 roku (prawdopodobnie pod wplywem wprowadzenia

programu Rodzina 500+, Sredniego poziomu wynagrodzeri oraz nier6wnomiemej dostgpnodci

miejsc opieki nad malymi dziedmi w Zlobkach przedszkolach) systematycznie roinie ich

udzial w o96le bezrobotnych.

Udzial os5b dfugotrwale bezrobotnych w og6lnej strukturze jest w zasadzie niezmienny

(nieznacznie spadl w 2017 roku) naleZy jednak wziqi pod uwagg zmiany w bie2qcym roku,

Zeby m6c oceni6 czy jest to spadek staly. Podobna obserwacja dotyczy takle os6b w wieku

50+ oraz os6b bez doiwiadczenia zawodowego.

Obserwujemy niewielki, ale systematyczny spadek udziafu os6b mlodych oraz os6b bez

kwalifikacji. To podrednio wska2nik tego, co dzieje sig w obszarze zatrudnienia

w Bialymstoku. Zauwalmy,2e do niedawna w grupie bezrobotnych najliczniejsze byly dwie

kategorie ze wzglgdu na wyksztalcenie - leszcze w latach 2015 - 2016 w rejestrach

dominowaly osoby o najnizszym wyksztalceniu, ale kolejn4 licznq grup4 byly osoby

z wyksztalceniem wylszym i policealnym lub Srednim zawodowym. W 2017 roku z rejestr6w

odptynglo bardzo wiele os6b z tej pierwszej grupy, a udzial os6b bezrobotnych z wyzszym

wyksztalceniem relatywnie wzrosl. Oznacza to. 2e rynek pracy jest chlonny, ale przede

wszystkim dla pracownik6w prac prostych.

Strona 48 1158



Miejska Strategia Rozviq4)vania Problem6w Spolecznych Miusla Bialegostoku na lqlu 2021 -2030

Tabela 5J. Sytuacja wybranych grup osrib bezrotrotnych na bialostockim rvnku pracy (dane na

koniec grudnia danego roku)

2r6dlo: opracowanie wlasne na podstawie: Informacja o lokalnym rynku pracy w Powiatowym Urzgdzie Pracy

w Bialymstoku

3.3.6. Ochrona zdrowia

Postawy prozdrowotne i styl 2ycia mieszkafic6w

Stan zdrowia mieszkaf criw

W 2015 roku przeprowadzono diagnozg stanu zdrowia mieszkaric6w na podstawie

wy,wiad6w z 1037 bialostoczanami. Wyniki badania wskazuj4 na to, 2e ,,najwigksze

zagrohenie zdrowotne wynika ze znacznego rozpowszechnienia nadwagi i otylo6ci" (Stan

zdrowia..., s.40), kt6re prowadz4 do nadciinienia, miaZdlycy, choroby wiericowej, powiklaf

chor6b ukladu sercowo-naczyniowego, zaburzef tolerancji glukozy iw konsekwencji

cukrzycy, kt6rej coraz czgd ciej towarzysz4 zaburzenia lEkowe i depresje.

Na podobne problemy wskazujq pierwsze wyniki z badania Bialystok Plus (badanie

prowadzone przez specjalist6w z Uniwersytetu Medycznego w Biatymstoku. przy wsparciu

finansowym miasta Bialystok, docelowo na pr,6bie I0 tys os6b).

Autorzy obu raport6w wskazujq, Ze nalwalnieiszymi czynnikami ryzyka sq: nieprawidlowa

dieta, niewlaiciwy styl 2ycia i niewystarczaj4ca aktywno6i ltzyczna w czasie wolnym.

W 6wietle wynik6w tych badari mo2na zakredlii nastgpujqce problemy:

. mieszkaricy mai4 zte nawyki 2rvieniowe - jedz4 za malo warzry. spoz)^ aia za duzo

soli:

. bialostoczanie wykazuj4 zle zachowania zdrowotne zwi4zane z paleniem papieros6w

(13,9% mieszkafc6w regularnie pali papierosy) i konsumpcjq alkoholu (czqsto, tzn. co

najmniej kilka razy w miesi4cu alkohol pije 33,5%. w tym bardzo czqsto, raz lub kilka

razy w tygodniu - I 4%) (Stan zdrowia. . ., s. [ 0):

- bardziej korzystne sq pod tym wzglgdem zachowania kobiet;

- regularne palenie roSnie z wiekiem;

44.8% 44.9Yo 17 .2yo 47 .6Yo 47 .7%Kobiety

l6.lo/o 16,1%l0.gYo 12.9Vo 15.0%Kobiety. kt6re nie powr6cily na rynek
pracy po urodzeniu dziecka

56.3Yo 54,1%62.3% 62.3% 59.1%Osoby dlugotrwale bezrobotne

26.2o/o 28.3% ?8.gvo3 t.9% 33.1%Osoby bez kwalifikacji zawodowych
20.7Yo 20.4vo33.30 32.6vo 35.0o/oOsoby bez doSwiadczenia zawodowego

25.0% 24.0% 22.2% 22.jyo27.jYoOsoby do 30 roku zycia
29,40/o 28,90/o1q iol" 30.1yo 29.5o/oOsoby po*yZej 50 roku 2ycia
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- z wiekiem maleje konsumpcja alkoholu.

niski poziom aktywnoSci fizycznej:

- 16,9y. mieszkafic6w deklaruje, 2e w og6le nie podejmuje aktywnodci ftzycznej,

a 41,60/0 ogranicza aktyrnoid frzycznq do lekkiej aktywnodci (np. wykonyrvanych

okazjonalnie prac w ogrodzie);

- mieszkaricy aktyrxni s4 do 39 roku Zycia. w kolejnych latach wybieraj4 mniej

wysilkowe formy ruchu, po 60 roku 2ycia aktp,vno(i ta jest coraz niZsza (Stan

zdrowia..., s. I l).

niski poziom aktywno6ci ftzycznej i zle nawyki 2)ryrieniowe skutkuj4 nadwag4 i otylodciq

- 50.8% badanych ocenialo masg ciala jako za wysok4 (Stan zdrowia..., s. ll), a 61,2%"

badanych faktycznie ma nadmiern4 mas4 ciala (Stan zdrowia.... s. 35);

czynnikami warunkuj4cymi taki stan zdrowia miatyby byi przede wszystkim odZyrvianie

inawyki 2)rvieniowe, obci4Zenie genetyczne, warunki pracy, problemy rodzinne,

finansowe i z dostgpem do opieki zdrowotnej:

- ple6 wplywa na wagg ptzyznawanq tym czynnikom.

mieszkaricy maj4 zle nawyki zwiqzane z regularn4 diagnostyk4 chor6b - za rzadko

prowadzone sq badania profilaktyczne. dopiero w zaawansowanym wieku zaczynaj4

czgdciej korzystat z porad lekarskich (lecz4. a nie zapobiegajq);

efekt terapeutyczny leczenia jest niewystarczajqcy, co tfumaczyi moZna

nieprzestrzeganiem zalece6 lekarskich.

Pewnym uzupelnieniem tego obrazu s4 informacje o tym, jak wielu mieszkaric6w

zmuszonych jest do korzystania ze wsparcia MOPR ze wzglgdu na chorobg lub

niepelnosprawno56 oraz skala korzystania z gminnego programu oslonowego, kt6ry oferuje

wsparcie finansowe przeznaczone na zakup lek6w (patrz rozdz- 4.7).

Efektywne rozwi4zpvanie problem6w spolecznych

z uzaleinieniami

rodzinnych zwiqzanych

W analizie SWOT przeprowadzonej w ramach przygotowania Miejskiej Strategii

Rozwi4zywania Problem5w Spolecznych na lata 2021-2030 zauwa2ono jako slabo5d: ,.brak

zaktualizowanej diagnozy w zakresie wystgpowania problem6w uzaleZnieri". Tg slabo(c

czgSciowo wyeliminowano dzigki przeprowadzeniu dw6ch badari diagnozujqcych problemy

uzaleZnie{: przyrvoly,vuane wy2ej badania stanu zdrowia mieszkaric6w obejmowaly m.in.

pltania o czgstoid picia alkoholu oraz palenia papieros6w, natomiast poMarzane badania
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.,Stylu Zycia mlodzieiy Bialegostoku" (prowadzono je w latach: 2005,201l. 2015, 2019)

obejmuj4 elementy diagnostyczne (badanie oparte jest w du2ej mierze na metodologii ESPAf)

- Europejski Program Badari Ankietowych w Szkolach. U2ywanie alkoholu i narkotyk6w

przez mlodzieZ szko I nq).

Wyniki tych badari przywolywane s4 zar6wno w rocznych Miejskich Programach Profilaktyki

iRozwiqzywania Problem6w Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdzialan ia

Narkomanii na lata 2017-2020. W pierwszym z tych dokument6w dodatkowo zawarte

sQ statystyki dotyczqce liczby porad, konsultacji udzielanych w poszczeg6lnych odrodkach

terapeutycznych. liczby zatrzymai w Izbie Wyrze2wiei oraz liczby skierowari

na przymusowe leczenie odwykowe. Natomiast program przeciwdzialania narkomanii

uwzglgdnia przede wszystkim statystyki pochodz4ce od oirodk6w terapeufycznych oraz dane

z Komendy Miejskiej Policji dotyczqce przede wszystkim rynku narkotykowego. Na bazie

tych informacji (z kt6rych czqdi jest powielana w kolejnych latach - tak dzieje

sig w przypadku programu dotycz4cego problem6w alkoholowych) formulowane sq kierunki

po24danych dzialari. Nie s4 przy tym w zadnym stopniu oceniane efekty dziala6

podejmowanych w poprzednich latach (coroczne sprawozdania z realizacii Programu

nie sq publikowane, trudno zatem ocenii. czy w og6le dokonuje sig oceny skutecznoSci,

jednak zawartoSi kolejnych program6w i brak podobnych odniesieri wskazuje na to.2e takie

oceny nie sq prowadzone). Brakuje zaktualizowanej (i kompletnej) diagnozy w zakresie

wystgpowania problem6w alkoholowych.
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Z przeprowadzonych dot4d badari wynika:

. wodniesieniu do mlodzie2y: (Style zycia..., s. 107-147):

. spada liczba mlodych os6b pal4cych regularnie papierosy, ale sq one zastqpowane

e papierosami;

. wprawdzie spada liczba mlodzie?y, kt6ra pije alkohol regulamie, zmniejszyla

sig r6wnie2 znacz4co liczba tych, kt6rzy upijaj4 sig w spos6b problemowy (tzn. do

utraty kontroli nad swoim zachowaniem); niemniej 31,3%o mlodziezy mialo za sob4

doiwiadczenie upicia sig alkoholem, w tym 9,7o/o upijalo sig wiele razy;

. alkohol (zwlaszcza piwo) i papierosy sq do66 latw-o dostqpne - co pi4ty uczeri kupil

kt6ryS z tych produkt6w (chociaz czgS6 uczni6w napotkala trudno{ci);

. mlodzieZ rzadko ma okazjg spr6bowania narkotyk6w - 7l.l% nie miala nigdy takiej

propozycji (to znacznie wiEcej niZ w poprzednich latach), ale pozostali otrzym)'\Nali
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takie propozycje i zarazem wiedzq lub mogliby latwo ustali6, gdzie i od kogo mo2na

kupii narkotyk;

. jedli mlodziez sigga po narkotyki to najczg6ciej jest to marihuana, rzadziej inne

narkotyki, dopalacze lub inne substancje psychoaktyrvne. w tym leki uspokajaj4ce

lub pobudzaj4ce.

w odniesieniu do dorostych mieszkafic6w:

. 13,9% mieszkafc6w regularnie pali papierosy;

. 33,5o/o pije alkohol czgsto (w tym bardzo czQslo - raz lub kilka razy w tygodniu -
l4%) (Stan zdrowia.... s. l0).

tak jak zaznaczono o skali problem6w mo2na dowiedzied sig z wdro2onych program6w

rozwi4zyrrania problem6w uzaleanief oraz sprawozdari MOPR;

w przypadku problem6w zwiqzanych z alkoholem:

. Iiczba os6b kierowanych przez MOPR na terapig:

- jest wzglgdnie stala (z odchyleniami na niekorzySi w 2015 r.) - zatem problem

nie narasta;

- od 2015 do 2018 roku rosla skutecznoS6 skierowari na terapig. tzn. coraz wigcej

os6b skierowanych na ni4, faklycznie podejmuje terapig (w 2018 - bylo to 6l.2yo,

dla por6wnania w 201 I wynosila ona 44,4o/o), ale w 20 I 9 skuteczno56 ta spadla

(bez dalszych obserwacji nie moZna ustalii czy to spadek trwaly);

- coraz czg5ciej wykorzystywany jest tez Srodek w postaci wniosku o przymusowe

leczenie.

Tabela 54. Praca socjalna z osobami uz.ale2nionymi od alkoholu, narkotvk6w lub innych
Srodkriw

Zrodlo: Sprawozdania z dzialalnoici MOPR za lata 201 l-2019.

liczba os6b kierowanych na przymusowe leczenie uzaleZnie6:

- roinie trafno(i rozpoznania MOPR dotycz4ca konieczno6ci wlqczenia

przymusowego leczenia - to znaczy coraz wigcej wniosk6w kierowanych

Skierowanie na terapig 113 502 40.1 ,189 68I .15 5 325 466
Podjgcie terapii 2t0 16 t 351 1td 267 199 2rl
Podjgcie terapii przez
rodzing

i6 28 37 59 t37 66 8l '18 65

Wniosek do KRPA
o przymusowe leczenie

27 t25 72 129 106 136 96 90 95
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w tej sprawie do komisji rozwiQzywania problem6w alkoholowych skutkuje

wyrokiem kierujqcym na leczenie lub leczeniem w plac6wce zamknigtej.

Tabela 55, SkutecznoSd rvniosktlu o prz-vmuso$e leczenie osobv uzaleinionej

Zrodlo: Sprawozdania z dzialalno6ci MOPR za tata 201 | -20 19.

liczba os6b zatrzymanych w Izbie Wyrze2wiefi:

- brak jest pelnych danych dotyczqcych liczby os6b zatrzymanych w lzbie

Wyrze2wieri,

- dostgpne dane wskazuj4, 2e liczba os6b, kt6re trafiaj4 do lzby WltrzeZwiefi

maleje. szczeg6lnie duZy spadek dotyczy osSb ponizej l8 roku Zycia.

Tabela 56. Liczba os6b w Izbie Wytrzeiwieri

2r6dto: Miejski Program.... za lata 20 I 5, 2016. 20 l7

Z kolei z gminnego programu dotycz4cego problem6w narkomanii wynika' 2e:

. prowadzone s4 dzialania profilaktyczne:

. profilaktykq uniwersalnq w 2017 roku objgto:

- 2077 os6b (Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna Monar);

- 9624 osoby (Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga).

. profilaktyk4 selektytun4 i wskazuj4c4:

- 53 I os6b (Monar).

. dzialaniamiterapeutycznymi objgto:

. 2383 osoby (Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga).

podsumowujqc. dostgpne dane pozwalajq wnioskowa6. 2e problem uzaleanie{ w(r6d os6b

doroslych utrzymuje sig na podobnym poziomie. chociaZ rzadsze sq syuacje upijania

sig w sposrib zagraaaj4cy zdrowiu (e6li uznat. 2e wystarczaj4cym wska2nikiem tego zjawiska
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jest liczba zatrzymafi w lzbie Wl,trze2wiei). W przypadku mlodziezy - skala problemu

zmniejsza sig. Jednak ze wzglgdu na dwa zjawiska: wysokq korelacjg migdzy spo2yrraniem

alkoholu, paleniem papieros6w a og6lnym stanem zdrowia oraz zl4 kondycj4 psychiczna

mlodzieZy (patrz rozdz. 4.5.), naleZy przyj1(, ze niezbgdna jest dalsza realizacja dzialair

profilaktycznych. Nalezy wprowadzii mechanizmy oceny skutecznodci prowadzonych

dzialah - albo w postaci oceny subiektywnej os6b, kt6re s4 odbiorcami komunikat6w albo

przez poszukiwanie wskaznik6w obiekty.wnych, uzyskiwanych np. przez regulame pomiary

(nawet coroczne) wykonyruvane w szkolach, w kt6rych prowadzone sq akcje i stale dzialania

profilaktyczne.

3.3.7 . Przy jazna polityka mieszkaniowa i przeciwdzialanie bezdomnoSci

Powigkszenie gminnego zasobu mieszkaniowego i poprawa racjonalno5ci jego
rvykorrystania

Bardzo niewielka jest skala budowy lokali mieszkaniowych. Na zawarcie umowy najmu

lokalu socjalnego w 20 I 8 roku oczekiwato 501 rodzin, co mo2e oznaczai, deficl tego rodzaj u

mieszkari (Zarzqd Mienia Komunalnego w Bialymstoku). Tym wazniejsze jest racjonalne

gospodarowanie zasobami oraz pozyskiwanie lokali socjalnych.

Diagnoza zawarta w .,Programie rewitalizacji miasta Bialegostoku na lata 2017 -2023"

wskazuj4 nie tyle na braki mieszkafi komunalnych, ale dodatkowo na ich zly stan techniczny

- zwlaszczaw przypadku budynk6w zbudowanych przed 1970 rokiem.

Nie istniej4 aktualne badania pozwalajqce na uzyskanie pelnego obrazu mieszkalnictwa

(wtym dostgpno{ci mieszkari, dostgpnoSci ze wzglgdu na Srednie wynagrodzenie i Sredni4

ceng metra kwadratowego).

Oslony socjalne dla najubo2srych mieszkaric6w Miasta

Oslony socjalnej zwiqzanej z utrzymaniem mieszkania wymaga co roku od 6 do 9 tysigcy

rodzin.

Tabela 57. Liczba decyzji pozyt) trnych o przvznaniu dodatku mieszkaniowego

Liczba decyzji
(liczba os6b)

12140 12069 I 1905 l23 9081 9t28 I 0065 10082 7855

Liczba rodzin
objgtych
wsparciem

9u I 9052 9360 7772 6989 63t3 -s {i62 5i05 469 l
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2rodlo: Ocena zasob6w pomocy spolecznej Miasta Biatystok za lata 20 | l-2019, MOPR Bialystok.

Pomoc miasta * splacie zadluzenra

Zarzqd Mienia Komunalnego realizuje od maja 2014 roku program splaty dlug6w

mieszkaniowych wobec miasta. Wedlug infbrmacji na oficjalnym portalu miasta - zawarto

dot4d 1358 um6w z dluZnikami. Prace obejmujq m.in. sprz4tanie terenu wok6l budynk6w

ilokali mieszkalnych przeznaczonych do dalszego wynajmu, malowanie ttrz4dzefi i malej

architektury na placach zabaw. pomoc kuchennq w przedszkolach. Dotqd sw6j dtug

calkowicie odpracowaly 42 osoby (splacajqc niemal milion zlotych zadluZenia).

Dane pochodz4ce z monitoringu wskazuj4 na to, 2e coraz wigcej jest wierzltelnoSci objEtych

tq form4 lub innymi dzialaniami ulatwiaj4cymi splatg zadfuzenia. Oznacza to, ze jest

to rozwiqzanie niezbgdne.

Podsumowuj4c, ze wzglgdu na brak dostgpnych danych, nie mo2na w pelni ocenid potrzeb

mieszkaric6w w zakresie dostgpu do mieszkafi. Nalezyjednak przyj4t. ze rosn4ca liczba os6b,

kt6re co roku staraj4 sig o uzyskanie dodatku mieszkaniowego. liczba os6b ubogich oraz os6b

niezdolnych do sy'aty zadluienia inaczej niL przez odpracowanie jest sygnalem, 2e problem

mo2e narastai i nale2y nadal realizowad pr4iEte zalozenia.

3.3.8. Swiadomo66 i aktywnoSi spoleczna

Edukacja spoleczna i toisamo6d lokalna

Aktywno56 i wsprilpraca organizacj i poza rz4dowych

W Biatymstoku funkcjonuj4 1328 organizacje pozarz4dowe (Potrzeby i mo2liwoSci...,

s.6), przy czym najwigcej z nich zajmuje sig dzialaniami edukacyjnymi (68%) - m.in.

edukacj4 pozalekcyjn4. edukacjq doroslych, dzialalno6ci4 wychowawcz4 i formacyjnq (np.

harcerstwo). a nieco rzadziej organizacjq przedsiEwzigd kulturalnych (51%) - m.in- animacj4

iedukacj4 kulturaln4. organizacjq wydarzefi kulturatnych, podtrzymywaniem tradycji

lokalnych i narodowych. W strukturze organizacji dominuj4 stowarzyszenia (687o).

Z perspektywy cel6w postawionych w Strategii istotny jest nie tylko obszar tematyczny,

ale takZe formy dzialari organizacji. Z badania Stowarzyszenia Klon/Jawor wynika,

Ze w Bialymstoku waznym elementem dzialalno6ci organizacji pozarz4dowych jest

dzialalnosd informacyjna oraz mobilizowanie i edukowanie opinii publicznej. prowadzenie

kampanii spolecznych, itp.
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Jak wynika z przywolywanego raportu nieco ponad polowa (45%) organizacji

z Bialegostoku jest w stabilnej sytuacj i finansowei, to znaczy s4 finansowane co roku

z podobnych Zr5del (Potrzeby i mo2liwo(ci, s. 100). Wply,rva to na tryb funkcjonowania tych

stowarzysze6 - mogq dzialai regularnie i intensywnie.

CzgSi organizacji wsp6lpracuje ze sob4, migdzy innymi w ramach Federacji Organizacji

Pozarz4dowych Miasta Bialystok, kt6ra powstala tak2e po to, aby .,ksztaltowai dwiadomo6i

oraz rzecznictwo dobra wsp6lnego w rozwoju spoleczefstwa obywatelskiego

w szczeg6lnoSci: wzmacniai potencjal organizacji pozarzqdowych. zwigkszai udzial

organizacji pozarz4dowych w ksztaltowaniu i realizacli polityk publicznych, zyskai

reprezentacjg dla sektora, integrowai Srodowisko i konsolidowai wok6l problem6w waznych

spolecznie; animowa6 i rozwijai akty"lvno36 obl.watelskq" (https://federacja.bialystok.pl).

56%

60%

55%

t4%
40% 40%

36%

3L% 31%

25% 25% 21%

I
wtes miasta Podlaskie

I dzialalnose inforrnacyina, w tym prowadzenie serwis6w internetowych

Zr6dlo: Potrzeby i moZliwoici.... s. 28.

Podsumowujqc, Biatystok jest miastem aktyrvnym, nasyconym r62ni4cymi sig zakresem

formami dzialan organlzacjami pozarzqdowymi. Celem Strategii nie musi byi zatem wsparcie

dla inicjowania tego typu przedsigwzigi. ale wlqczenie tych organizacji do przedsigwzigc
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wsp6lnych. to znaczy do wsp6lpracy i ukierunkowyNaniu dzialafi tak, zeby organizacje

i inst)tucje dopelnialy siE w swoich dzialaniach.

Wobec wyzwania, jakim jest wl4czenie organizacji pozarz4dowych do wsp6lnej realizacji

wa2nych spolecznie cel6w, w mie5cie przyjgto rozwipanie instytucjonalne. powolano

Centrum Aktywnodci Spolecznej (siedzibg otwarto w grudniu 2017 roku), kt6re stanowi

miejsce spotkari. realizacji projekt6w i szkolefi dla organizacji pozarz4dowych. W jego

ramach dziala Centrum Wsp6lpracy Organizacji Pozarz4dowych, kt6rego zadaniem jest m.in.

wsparcie merltoryczne organizacji pozarz4dowych w zakresie zarz4dzania, wsp6tpracy

z samorz+dem. rozwoj u wolontariatu, realizacji zadaf publicznych. 2r6del finansowania,

wspomaganie tej wsp6lpracy przez prowadzenie procedury zlecania zadait publicznych.

Centrum Wsp6lpracy Organizacji Pozarz4dowych jest miejscem pelni4cym rolg centrum

aktyvnodci lokalnej i inkubatora inicjatyv obyrvatelskich. Tu odbywajq sig prace

koordynacyjne zwlqzane z przygotowaniem i realizacj4 Programu Wsp6lpracy Miasta

Bialystok z organizacjami pozarz4dowymi. promocja pozytlarynych postaw spolecznych

(w tym poprzez organizacjg konkurs6w Miejsce Przyjazne Seniorom, Samorz4dowego

Konkursu Nastolatk6w ,,O(miu Wspanialych"), wsp6lpraca organizacyjna z cialami

doradczymi takimi jak Miejska Rada Senior6w w Bialymstoku (na podstawie:

http://cas.bialystok.pl/pl/ ofertamiastadlango/co-to-jest-cwop.html z dn. 4-11 .2020 t. ).

Wsparciem organizacji pozarz4dowych zajmujq sig jeszcze O(rodek Wspierania Organizacji

Pozarzqdowych oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum.

Miasto Bialystok zleca organizacjom pozarz4dowym realizacjg zadafi publicznych

udzielaj4c im dotacj i, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnolci

poiytku publicznego i o vok)ntdriacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w trybie konkursowym

i w trybie uproszczonym. a tak2e w innych trybach, na przyklad na podstawie ustawy z dnia

29 stycznia 2004 roku Prawo xtm6wieit publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm}

W 20 19 roku Miasto zlecilo uprawnionym podmiotom 646 zadai na kwotq prawie

39.5 mln zl.

Nalezy przy tym zauwaizyt, Ze zda"zaiq siE takie konkursy. na kt6re nie wptlrurajq w og6le

oferty organizacji pozarzqdowych. Jest to sygnal. 2e nale2y dokony"wa6 systematycznego

przegl4du obszar6w aktywno5ci organizacji (moze to byi rola CWOP - nie uwzglgdniona

dot4d) po to. aby monitorowai w jakich sferach rozwi4zyrvanie problem6w spolecznych

moZe byi wspierane przez organizacle pozarzqdowe, a w kt6rych ich zasoby nie

s4 wystarczajqce i nale2y poszukiwat, rozwi4zai instl'tucjonalnych '
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Zwr6imy jeszcze uwagE na to. co mo2e byd przeszkodq dla zalo2onej wsp6lpracy.

Wedlug danych pochodzqcych z raportu Stowarzyszenia Klon/Jawor. w5r6d najwigkszych

trudnoSci odczuwanych przez bialostockie organizacje jest nadmiernie rozbudowana

biurokracja administracji publicznej (460/o). ChociaZ nie jest ona przeszkodE do regularnych

kontakt6w z samorzqdem (91%). ale poziom tej wsp6lpracy nie jest bardzo wysoki (oceniany

na 3,73 w skali 0-5). Problemem mo2e tu byi z jednej strony upolitycznienie dzialari,

skomplikowane formalnoici i wymogi fbrmalno-prawne. Rzadziej jest to niechgi urzgdnik6w

wobec nowych projekt6w i niestandardowych rozwi4zari.

Wykres 5. Problemy rrystgpujqce podczas wsp6lpracy z urzgdami

t4%
niechQC urzQdu do niestandardowych,

nowatorskich, oieszablonowych pomysl6w
t6%

23%

1S%

skomplikowane formalnosci, wymogi formaloo,
prawne

24%

r1%

75%
niechqt urzqdu do realizacji nowych proiekt6w

zamiast kontynuacji dotych(2asowych
21%

2L%

15%

upolitycznienie 25%

L2%

I Podlaskle I Blatystok trmlasta Iwlea

2r6dlo: Potrzeby imozliwoici..., s. ll0

Poziom aktpvnoSci spolecznej mieszkaric6w

Gl6wny Urz4d Statyczny stosuje proste wskaZniki pomiaru aktywnodci spolecznych _

liczba zarejestrowanych organizacji na I0 tysigcy mieszkafic6w oraz poziom otwartodci.

mierzony liczb4 kobiet i os6b z wyzszym wyksztalceniem w radzie miasta. w przypadku

Bialegostoku dwa pierwsze z nich s4 bardzo korzystne dla miasta - liczba organizacji

systematycznie rosnie i jest wyra2nie wyzsza niz przecigtna w wojew6dztwie, a z kolei
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w przypadku kobiet ich udzial w Radzie Miasta po poprzednich wyborach spadl, ale itak byl

wyLszy niL w innyc h m iej scowo(c iach woj ew6dztwa.

Trbela 58. Poziom otwarto3ci i uczestnictwa publicznego

2r6dlo: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2018.

Kolejnym wskaznikiem spolecznej aktywnosci mieszkaric6w jest przynalezno#

do organizacji. Wedlug raportu Stowarzyszenia Klon/Jawor organizacje dzialaj4ce

w Bialymstoku s4 relatywnie dt/e - zrzeszaj4 Srednio 5l os6b, a organizacje o szerszym

zasiggu dzialania sq nawet wigksze (Potrzeby i mozliwo6ci.... s. 30).

Ksztalcenie doroslych

Gl6wnymi dokumentami, kt6re zawieraj4 informacje dotyczqce ksztalcenia dorosfuch

w Bialymstoku s4 coroczne ,.tnformacje o stanie realizacji zadari oiwiatowych"

opracow),\ryane przez Departament Edukacji Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku (ostatni

z pa2dziemika 20 I 9 roku).

Ksztalcenie doroslych jest - zgodnie z zawartymi tu danymi - realizowane gl6wnie przez

Centrum Ksztalcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Biatymstoku

(ale wspomagan ego przez Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego' Pracownig Badari,

42 -11ogolem -.t 2 l4 35 .10

129124 121 l2s 127 128wojew6dztwo= 100 I 2,+

Liczba
zarejestrowanych
fundacji,
stowarz)-szen
iorganizacji
spolecznych na l0
tys. rnieszkanc6w

17.9 17.921..1 21 ,4 21..1 2t .4 t7 .9kobiety

5.3 5,.1 5.2-0.4 -0.4 -0 1 0.0

kobiety -
odchylenie od
wartoSci dla
wojewodawa

96.196.,1 96..1 96..1 96.4
osobv
z wvksaalceniem

'*ryZs4m

o10 96..+

-59.6-6r,4 -o t.z -59,6 -59.6-58,2 -61,6

Udzial radnych
kobiet i radnych
z wyksztalceniem
wyZszym
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Analiz iStrategii Rozwoju Edukacji) itylko marginalnie przez Policealne Studium Wokalno-

Aktorskie ..Szkola Talent6w" w Bialymstoku. W r62nych latach zmienia sig liczba os6b

korzystaj4cych z oferty CKU i waha sig migdzy 7 a ll tysi4cami os6b, jednak co roku

dominuje ksztalcenie zawodowe, formalne (od 3 do 7 tysigcy os6b rocznie).

Tabela 59. Liczba os6b w wieku l8-69 lat korzystajqce z ofcrty ksztalcenia ustawicznego

2r6dlo: Informacja o stan ie realizacj i zadari o(wiatowych. . .. za lata 2Ol l -2019.

Nie istniej4 2r6dla, kt6re wykazl.walyby ile os6b uczestniczy w systemie ksztalcenia

pozaformalnym lub nieformalnym. Na podstawie danych GUS z Z0l I i 2016 roku moZna co

najwyZej zakladai, jaki mo2e byi udzial w tych formach (poziom agregacji to wojew6dztwa).

Dane te powalajq jednak zakladai. 2e faktyczna liczba os6b doroslych doksztalcaj4cych siE

mo2e byi nawet 4-krotnie wyLsza nil liczba os6b ksztalconych (zawodowo) w CKU. to.jest

waha sig od l2 do nawet 30 tysigcy mieszkaric6w.

Wykres 6. Osoby w wieku l8-69 lat wedlug uczestnictwa w ksztalceniu formalnym,
pozaformalnym i nieformalnym (dane dla miast w wojew6dztwie podlaskim)

Zrodlo: opracowanie wlasne na podstawie: Ksztalcenie doroslych 2016. CUS. Cdaisk 20 l6

Reorientacja i orientacja
zawodowa

4310 5828 7116 6190 2902 6616 3677 6913

Doradawo 2124 l-1.11 2167 2100 l-lj j 2122 2527 5089

In ne 1ll0 lt22 16?3 ?l2 r I l,l4 l0t8 l2l5
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Wspomaganie Srodowisk spolecznych w procesie ich rozrvoj u

Integracja migdzypokoleniowa

W ramach ewaluacji prowadzono badanie niereprezentat)'wnej pr6by starszych os6b

(wigcej szczeg6l6w w kolejnym rczdziale). Badani uwa2aj4 na og6t, 2e ludzie starsi i mlodsi

majq du2o okazji do spotykania sig, wsp6lnej pracy w stowarzyszen iach iprzy inicjatyuuach

na rzecz spoleczno(ci lokalnej. Ta optymistyczna ocena musi byi jednak konfrontowana

ztym, 2e - jak poka2emy dalej - osoby starsze na 096l w tego typu dzialaniach nie

uczestnicz4. Nale2y wigc przyj4t.2e ich zdaniem stowarzyszenia i akcje spoleczne moglyby

byi (ale nie s4) miejscami migdzypokoleniowej integracji. Co trzeci z badanych jest

krytycznie nastawiony do dzialarl miasta, kt6re sluzylyby promowaniu takiej integracji, a co

piqty z nich nie umiat tego ocenii, co mozna tez odczltywai jako brak wiedzy o tym,

czy takie dzialania w og6le s4 podejmowane.

Wykres 7. Dzialania na rzecz integracji miqdzypokoleniowej w ocenie senior6w

2r6dlo: Mantur J,, Kwieciriska-Zdrenka M.. Ewaluacja Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych Miasta

Bialegostoku na lata 20ll-2020. Raport z Badania, Bialystok 201 8.

Wspomaganie mlodzieiry i rodzin

Przeprowadzono zogniskowany wywiad grupowy z pedagogami szkolnymi,

psychologami z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz przedstawicielami organizacji

pozarzqdowych. kt6re zajmujq sig pomocq dla dzieci i mlodziely, wspomagaj4c ich rozw6j '

Zwracano uwagg na niepokoj4ce zjawiska, kt6re sq udzialem mlodych os6b, w szczeg6lnosci:

. zla kondycja psychiczna mlodzie?y (depresje, fobie szkolne, autoizolacja) przekladaj4ca

sig na zachowania mlodych ludzi, m.in.:

, z-zburzaniazachowari:

20,o

Inie trraqei nie lraczei tak ltak trbrak danYch

Czy wladze lokalne w wystarczaiacym stopniu

wspieraiE stowalzyszenia i iniciatl,wy promujQce

silniejsze zwiQzki pomiQdry mlodszym a starszym
pokoleniem?

czy w Biafyn6toku ludzie starsi i mtodsi maia

wystarc/aiaco du20 okazji do spotykania siq i

wsp6lnej pracy w stowarz!6zeniach i prry
inicjatywadr na rzecz spotecznoki lokahei?
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dysfunkcyjne relacje z innymi:

zaburzenia odZywania:

- prowadz4ce czgsto do izolacji spolecznej (zar6wno ze wzgl7du na odmiennodci

postaw Zlri/ieniowych - wystgpuj qce takle w odniesieniu do dzieci i mlodziely

o specjalnych wymaganiach 2ywieniowych powodowanych chorobq jak

np. celiakia);

uzaleZnienia (tak2e od telewizji, gier, lntemetu);

przemoc frzy czna i psycho logiczna (konfl i ktowodd, mobbing);

brak empatii.

Podobne obserwacje wynikaj4 z przeprowadzonego przez Pracownig Badafl, Analiz

iStrategii Rozwoju Edukacji CKU badania ,.Styl zycia mlodzie1y Bialegostoku" (2016 r.).

Coraz wigksza liczba mlodych bialostoczan spEdza czas wolny w Swiecie fikcyjnym: graj4c

w interneto\^,e gry (38.8%), ogl4dajqc telewizjg (41.7%), uczestnicz4c w portalach

spolecznodciowych (41,7o/o). zastgpuj4c w ten spos6b inne czynnoSci wymagaj4ce wigkszej

aktyvuno5ci. MlodzieZ izoluje siE spolecznie - tylko nieco wigcej ni2 polowa spgdza czas

wolny z r6wieSnikami lub na zajgciach i spotkaniach r62nych grup lub organizacji. Mlodzi

bialostoczanie w coraz wigkszym stopniu akceptuj4 przemoc szkoln4.

Kondycja psychiczna mlodzie2y jest zla. Nasilaj4 sig objawy zlego samopoczucia

mlodzieZy: brak wiary we wlasne sity ( 19.3% badanej mlodzie2y doSwiadcza bardzo czgsto).

zdenerwowanie (19,1%), zty humor (15,7%). Niepokoj4ce jest tak2e, ie w ostatniej dekadzie

znacz4co wigcej mlodych ludzi doiwiadcza bardzo czgsto takich stan6w jak: zaburzenia

2ywieniowe - jadlowstrgt lub nadmierne laknienie. zabvzenia snu - trudnorici w zasypianiu

lub nadmierna sennoSd. I5,l% badanych codziennie ma obni2ony nastr6j, a 14,4o/o odczuwa

smutek. Przyczyn tych stan6w i stresu mlodzieZ upatruje przede wszystkim w szkole

(wymagania nauczycieli. brak osi4gnigi w szkole) oraz w postrzeganiu samych siebie. Dom

jest rzadzieJ niz dekadg temu 2r6dlem napig6 doznawan ych przez mlodych ludzi.

Tylko niekt6re z tych zjawisk tlumaczyi mozna kryzysem dojrzewania, w zwi4zku z tym

badacze szukali wyja(nieri w zjawiskach i procesach zachodz4cych w rodzinach, w tym

nowych przejawach nieporadnosci wychowawczej - kt6ra nie sprowadza sig niezaspokajania

potrzeb fizycznych dzieci, ale niezdolno6ci do oddzialylvania na nie, wprowadzania

w zmieniaj4cy sig (technologicznie i spolecznie) 6wiat. Wypowiedzi uczni6w potwierdzaj4.

2e do ich codziennoSci nale2y uzywanie wulgarnego jgzyka, palenie papierosdw
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isporadycznie picie alkoholu na terenie szkoly. Jednoczednie jednak. sA bardziej

rygorystyczni moralnie ni2 w poprzednich latach.

W mieicie podejmowane sE rozmaite dzialania, kt6rych celem jest pomoc dzieciom oraz

ich rodzicom. W 2015 roku Centrum Ksztalcenia Ustawicznego razem z Bialostockq

Akademiq Rodziny w1'dalo ,.lnformator o plac6wkach i organizacjach wspieraj4cych dziecko.

rodzing i szkolg".

Tabela 60. Liczba insfftucji i organizacji lrspieraiqcych dziecko

2r6dlo: Informator o plac6wkach i organizacjach wspierajqcych dziecko. rodzing i szkolg, Bialystok 2015.

Organizacje wspierajqce mlodzie2 kierujq swoj4 pomoc przede wszystkim do dzieci

z rodzin ubogich, zagro2onych wykluczeniem spolecznym' rzadziej do mlodzieZy zdolnei-

Podobnie. odbiorcami dzialari (wietlic Srodowiskowych s4 dzieci do(wiadczajqce problem6w

szkolnych. ale przede wszystkim dzieci z rodzin. w kt6rych rodzice majq trudnod6

we wsparciu dzieci lub tworz4 Srodowisko niekorzystne wychowawczo.

Nie prowadzono dot4d analiz, kt6re sfuzyly ocenie, w jakim stopniu istniejqce plac6wki

zaspokajajq potrzeby bialostockiej spolecznodci. Badani pedagodzy i psychologowie

obserwujq jednak narastanie skali problem6w, co kaze przypuszcza(' i.e nalezy dqicyt, do

utrzymania iwzmacniania istniej4cych plac6wek, a zatazern do tego' aby siei plac6wek

obejmowala cale miasto (tak jest w przypadku poradni pedagogiczno-psychologicznej)'

Jest to tym bardziej wa2ne, 2e srodki wychowawcze stosowane przez szkolg uznawane

sq przez jej uczni6w na og<* za umiarkowanie skuteczne (Styl zycia. . ., s. 32), a sama szkola

jest raczej ir6dlem stresu ni2 miejscem rozwi4zywania problem6w (Styl zycia..., s. l5l)'

Badani podkreSlali takze. Ze wazne jest. aby dzialania kierowane do dzieci i mlodzie,y

angaZowaly calq rodzinE/rodzic6w (inaczej pojawia sig ryzyko przeniesienia

odpowiedzialnoj ci za rozwi4zanie problem6w dziecka z rodziny na ins[tucj9/organizacjg).

Jest tak dlatego, 2e najczgsciej upijaj4 sig lub siggaj4 po marihuang dziewczgta i chlopcy,

kt6rych rodzice nie stawiaj4 im wymagari i zaruzem nie sq dla nich uczuciowym oparciem

(Styt zycia..., s. 129, s. 136). To dobra atmosfera w domu jest te2 najwaLzniejsz4 determinanq

dobrego samopo czucia mlodziely (Styl 2ycia.., s. 149) i to u rodzic6w lub przyjaci6l

mlodzie2 poszukuje pomocy. gdy odczuwa stres.
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3.3.9. Spoleczne wsparcie i integracja

Ubristwo w Bialymstoku

Problem ub6stwa opisywano jtZ w rozdziale 3 niniejszego raportu. Tu dodajmy tytko,

2e problem ten - wg danych MOPR - ma coraz mniejsz4 skalg. W ci4gu 6 lat systematycznie

spada liczba os6b korzystaj4cych z pomocy spolecznej z powodu ub6stwa. Niemniej jednak

pozostaje ono najwazniejszym (najczgstszym) powodem korzystania przez mieszkatic6w

z pomocy spolecznej.

Tabela 61. Liczba os6b korrystaj4cych z pomocv spolecznej ze wzglgdu na ub6stwo

2r6dlo: Sprawozdania MOPR rv Bialymstoku za lata 201.1-2019

Wedlug danych ROPS w Bialymstoku w 2015 roku liczba os6b objqtych pomoc4 spoleczn4

z powodu ub6stwa wynosila 39,32 na 1000 mieszkaric6w, rok p62niej - w 2016 roku 35,01

os6b na 1000 mieszka6c6w. w 2017:29.59 a w 2018: 24.02r0. Potwierdza to wczesniejsz4

obserwacjg, 2e skala zjawiska maleje. lnna jest percepcja mieszkaric6w - przypomnimy

37,5%o badanych wskazyvalo na ub6stwojako wa2ny problem spoleczny miasta.

Niezale2nie od tego poz1,t1"wnego trendu, ub6stwo wymaga podejmowania energicznych

dziatafi, przede wszystkim ze wzglgdu na zakres jego konsekwencji. W efekcie ub6stwa mo2e

dochodzii do proces6w wykluczenia spolecznego (to jest jednoczesnego lub niezale2nego

wystgpowania izolacji. biernodci, niezatrudn ienia). Procesy te maj4 konsekwencje

dla bezpodredniego otoczenia rodzin ubogich - wi4ze sig bowiem z trudnoSci4 w wypelnianiu

obowiqzk6w rodzicielskich i wladciwych praktyk wychowawczych, prowadz4c nierzadko do

depryrvacj i emocjonalnej, spolecznej i intelektualnej dzieci. To z kolei droga do niepowodzen

szkolnych i podwyZszenia prawdopodobiefstwa trudnoici w przyszlym znalezieniu pracy.

Dzieci przy tym narazone s4 na przejmowanie wzor6w 2ycia i kulturowe dziedziczenie

ub6stwa.

Ubristwo 6 4il6 6 238 5 798 -5t2t 3786
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Osoby przewlekle chore

Wedlug danych MOPR w ostatnich latach zmniejszyla sig liczba os6b korzystajqcych

z pomocy spolecznej ze wzglgdu na dfugotrwal4 lub cig2kq chorobg.

Tabeta 62. Liczba os6b korzystajqcych z pomocy spolecznej ze wzglgdu na przewleklq chorobg

2r6dlo: Sprawozdania MOPR w Bialymstoku za lata 201.1-2019.

W wybranych latach przewlekle chorzy mieszkaricy Bialegostoku otrzymyvali r6wnie2

pomoc w ramach gminnego programu oslonowego. kt6ry przewidy'lval' 2e osobom

znajdujqcym sig w trudnej sytuacji bytowej (tj. nieprzekraczaj4cy dochodu wyznaczonej

wysokoSci) i ponosz4cym wydatki na zakup lek6w zleconych przez lekarza, moZna bylo

udzielii dofinansowania do wydatk6w na leki (program ten nie dzialal w latach 2013-2014).

Liczba os6b przewtekle chorych objgtych programem oslonowym: 2016 t. - 827,2017 r. -
730, 2018 r.-675,2019 r.-628.

Roinie liczba os6b objgtych uslugami opiekuriczymi, a liczba os6b objqtych

specjalistycznymi uslugam i opiekuriczym i jest wzglgdnie stala. Podejmowane doqd dzialania

sq adekwatne i skuteczne.

JakoS6 iycia osrib z niepelnosprawno6ciami

Wedlug danych GUS takZe w przypadku tej grupy, coraz mniej os6b korzysta z pomocy

spolecznej.

Tabela 6J. Liczba os6b korrystajqcych z pomocl- spolecznej ze wzglgdu na niepelnosprawno6d

2r6dlo: Sprawozdania MOPR w Bialymstoku za lata 2014-2019

W 2019 roku niepelnosprawno5i byta drugim najczgstszym powodem korzystania

z pomocy spolecznej. N iepelnosprawno56 jest traktowanajako szczeg6lnie powazny problem.

przede wszystkim ze wzglgdu na to, Ze mo2e prowadzii do niezdolnoici do samodzielnej

egzystencji i uzale2nienia od opieki innych os6b oraz do marginalizacji i wykluczenia

spolecznego. P:i1,y czym, jak podkredlaj4 tw6rcy Strategii' jest to grupa, kt6r4 tworz4 takze

osoby zdolne do akt)"wnodci. o ile zostan4 wsparte w jej podjgciu.

tl5 03 797 2916 2929 26003 963Dlugotrwala lub cigZka choroba

2667 21602'160 28963 26t 3 239Niepelnosprawnorii
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Nie stworzono dot4d bazy wiedzy. w kt6rej gromadzono by dane o sytuacji edukacyjnej

izawodowej os6b z niepelnosprawnoSciam i, ale tak2e informacje o plac6wkach i instytucjach

(wiadcz4cych pomoc dla os6b z tej grupy - chocia2 czgdi z tych danych jest gromadzona

przez Deparlzment Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.

Analiza danych monitoringowych wskazuje, 2e sukcesyrunie spada liczba os6b

z niepelnosprawnoSciami w rejestrach os6b bezrobotnych (chocia2 wolniej ni2 w innych

grupach) oraz znaczna liczba os6b z niepelnosprawno6c iam i co roku ma moZliwoii udzialu

w dzialaniach edukacyjnych i spolecznych,. Trudno natomiast ocenid skalg tych zmian -
brakuje podstawy do oceny jaki jest udzial os6b z niepelnosprawnoSciami objgtych

dzialaniami aktyrrizacyj nym i w og6le os6b z n iepelnosprawnoiciami.

BezdomnoSd

Bezdomno6i relatywnie rzadko jest powodem korzystania z pomocy spolecznej.

W 2013 roku opracowano gminny standard (model) wychodzenia z bezdomnoSci. Byl to

program realizowany przez 6 partner6w - liderem byl Urz4d Miejski u,Biatymstoku i Miejski

O3rodek Pomocy Rodzinie w Bialymstoku. W ramach Modelu stworzono bazg os6b

bezdomnych. zostala utworzona mapa miejsc mieszkalnych na terenie Bialegostoku. kt6rajest

sukcesywnie aktualizowana, a poszczeg6lni partnerzy podejmujq dzialania na rzecz

zabezpieczenia potrzeb os6b bezdomnych: Swiadczq pomoc dora2n4. aktywizujq zawodowo

ispolecznie, wspierajq osoby przebyrvajqce w miejscach niemieszkalnych (street working).

tworz4 mieszkania treningowe, umoZliwiajq korzystanie z bezplatnych iwiadczeri

zdrowotnych. W MOPR wydzielono Zesp6l do realizacji zadaf pomocy spolecznej, w tym

Swiadczenia pracy socjalnej osobom bezdomnym. W ostatnich latach podejmowano takze

starania sluZqce poszerzeniu infrastruktury dla pob1,t6w czasowych w schronisku, noclegowni

i ogrzewalni oraz wspierano zatrudnienie socjalne (lndywidualny Program Zatrudnienia

Socjalnego w CIS).

Osoby starsze

Miasto Bialystok jest w nieznacznie lepszej syuacji w stosunku do reszty wojew6dztlva.

je6li bierzemy pod uwagg liczbg ludno(ci w wieku poprodukcyjnym w por6wnaniu do os6b

w wieku produkcyjnym. Fakt, Ze Miasto pozltywnie odr6Znia sig od resay wojew6dztwa

(chociaZ r62nice te s4 niedu2e) nie znaczy,2e problem stanenia sig moZna bagatelizowai.

W ostatnich latach roinie znacz1co poziom obciq2enia demograficznego - coraz bardziej

niekorzystny jest stosunek liczby os6b w wieku poprodukcyjnym do liczby os6b w wieku
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produkcy.inym, a szczeg6lnie do os6b wieku przedprodukcyjnym. Mo2na wnioskowai,

2e problem ten bgdzie sig nasilal w kolejnych latach.

Tabela 6{. Wskainiki obciq2enia demograficznego

2rodlo: GUS, Wska2niki zrownowa2onego rozwoju. 2020.

Tym bardziej warto zwr6cii uwagg na to. jakie dzialania wobec os6b starszych sq juZ

podejmowane i w jakim stopniu odpowiadaj4 one potrzebom senior6w. W ramach ewaluacji

przeprowadzono wywiad z 20 (ze 178) osobami starszymi, korzystaj4cymi z uslug Klubu

Seniora prowadzonego przez MOPR Bialystok.

Osoby starsze (w wieku 55-64 lata) stanowi4 bardzo du24 grupg wSr6d os6b trwale

bezrobotnych i poziom ten rodnie, mimo polepszenia og6lnych statystyk rynku pracy.

Jednoczednie osoby starsze dodwiadczajq ub6stwa. co wi42e siE z tym' ze tworzq

gospodarstwa domowe w coraz wigkszym stopniu zalezne od drodowiskowej pomocy

spolecznej.

Tabela 65. Aktvwnosd zawodowa starszvch os6b
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59.4 5 8.560.8 63.8 64.05 5.3 57 .9 64.956.r 5 5.3

Udzial dlugotruale
bezrobotnych
zarejestrowanych (dluzej ni2
I rok) w wieku 55-64 lat
w o96le bezrobotnych
w wieku 55-64 lat

bd bd2.0 2.1 bd1.6 t.8 2.0t.4 ro

Udzial os6b w wieku
poprodukcyjnym
w gospodarstwach
domowych korzyst aj4cy ch ze

Srodowiskowej pomocy
spolecznej w o96lnej liczbie
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os6b w tym wieku

2rodlo: GUS, WskaZniki zrownowa2onego rozwoju. 2020

Sytuacja os6b starszych - ocena subiekt5,\rynarl

Badani w wigkszodci ocenili swoj4 sltuacjg finansowq jako dobr4 (15% ocenialo j4 2le,

a 85Vo dobne) i wzglgdnie stabilnq: tylko 6,3% badanych ocenilo, ze sltuacja ta sig

pogorszyta, a 15,4%o przewiduje, Ze s),tuacja ta bgdzie sig pogarszala w kolejnym roku

(to osoby, kt6re jednoczednie Zle oceniajq sw6j stan zdrowia). Prawie polowa z badanych

przewlekle choruje, a co piqta z tych os6b ma trudnoici z wykon)rysaniem codziennych

czynnodci lub musiala korzystai z pomocy prolesjonalisty z powodu problemu

emocjonalnego lub psychicznego.

Badani seniorzy sq aktywni jedli chodzi o utrzymyrvanie relacji spolecznych (utrzymuj4

kontakty z ptzyjaci6lfii i rodzinq. korzystajq z Internetu). Nale2y zwr6cii uwagg, 2e pod tym

wzglgdem badanie nie mo2e dawai reprezentat),vr'nych wynik6w, nie rylko ze wzglEdu na

niewielk4 pr6bg, ale takZe spos6b docierania do respondent6w - badaniem objgto osoby

w miejscu, kt6re niejako wymusza wspomnianq aktywno:i6 spoleczna. Ciekawe jest

natomiast, 2e nawet w takiej grupie - aktywizowanej spolecznie - bardzo mala jest aktyrvnoSi

izaanga2owanie w sprawy i organizacje inne niz Klub Seniora. Udzial os6b starszych

w sferze spolecznej i publicznej miastajest bardzo niski.

Tabela 66. Aktyvnosd kulturalna i spoleczna

rr wszystkie dane wykorzystane w podrozdziale pochodzq z badania senio(tw uczestnicz4cych w zajgciach
Klubu Seniora MOPR - badania wlasne Bialystok 2018.
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Czlonek klub6w sporlowych i rekreacyjnych 9.+.,+ 5.6 0.0
Rozrywki (sport, kino. koncerty) o?o 7,1 0.0
Spotykam si9 z przyjaciolmi/rodzinq./krervnymi przynaimniei raz
\! n es tl 89.5 I0..5 0.0

Korzystam z lnternefu co najmniej raz na tydzieri 10.6 23.5 5.4
Zaangazowanie w obrong praw os6b starszych JJ.J 50,0 16.7
Aktywne uczestnictwo w co najmniej I organizacji 30,0 70.0 0,0
Czlonek organizacj i rel i gij nej I ub ko5c ielnej :t.l 68..1 10.5
Czlonek stowarzyszenia edukacyjnego. arfystycznego.

clnc Iub kultun'l u
16.1 83,3 0,0

5.9 70.6 23.5

Dzialania na rzecz ochrony praw czlowieka 5.3 84.2 t0.5
Dzialanie na rzecz ochrony Srodowiska,/ochrony praw zwierzqt 0.0 91,1 5.6
ZaangaZow anie pol ityczne 0.0 93.8 6.3

L
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Dzialanie na rzecz ochrony inleres6w pacjent6w i os6b z
alpelnosprawnodciami
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2rodlo: Mantur J., Kwieciriska-Zdrenka M., Ewaluacja Rozwia4rwania Problem6w Spolecznych N{iasta
Bialegostoku na lata 20 | l-2020. Raport z Badania, Bialystok 20 | 8.

Problemy. kt6re majq wptyw na jako6i Zycia os6b slarszych. zauvtalane przez badanych

to przede wszystkim izolacja takich os6b. umiarkowana dostgpnodi uslug opiekuriczych

i inf'rastruktura nieprzystosowana do potrzeb os6b starszych oraz os6b

z niepelnosprawnoiciami.

Tabela 67. Problemy spoleczne w miejscu zamieszkania

Zrodlo: Mantur J., Kwieciriska-Zdrenka M.. Ewaluacja Rozwi4zywania Problemow Spolecznych Miasta
Bialegostoku na lata 2011-2020. Raport z Badania. Biabstok 2018.

Polowa badanych senior6w (47.1%) sqdzi,2e usfugi socjalne wspierajqce slabe osoby

starsze sq w mie(cie niewystarczaj4ce. Nie maj4 jednak w wigkszo3ci pomyslu jak nalezaloby

wspierad senior6w. Pojedyncze osoby wskaz)'v/aly na to, ze osoby starsze potrzebuj4

wigkszego wsparcia finansowego oraz pomocy w dostgpie do rozmaitych usfug spolecznych

dzigki mo2liwo5ci dostgpu do Internetu (i umiejgtno6ci korzystania z niego).

Integracja wielokulturowa

W latach 2012-2013 w Bialymstoku miala miejsce seria incydent6w o charakterze

ksenofobicznym. Przybieraly one r6znq postai: od propagowania tredci rasistowskich poprzez

obelgi kierowane pod adresem os6b o..niepolskim" wyglqdzie, niszczenie obiekt6w kultu,

przemoc i agresjE fizycznq oraz psychicznq. rozboje i pobicia, podpalenia mieszkari.

Przeprowadzono w6wczas badanie: ..Diagnoza postaw mieszkaric6w Bialegostoku

w zakresie tolerancji", kt6rego wyniki wskazyrraty, 2e wprawdzie wigkszo56 mieszkaric6w

uznaje Miasto za wielokulturowe. ale takie wyobraZenie o mieScie jest coraz slabsze -
im mlodsi mieszkaricy, tym mniejsze bylo zrozumienie takiej natury miasta. Wyniki badania

wskazy"rvaty lakze.2e wopinii mieszkaric6w bialostoczanie nie sq tolerancyjni, co mialo

przejawiai sig tym. 2e w kontaktach z cudzoziemcami przeszkadza im orientacja

psychoseksualna (45%), kolor sk6ry (41%) i wyznanie (37%). Na te aspekty czgSciej

wskaz)ryaii ludzie mlodzi. (Poleszczuk iin., s.33-35).

5 8.8Osoby starsze sE czQsto izolowane spolecznie - nie wychodz4 z domu

50.0Uslugi opieku6cze sq dostgpne dla os6b starszych

,10.0Infrastruktura nieprzystosowana

i z n iepelnosprawno(ciami
do potrzeb osob starsrych

26.3Halas

19.-1Zanieczy szczenie. brud, problemy ekologicme
5.6PrzestgpczoSi. przemoc. wandalizm
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Jednoczednie jako pole konfliktu migdzy biedniejszymi mieszkafcami, a migrantami

ujawnial sig dostgp do opieki spolecznej (Poleszczuk iin. s. 36). Tymczasem liczba

migrant6w korzystaj4cych z tej pomocyjest bardzo mala i spada.

Tabela 68, Liczba os6b korz-vstajqcych z pomocv spolecznej ze wzglgdu na trudnoSd w integracji

2r6dlo: Sprawozdania roczne MOPR w Bialymstoku za lata 2014-2019.

W efekcie tych rozpoznafi, powstal ibyl wdraZany ,.Program Miasta Bialegostoku

Przeciwdzialan ia Dyskryminacji Rasowej Ksenofobii i Zwi4zanej z nimi Nietolerancji na lata

2014-2017 ,,Bialystok dla Tolerancji"'. za kt6rego realizacjg odpowiadal Zesp6l do spraw

przeciwdzialania dyskryminacji rasowej. ksenofobii i nietolerancji. Monitoring realizacji

Programu mial prowadzid Departament Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego

w Bialymstoku oraz Biuro Zarzqdzania Kryzysowego.

Z r^pottu stworzonego przez Federacjg Organizacji Pozarz4dowych Miasta Bialystok

oceniajqcego realizacjg Programu po pierwszym roku wynikalo m.in..2e w ramach Programu

podejmowane sQ liczne dzialania. ale nie prowadzona jest weryfikacja w jakim stopniu

odpowiadaj4 one celom programu; dzialaniami sq objgte nier5wnomiernie r62ne grupy

(np. brak dzialari kierowanych do os6b doroslych), a informacje o podejmowanych

dzialaniach nie s4 upowszechniane (Raport z monitoringu, s. 16-32). W przyvolanym

raporcie nie analizowano skutk6w podjgtych dziala6.

Przywolany Program stal sig w latach 2014-2017 narzgdziem realizacji zalo2onych

w Miejskiej Strategii Rozwiqzywania Problem6w Spolecznych Miasta Bialegostoku na lata

201 l-2020 cel6w.

Dzialania nakierowane na wsparcie integracji ze Srodowiskiem lokalnym poczqtkowo

obejmowaly (nieliczn4 w Bialymstoku) spoleczno$i romskq (to dzialania zakoriczone w 2013

roku). Byly to gl6wnie projekty edukacyjno-kulturalne, kt6rych liczba jest zmienna

w poszczeg6lnych latach i zdominowana przez dzialania miejskich instyucji kultury.

Ukierunkowanie dzialafi tylko do spolecznodci romskiej z jednej strony, a cudzoziemc6w

TrudnoSci w integracji osob,
kt6re otrzymaly status
uchodzcy lub ochrong
uzupelniaiqc4

36 60 76 105 111 li?

Liczba os6b objgtych
Indywidualnym Programem
Integracji Cudzoziemca

t0 29 25 57 92 50
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z drugiei, powoduje. 2e mniejszq uwagg przypisuje sig do innych spoleczno5ci o odmiennej

przynaleznosci etnicznej, w tym takze tych relao\rynie licznych: bialoruskiej. tatarskiej

iukrairiskiej.

Tabela 69. Ludno3d wedlug pr4vnaleinoSci €tnicznej w 201I roku

Zrodto: GUS. Narodowy Spis Powszechny 201 l.

Z diagnozy poprzedz jqcej Strategig nie wynika jasno. jakiego rodzaju problem6w

do6wiadczajq mieszkaricy Bialegostoku z tych grup etnicznych. Natomiast relacje wydarzeri

publicznych z udzialem reprezentant6w organizacji mniejszodci etnicznych i narodowych

(m.in. ze spotkania Wojewody Podlaskiego w 2016 roku) wskazujq, 2e wir6d tych

problem6w s4 poza kwestiami finansowania dzialalnodci spoleczno-kulturalnej tych

organizacj i. problemy doiwiadczan ia ksenofobi i i nietolerancj i'

W Biatymstoku dzialania integracyjne prowadz4: Zesp6l Pracownik6w Socjalnych Nr I I

MOPR w Bialymstoku (zajmujqcym sig gl6wnie pomoc4 na mocy ustawy z dnia 12 marca

2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. tJ. z 2020 t. poz. 1876) oraz ustawy z dnia I 2 grudnia 201 3

r. o cudzoziemcach (Dz.lJ. z 2020 r. poz. 35). CKU i Centrum Kultury Muzulmariskiej.

Podsumowanie

WSr6d najwa2niejszych (dotykajqcych najwigkszej liczby os6b lub tych, kt5re siE nasilaj4)

problem6w miasta naleZy wYmienid:

. ub6stwo:

- zwiqzane z dlugotrwatym bezrobociem lub samotnym prowadzeniem gospodarstwa

domowego przez osoby o bardzo niskich dochodach (w tym osobach starszych

i cigZko chorych, ale t^kze os6b aktyrNnych zawodowo);

- negatywne zjawiska towarzyszqce czesto ub6stwu: nieporadnoii opiekuiczo-

wychowawcza, przemoc, uzale2nienia od alkoholul uzale2nienie od pomocy

spolecznej;

29J998 t 00,0Og6lem
?82,183 96,1Polska

10860 3.7Inna niz Polska, w tym m.in

2.88l 8,1Bialoruska

0.1.120Tatarska

6ti5Ukrairiska
6s5N ieustalona/bez identyfikac.i i

Strona 7l ll58

Prrynale2noSd etniczna I-iczha Procent



Miejska Slralegiq Rozw-iqzyv,ania Problemdw Spolecznych Miasta Bialegostoku no lqta 2021-2030

- ulegajece samowzmocnieniu w sytuacj i braku skutecznej polityki mieszkaniowej

(unikanie tworzenia enklaw biedy).

. dfugotrwale bezrobocie i zmieniai4ca sig struktura bezrobocia: coraz silniej dotyka

kobiety oraz osoby w wieku powyzej 50 roku Zycia;

. izolacja spoleczna os6b starszych i ich niska spoleczna aktyrvnodi - niski poziom

integracj i migdzypokoleniowej :

. zla kondycja psychiczna mlodych os6b;

. zla kondycia zdrowotna i niski poziom zachowarl prozdrowotnych;

. niski poziom integracji miEdzykulturowej (zwlaszcza u mlodych os6b wystgpui4 przejawy

postaw ksenofobicznych i niski poziom rozumienia wielokulturowego charakteru miasta

Bialegostoku oraz niski poziom tolerancji);

. niski poziom wl4czenia organizacji pozarz4dowych w procesy decyzyjne:

. ograniczona wsp6lpraca migdzyinstytucjonalnal

. przeciqienie i wypalenie kadr odpowiedzialnych za rozwiqzywanie problem6w

spolecznych.
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4. ANALIZA SWOT

WSPIERANIE RODZIN

r' niedostatki infrastrukturalne: ograniczona
liczba miejsc w ztobkach. malo miejsc
w plac6wkach polrzebnych dla
przecirvdzialania przemocy w rodzinie;

/ ograniczona oferta opieki dziennej dla dzieci
imlodziezy;

/ brak kompleksow.vch rozwiqzari kierowanych
do dzieci i m.lodziezy (w tym opieki dla
mlo dzi eLry z zabv zeni ami) :

y' niewystarczai4co rozwinigte mieszkalnictwo
socjalne;

y' utrzymyrvanie sig licznej, stalej klienteli
pomocy spolecznej;

/ funkcjonujqce skupiska osiedli socjalnych,
w ktorych trudno jest o podjgcie

kompleksowych; dzialaf
przeciwdzialaj4cych dziedziczeniu biedy;

/ brak monitorowania dzialari aktywizacyinych.

/ potencjal jednostek pomocy spolecznej,
edukacji i zdrowia;

/ po4tywne zrniany dotycz4ce stabilnoSci
systemu: rosnie liczba specjalist6w
udzielajqcych wsparcia rodzinom. roSnie

liczba pracownik6w u'spieraj4cych rodziny.
kto14 podnosz4 suoje kompetencje
zawodowe:

/ podejmowane sq dodatkowe dzialania
wspierajqce rodziny - roSnie Iiczba rodzic6w
korzystajqcych z pomocy specjalistycmej
oraz podnoszqcych kompetencje rodzicielskie
poprzez udzial w warsaahch i szkoleniach,
m. in. w .,Szkole dla Rodzic6w" czy
..Bialostockiej Akademi i Rodziny";

/ poryty\rne zmiany dotycz4ce rozuoju
systemu pieczy zaslgpczei - wspieranie

rodzinnych form pieczy zastqpczej, maleje

liczba dzieci w inslfucionalnych formach
pieczy zastgpczej;

/ doSu iadczenie we u pro*adzaniu roz*i4zai
innowacyjnl ch (pedagogika podw6rkowa).

r' niekorzystne procesy demograficme
(starzenie sig ludnofti, ujemny bilans
migracji)l

r' pogarszajqca sig kondycja psychiczta
rnlodzie2y (przejawiaj4ca sig w zachowaniach
lEkowych, ryzykownych, w tym
uzaleZnieniach oraz niedoslosowaniu
spotecznym).

y' zintegrowany system wsparcia dziecka
i rodziny;

y' doiu iadczenie w podejmowaniu
kompleksowych dzialaf akiwizacyinych;

/ powi4zanie dzialari na rzecz ak-tyuizacji
spolecznej. zawodowej i rvsparcia
psychologiczno-pedagogicznego;

/ malejqcy udzial rodzin stale korzystai4cych
z pomocy Miejskiego OSrodka Pomocy
Rodzinie, w tym rodzin znajdujqcych sig
w trudnej sytuacji zyciowej.
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BE,ZPIECZENSTWO PT]BLICZNE

r' wysoki poziom bezpieczelistwa - spada
liczba przestgpstw, roSnie ich wykrywalnoSi;

y' wzrost skali monito ngu zagrozei oraz
zaangailow ania r62nych podmiot6w
dbaj4cych o bezpieczeRstwo mieszkaric6w;

/ procedury pozwalajqce reagowai
w sytuacjach zagro^ei;

y' rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta;

/ realizacja,,Programu Miasta Bialegostoku
Przeciwdzialania Dyskryminacji Rasowej,
Ksenofobii i ZwiTqnsj z nimi Nietolerancji
na lata 2014-2017", .,Bialysrok dla
Tolerancji".

/ zwigkszanie Swiadomo:ici spolecznej
w zakresie potencjalnych zagro2eri, zasad
postgpowania i ich skutk6w;

/ eliminorvanie przyczyn i ir6d,el zagro2eh;

/ doskonalenie zav4dzania informacjq
w systemach bezpiecze6stwa;

/ wypracowane dobre praktyki w ramach
wcze(niej real izowan; ch program<iw
(np.,.Programu Miasta Bialegostoku
Przeciwdzialania Dyskryminacj i Rasowej.
Ksenofobii i Zwi1zanej z nimi Nietolerancji
na lata20l4-2O11 'Bialysrok dla Tolerancji')

/ epidemia;

/ niewystarczalqca Swiadomo6i zagroZeri
i lekcewa2enie zasad bezpieczeistwa;

r' pogtgbianie sig zjawisk niekorzystnych na
skutek zmian ekonomicznych, w tym ryzyka
powstawania enklaw biedy;

/ narastanie zachowaf ksenoiobicznych.
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LOKALNY RYNEK PRACI'

/ niekorzystna sytuacja na rynku pracy
ul branych grup mieszka6c6\.\ -
w szczeg6lnoSci kobiet, a zwlaszcza tych nie
powracajqcych na rynek pracy po urodzeniu
dziecka oraz kobiet bez doSwiadczenia
zawodowego, os6b mlodych (do 30 roku
zycia) oraz osdb po 50 roku Zycia oraz os6b
bez kwalifikacji lub bez stazu zawodowego;

/ utrudniona akrywizacja os6b
z niepelnosprawnoiciami.

/ systematyczne analizy rynku pracy;

/ intensywniejsza wspolpraca parlner6w
Iokalnego rynku pracy, w tym instytucji
edukacyjnych i szkoleniowych.

/ kryzys gospodarczy spowodowany pandemi4

/ rosnqce koszty w)twarzania (pracy
i surowcow);

/ niski slatus szkolnictwa zawodowego;

y' niedopasowanie struktury ksztalcenia do
potrzeb rynku pracy;

/ brak dlugofalowego prognozowania potrzeb

rynku pracy;

y' negatywny bilans migracji - emigracja os6b
wyksaalconych poza region;

y' negatywne trendy demograficzne;

/ niedopasowanie struktury zasob6w sily
roboczej do podazy pracy.

/ rozw6j srebrnej gospodarki;

/ rozwoj pracy zdalnej - moZliwoii
pozysk iwania specjalislow spoza regionu:

r' do 2020 pozytywne zmiany na rynku pracy
(wigcej ofert pracy. miejsc aktywizacji
zawodouej- pozytlwny bilans zmian
w rejestrze dla os6b bezrobotnych);

/ rozwinigte zaplecze edukacyjne;

y' wzrost mobilnodci zawodowej os6b
poszukuj4cych pracy:

y' systematyczny monitoring rynku pracy

i tworzenie prognoz;

/ rozw6j doradztwa zawodowego.
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ocHRONA ZDROWTA r ROZWL{ZYWANTE PROBLEMOW UZALEZNTEN

/ wykwalifikowana kadra medyczna
i plac6wek pomocowych;

/ infrastruktura medycma;

/ infrastruktura plac6wek pomocowych;

/ wsp6lpraca migdzysektorowa na rzecz
rozwi4rywania problem6w uzale2nieri.
profi laktyki, promocl i zdrowia;

r' skala problemu uzl,leaniei mlodzieiry
zmniejsza sig, a w przypadku doroslych jest
stabilna:

/ szeroka oferta program6w profilaktycznych
i terapeutycznych.

r' niski poziom akty'wnoSci ftzycznej i zle
nawyki zywieniowe prowadzqce do
rozpowszechnienia nadwagi i otyloSci:

. choroby cywilizacyjne bgdqce skutkiem
malej aktywnoSci fizycznej i zlych
nawyk6w 2yu'ieniowych: nadciSnienia.
miaidry cy. choroby wiericowej.
powiklari chor6b ukladu sercowo-
naczyniowego. zaburzen tolerancj i

glukozy iw konsekwencji cukrzycy,
kt6rej coraz czg5ciej towarzyszq
zaburzenia lgkowe i depresje:

/ zle nawyki zwiqzane z badaniami
diagnostycmymi;

r' brak zakttalizowanej diagnory dot.
wystgpowania problem6w uzale2nieri.

y' systematyczne podnoszenie iwiadomoSci
spolecznej dotycz4cej funkcji aktywnodci
fizyczne) i wla5ciwych nawyk6w
Zywieniowych oraz badan diagnostycznych;

/ programy ochrony zdrowia;

/ diagnoza problem6w uzale2nien.

/ ograniczenia rv moZlirvoiciach korzystania
z infraslruktury ze wzglgdu na niezbgdny
rezim sanilarny lepidemia);

/ niewydolnosi systemu zarz4dzania
i finansowania slu2by zdrou ia.
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POLITYKA MIESZKANIoWA

/ niewystarczai4ca w stosunku do potrzeb
I iczba lokal i mieszkalnych;

/ niewystarczai4ca kooperacja migdzy
interesariuszami strategii w realizacji jej
celow.

/ poprawa stanu zasobu mieszkaniowego;

/ nvigkszenie racjonalno(ci wykorzystania
zasobu mieszkaniowego;

/ zwiqkszenieskutecznoici dziala6
windykacyjnych przy jednoczesnym
zapewnieniu pomocy osobom w trudnej
sytuacjizyciowej;

y' zawieranie um6w najmu na czas okredlony
przy jednoczesnej okresowej weryfi kacji
uprawnie6;

/ intensyfikacja zamian lokali mieszkalnych
celem racjonalnego wykorzystania zasob6w;

/ pozytywne doSwiadczenia wsp6lpracy
rniedry organizacjami pozarzqdowyrni,
a jednostkami organizacyjnymi Miasta
Bialystok w zapewnieniu wysokiej jakoSci

uslug mieszkalnictwa wspomaganego.

r' zla sltuacja materialna najemc6w;

/ wzrosl zadlulenia z tytulu najmu lokali
mieszkalnych;

/ zwigkszznie liczby eksmisj i.

/ racionalne gospodarowanie zasobami;

r' pozyskiwanie lokali socjalnych;

/ opracowanie kompleksowej diagnozy
obej muj4cej problemy odnosz4ce sig do
polityki mieszkaniowej (liczba os6b
zadluzonych, liczba os6b oczekuj4cych na

lokale socjalne, liczba mieszkari w podziale

na wlasno(ciowe, komunalne, socjalne, itp.)
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EDTlKAC.IA SPOLECZNA

/ wspieranie rozwoj u organizacji
pozarzqdowych;

/ integracja irodowisk lokalnych. m.in.
powolanie Cenlrum A ktywnoSci Spolecznej.
w tym Cenlrum Wsp5lpracy Organizacj i

Pozarzqdowych;

/ promowanie edukacji i aktywnoSci
spolecznej.

/ umiarkowany poziom rvsp6lpracy
organizacji pozarzqdowych i samorzqd6w;

/ brak moniloror.rania zgodnoici
proponowanych prze z or ganizacje dzialai
z celami Strategii i realizowanymi w jej
ramach zadai;

/ ograniczona liczba dzialah integruj4cych
pokolenia.

/ coraz liczniejsze organizacje pozarz4dowe.
z kt6rych najwigcej zajmuje sig dziataniami
edukacyj nymi or az organizacj q
przedsigwzigi kulturalnych;

/ wsp6lpraca organizacj i m.in. w ramach
Federacj i Organizacji Pozarz4dowych
Miasta Bialystok;

y' systematycznyprzeglqdobszarou,
aktywnoSci organizacji w celu
monitorowania, w jakich sferach
rozwiqzJwanie problem6w spolecznych
mo2e byc wspierane przez organizacje
pozarzqdowe.

r' niski poziom aktywnoSci spolecznej
wybranych grup m ieszkancow:

/ dalsza izolacja spoleczna, m.in. ze wzglgdu
na warunki epidemiczne;

y' nadmiernie rozbudowana biurokacja
administracj i publicznej : skomplikowane
formalnoft i i wymogi formalno-prawne.
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SPOI,ECZNE, WSPARCIE I INTEGRACJA

/ przewaga dzialan doraZnych o charakterze
ratowniczym nad dzialaniami
profilaktycznymi;

/ istnienie..osiedlisocjalnlch" - miej sc

generowania niewlaSciwych postaw
spolecznych;

/ mala skutecznoSi program6w
akS wizuj4cych;

/ ograniczona liczba dzialafi kompleksouych;

/ brak danych dotyczqcych populacjios6b
z niepelnosprawno5ciami w kontekScie
sp6j no5ci bazy obejmuj4cej statystykg,
sytuacig edukacyjnq i zawodow4;

/ brak systemowych rozwipari zwiqzanych
z r\czesn) m uspomaganiem rozwoju
dziecka z niepelnosprau noiciam i orazjego
Srodowiska rodzinnego;

r' zbyt mala oferta wsparcia
pozainstytucj onalnego;

/ trudnoSci u integracji cudzoziemc6w:

/ ograniczony dostgp do uslug opiekuricrych
i dziennych o5rodk6w wsparcia dla os6b
starszych, niedostatek Swietlic. klub6w,
miejsc integracji dla os6b starszych.

r' profesjonalna kadra. stale podnoszqca
kwalifikacje;

/ szeroka oferta program6w i uslug z zakresu
pomocy spolecmej;

/ dostosowywanie przestrzeni miejskiej do
potrzeb osob z niepelnosprawnoiciami oraz
senio16w:

y' szeroka of'erta dzialaf na rzecz bezdomnych:
opieka zdrowotna. aktywizacja zawodow4
spoleczna. streetworking, mieszkania
treningowe. dora2na pomocl

/ dfia, liczba organizacji pozarz4dowych
o znacznym potencjale dzialania w zakesie
pomocy spolecznej;

r' wsp6lpraca pomigdzy instytucjami
rzqdowymi i samorz4dowymi.
a organizacjami pozarzqdowymi na rzecz
5wiadczenia pomocyi

/ informaryzz'qa uslug urzgdu - brak
koniecznoici wizyt w urzgdach dla os6b
z niepelnosprawnoSciami i senior6w;

/ tworzenie/podtrzymywanie Swiadomo:ici
wielokulturowosci miasla.

/ uzaleznienie od Swiadcze6 pomocy
spolecznej;

/ wystgpowanie niekorzystnych zjawisk
w obrqbie rodziny;

/ niekorzystne zmiany demograficme
(starzenie sig spoleczeristwa) - rosn4ca
I iczba osob urymagaj4cych zapewn ienia
uslug opiekuricrych i catodobowej opieki;

/ brak sp6jnego systemu orzekania
o niepelnosprawnoSci;

/ islnienie..osiedli socjalnych" - miejsc
generowania niewlaiciwych postaw
spolecznych;

/ brak regulacji prawnych dotyczqcych
mo2liwo5ci :iwiadczenia uslug asystenckich
osobie z niepelnosprawnoSciami w systemie
edukacyjnym.

/ zmniejszanie sig skali ub6stwa;

/ rozszerzenie oferty dzialai kierowanych do
os6b starszych, z niepelnosprawnoSciami;

y' prospoleczna polifyka paistwa;

/ system wczesnego wykrywania zagro2eh
spolecznl ch ( moTlir,r oSi podejnrowania
dziala6 profi laktycznych);

r' informatyzacja uslug urzgdu - brak
koniecmoSci wizyt w urzEdach dla os6b
slarszych i z niepelnosprawnoiciami;

/ poszerzenie zmiany skali dzialai (np. przez
wl4czenie organizacji pozarzqdowych)
kierowanych do os6b starszych, a maj4cych
na celu zmniejszenie stopnia ich spolecznej
izolacji, rozszerzenie oferty dziatari
kierowanych do os6b starszych)l

/ tworzenie/podtrzymywanie 6wiadomoSci
wielokulturowo5ci miasta.
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5. MtS.rA I WtZtA

5.I. MIS.IA

5.2.WIZ.tA

Bialystok jest miastem rozwijajqcym sig dynamicznie. o wysokim poziomie jakodci 2ycia

oraz maj4cym sprzyjaj4ce warunki do rozwoju lokalnego kapitalu spolecznego.

6. CELE STRATEGICZNE. PRIORYTETY I KIERUNKI DZIAT,AN

6.1. Cele strategiczne

A. Rodzina - naturalnym Srodowiskiem rozwoj u

Rodzina jest pierwszym i naturalnym drodowiskiem rozwoju czlowieka, miejscem

ksztahowania poZqdanych postaw i przygotowywania do wla6ciwego pelnienia 16l

spolecznych. Harmonijny i wszechstronny rozwSj mlodego pokolenia w duiej mierze zalely

od kondycji i zasob6w tej podstawowej kom6rki spolecznej. Funkcjonowanie rodzin jest

zaleZne od wielu czynnik6w, m. in. gospodarczych, kulturowych, spolecznych. Czgdi rodzin

boryka sig z problemami, kt6re czasowo lub trwale mog4 oslabii, b4d2 uniemozliwii ich

prawidlowe funkcjonowanie. Kompleksowe dzialania interdyscyplinarne, wspieraj4ce rodziny

w ich prawidlowym funkcjonowaniu i umo2liwiaj4ce korektg postaw niewla5ciwych, majq na

celu ochrong rodziny oraz ksztaltowanie umiejgtnodci korzystania przez rodzing z dostgpnych

zasob6w.

B. Bczpiccznc spolcczefstn o

Osoby i rodziny znajduj4ce sig w trudnej sytuacji spolecznej nara2one s4 w wigkszym

stopniu na wszelkiego rodzaju zagro2enia cy.lvilizacyjne i naturalne, dlatego powinny one

sprawnie otrzymyrvai wsparcie w sltuacjach zagriaj1cych ich zdrowiu i zyciu. lnstltucie

i sfuZby odpowiedzialne za bezpieczefisrwo powinny w spos6b ci4gty szacowai ryzyko
wyst4pienia zagroZei, by6 przygotowanym na szybkie reagowanie na nie. Rozpoznawanie

i monitorowanie r62norodnych zagroZen powinno byi traktowane priorltetowo.
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Sprecyzowanie i analiza potrzeb os6b w trudnej sy4uacj i 2yciowej daje mozliwod6

dostosowania formy pomocy iwsparcia do mo2liwoici insty'tucji, by w najlepszym stopniu

zapewnii im poczucie bezpieczeristwa.

C, Wysoka aktywno56 zawodowa

AktywnoSi zawodowa decyduje o zasobnoici mieszkaric6w i jako6ci ich Zycia. Doch6d

z pracy daje nie tylko zabezpieczenie materialne, ale takze powoduje wzrost poczucia wlasnej

wartosci oraz spolecznej akceptacji. W przypadku niedoboru miejsc pracy w stosunku do

zapotrzebowania na nie, istotne jest propagowanie elastycznych form zatrudnienia'

elastycznego czasu pracy, a tak2e pracy na wlasny rachunek. Niezbgdne sq r6wnie2 dzialania

maj4ce na celu poprawg aktyrvnodci, zdolnoici do zatrudnienia i mobilnoici zawodowej os6b

bezrobotnych.

D. Troska o kondycjg zdrowotn4

Zdrowie definiowane jako dobrostan psychiczny i fizyczny warunkuje poprawq jako(ci

zycia spoleczeristwa. Na utrzymanie kondycji zdrowotnej wplyw maj4: czynniki

irodowiskowe. styl 2ycia jednostki, Swiadomoii ludzi dotycz?ca zachowaf prozdrowotnych,

infrastruktura sprzyjaj4ca utrzymaniu zdrowia (zasoby w mie(cie dot. profilaktyki i leczenia).

Istotna jest wczesna diagnostyka, edukacja i umo2liwienie pelnej oraz ciqglej dostEpnofui do

uslug medycznych zwlaszcza w przypadku wyst4pienia naglych zachorowaf, leczenia os6b

z niepelnosprawnoriciam i czy os6b maj4cych predyspozycje do chor6b uwarunkowanych

genetycznie. Diagnoza potrzeb mieszkafc6w Bialegostoku w kontekscie troski o utrzymanie

kondycji zdrowotnej powinna stanowii istotny element strategii miasta.

E. Przy jazna polityka mieszkaniowa

Miasto Biatystok realizuje dzialania maj4ce na celu prowadzenie pnyjaznej i racjonalnej

polityki mieszkaniowej. Polityka mieszkaniowa opiera sig na wieloaspektowej wsp6lpracy

pomigdzy r6Znymi podmiotami odpowiedzialnymi za prowadzenie dzialalnodci z zakresu

opieki spolecznej. w przypadku os6b najubo2szych dzialania miasta przewidujq mo2liwoi6

skorzystania z dodatk6w mieszkaniowych i energetycznych. a lakze umo2liwiaj4 uzyskanie

wsparcia w zakresie splaty zadht2enia za najem gminnego lokalu mieszkaniowego'
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F. Aktpvno36 spoleczna mieszkaricriw

Polityka spoleczna miasta Bialegostoku opiera sig na wspieraniu inicjatyw iaktyrvnoSci

spolecznych mieszkaric6w w kazdej grupie wiekowej. Dzialania na rzecz edukacji spolecznej

i rozwoju osobowego przekladajq sig na coraz wyZszy poziom dwiadomoici spolecznej

mieszkaric6w oraz rosn4cq aktlruvno6i spoleczn4, kt6ra sprzyja w zaangaZowanie sig w Zycie

spoleczne oraz przyczynia sig do wzrostu poziomu jakodci 2ycia.

Zatem wspieranie zaanga2owania w ka2dym obszarze funkcjonowania spoleczno5ci

miasta poprzez tworzenie sprzyjaj4cych uwarunkowafi do organizowania imprez oraz

realizowania projekt6w kulturalnych powinny stanowii szansg zagospodarowania potencjalu

osobowego mieszkafc6w. Ponadto na rozlv6j spoleczny mieszkaric6w ma wpt1rur

ksztaltowanie sig ich to2samodci narodowej i lokalnej w oparciu o bogate zasoby historyczne

i kulturowe regionu. Mieszkaricy powinni zatern de{2yC do wzrostu znaczenia miasta jako

atrakcyjnego o5rodka na wschodzie Unii Europejskiej.

G. Efektywny system wsparcia spolecznego

W Zyciu czlowieka br.rrajq momenty. kiedy potrzebuje wsparcia innych os6b i insty,tucji.

Szeroko definiowane wsparcie spoleczne to pomoc dostEpna dla jednostki w sluacjach

trudnych (Saranson 1982, za: Sgk, Ciedlak, 2004 r.). Miasto Bialystok realizuje koncepcjg

systemu wsparcia spolecznego. Proponuje Iakhe dzialania aktpvizuj4ce osobg/rodzing do

podejmowania wysilk6w na tzecz rozwi4zyrruania trudnych sytuacj i 2yciowych,

zmierzai4cych do 2yciowego usamodzielnienia i integracjize srodowiskiem oraz:iwiadomego

uczestnictwa w r62nych wymiarach 2ycia spolecznego. Osiqgnigcie tego celu wymaga

partnerskiej wsp6lpracy i zaanga2owania zar6wno samych zainteresowanych. jak i instyucji

czy organizacji pozarz4dowych.
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6.2. Priorytct"v i kierunki dziala6

6.2.1. W zakresie celu strategicznego: A. Rodzina - naturalnym Srodowiskiem rozwoju

Priorytet A.l. Doskonalenie systemu wsparcia rodziny

Doskonalenie systemu wsparcia rodziny powinno polegai m.in. na rozwijaniu

infrastruktury pomocy zmierzajqcej do wspierania rodzin z dzieimi. szczeg6lnie znajduj4cych

sig w trudnych syuacjach 2yciowych. Korzystanie przez rodziny z odpowiedniego wsparcia

i pomocy umo2liwi tworzenie wla6ciwego (rodowiska wychowawczego dla dzieci

i mlodzie2y oraz pomoze zapobiegad trn'alym dysfunkcjom, mog4cym w konsekwencji

prowadzii do koniecznoici umieszczenia maloletnich dzieci w pieczy zastgpczej.

A.1.1. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do lat 6

Zapewnienie opieki zlobkowej iwychowania przedszkolnego dzieciom do lat 6 umo2liwi

wla(ciw4 socjalizacjg najmlodszych oraz pelne zaspokojenie potrzeb poznawczych dzieci

(w przypadku prawidlowo funkcjonuj4cego (rodowiska rodzinnego). W efekcie rodzice dzieci

uczqszczaj4cych do 2lobka lub przedszkola moge w pelni realizowai sig zawodowo oraz

s4 w stanie zadbat o odpowiedniq sltuacjg ekonomiczn4 rodziny.

A1.2. Objgcie wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci z problemami rozwojowymi

Budowanie systemu wczesnego wspomagania dzieci bEdzie ukierunkowane na

podejmowanie dzialari maj4cych na celu wczesn4 diagnozq potrzeb rozwojowych dzieci

izapewnienie odpowiednich tbrm wspomagania dzieci i ich rodzic6w lub opiekun6w.

Dzialania te w efekcie maj4 na celu maksymalne podniesienie poziomu f'unkcjonowania

dzieci z problemami rozwojowymi oraz wyposa2enie ich opiekun6w w wiedzg i umiejgtnodci

konieczne do optymalnego zaspokojenia potrzeb tych dzieci.

A. 1.3. Poszerzanie kompetencj i wvchowawcrych rodzic6w

Udzial rodzic6w w r6znorodnych formach edukacyjnych przyczyni sig do poszerzenia

kompetencji wychowawczych rodzic6w, czyli odpowiedniej wiedzy, postaw

wychowawczych, sposob5w reagowania na okeslone sytuacje i zachowania dziecka oraz

zdolnosci do budowania prawidlowych relacji w rodzinie. Umo2liwienie rodzicom
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poszerzania ich kompetencji rodzicielskich przeloLy sig na stabilizacjg rodzin i zapewnienie

bezpiecznego Srodowiska wychowawczego mlodemu pokoleniu.

A.1.4. Zapewnienie rodzinom specjalistlcznego poradnictwa

Poradnictwo specjalistyczne, w tym prawne, psychologiczne i rodzinne, jest Swiadczone

w sytuacji. gdy rodziny prze?ywajq trudnoSci lub wykazujq porrzebg wsparcia

w rozwiqz),vr'aniu swoich problem6w zyciowych. Poradnictwo specjalistyczne jest

Swiadczone bez wzglgdu na posiadany doch6d.

A.1.5. Wspieranie rodzin w rivypclnianiu funkcji opiekufczo-wychowawczvch

Rodzina prze2yrrajqca trudnorici w wypelnianiu funkcji opiekuriczych i wychowawczych

moZe korzystai ze wsparcia wielu instlucji dzialaj4cych na rzecz dziecka i rodziny. Wa2nym

elementem procesu wspierania rodzin bgdzie objgcie ich wparciem asystent6w rodziny. Praca

z rodzin4 przeZywaj4c4 trudnoici w wypelnianiu funkcji opiekuriczo-wychowawczych bgdzie

prowadzona w szczeg6lnosci w fbrmie konsultacji iporadnictwa specjalistycznego, terapii

imediacji, uslug dla rcdzin z dziedmi, pomocy prawnej organizowania grup wsparcia.

Rodzina bgdzie mogla otrzymai wsparcie takze poprzez objgcie dziecka opiek4

iwychowaniem w plac6wce wsparcia dziennego. prowadzonej w formie opiekuficzej,

specjalistycznej czy pracy podw6rkowej realizowanej przez wychowawcg. Organizacje

i instlucje zaangazowane w ten proces bqd4 pelnity rolg kreator6w i propagator6w dzialari

maj4cych na celu wzmocnienie funkcji opiekuriczo-wychowawczej rodziny przy

wykorzystaniu jej uprawnie6, zasob6w i mo2liwoici. Jednoczesne prowadzenie monitoringu

s),tuacji dzieci w rodzinach prze2ywajqcych trudnodci pomo2e zabezpieczyi w spos6b

optymalny potrzeby maloletnich.

Priorytet A.2. Zapewnienie optymalnych form pieczy zastgpczej <lzieciom pozbawionym

opieki rodzicriw

W przypadku koniecznoici zapewnienia opieki dziecku poza rodzinq naturaln4

optymalnym ronviqzaniem jest umieszczeniu go w rodzinnej formie pieczy zastgpczej- Ze

wzglgdu na dobro dzieci i mlodzieZy zaklada sig rozw6j rodzinnych form pieczy zastgpczej

oraz reorganizacig plac6wek opiekuficzo - wychowawczych w taki spos6b. aby mozliwe bylo

zaspokojenie indyuidualnych potrzeb wychowank6w. osoby pelnoletnie opuszczai4ce pieczg

zastgpczq bgd4 wspierane w realizacji indyrvidualnego programu usamodzielnienia.
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Kierunki dziula{t

A.2.1. Promocja i tworzenie warunk6w do powstawania rodzinnych form pieczy

zastgpczej

Promocja i tworzenie warunk6w do rozwoju rodzinnych form opieki nad dzieckiem bgd4

mialy na celu zapewnienie wystarczajqcej liczby rodzin zastQpczych i rodzinnych dom6w

dziecka oraz budowanie korzystnego klimatu spolecznego wok6l rodzicielstwa zastgpczego.

Podejmowanie dzialari promocyjnych bgdzie polegalo na inicjou,aniu iwspieraniu dzialari

informacyjnych. w tym kampanii spolecznych propaguj4cych rodzicielstwo zastgpcze.

Wielodyscyplinamy proces kwalifikacji kandydat6w na opiekun6w zastgpczych, w tym

profesjonalne szkolenia dla kandydat6w do peinienia funkcji rodziny zastgpczej lub

prowadzenia rodzinnego domu dziecka stanowi6 bgdzie wtaSciwe przygotowanie os6b/rodzin

do czasowego przyjgcia dziecka pozbawionego opieki rodzic6w. Podejmowane bEd4

dzialania maj4ce na celu integracjg Srodowiska rcdzin zastgpczych irodzinnych dom6w

dziecka. Pozyskiwanie kandydat6w do pelnienia funkcji rodziny zastgpczej bgdzie odbyru'ralo

sig r6wnolegle z podejmowaniem dzialarl ukierunkowanych na zwigkszenie rangi

rodzicielstwa zastgpcz,ego oraz przelamryaniem istniej4cych w tym obszarze krzl,wdz4cych

stereotyp6w.

A.2.2. Wspieranie rodzin zastgpczych i prowadz4cych rodzinne domy dziecka

w w_vpelnianiu polvierzonych im zadari

Wspieranie rcdzin zastgpczych i rodzinnych dom6w dziecka bgdzie polegalo na tworzeniu

warunk6w do ich prawidiowego funkcjonowania oraz na zapobieganiu zjawisku wypalenia

zawodowego opiekun6w zastgpczych. Wsparcie rodzinnych form pieczy zastEpczej nale2y

widziei jako zesp6l planowych i interdyscyplinarnych dzialari zmierzaj4cych do udzielania

pomocy opiekunom zastgpczym w realizowaniu przez nich trudnych zadai zv,tiqzanych

zopiek4 oraz wychowaniem dzieci i mlodzie2y pozbawionych moZliwoSci wzrastania

w rodzinie biologicznej. Wychowankowie pieczy zastgpczej czgsto maj4 za sob4 bolesne

dodwiadczenia odrzucenia emocjonalnego i traumy. Aby wlaiciwie zaspokoid potrzeby

wychowank6w, opiekunowie zastgpczy powinni miei mo2liwodi uzyskania specjalistycznego

poradnictwa, uczestniczenia w grupach wsparcia oraz szkoleniach podnosz4cych umiejgtno(ci

wychowawcze i wyposaZajqcych w wiedzg o potrzebach rozwojowych dzieci, szczeg6lnie

potrzebach dzieci przeLyvaj4cych stratg. Istotnym elementem wsparcia bgdzie objgcie
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opiekun6w opiek4 koordynator6w rodzinnej pieczy zastgpczej. Tworzenie zaplecza do

optymalnego funkcjonowania rodzinnej pieczy zastgpczej bgdzie uzupelnione potencjatem

organizacji pozarz4dowych i wolontariatu.

A.2.3. Zapewnienie pieczy zastgpczej instytucjonalnej dzieciom powy2ej l0 - ego roku

iycia wymagaj4cym szczegrilnej opieki lub maj4cym trudno6ci w przystosowaniu sig do

2ycia rodzinnego

Dzieciom powyzej dziesi4tego roku 2ycia wymagaj4cym szczeg6lnej opieki lub maj4cym

trudnoSci w przystosowaniu sig do 2ycia rodzinnego konieczne jest zapewnienie optymalnych

warunk6w w instltucjonalnej pieczy zastgpczej. Wazne jest, aby wychowankowie plac6wek

opiekuriczo - wychowawczych mieli zapewnione wlaiciwe warunki byowe oraz zaspokojone

potrzeby pozna\ rcze. emocjonalne i spoleczne - szczeg6lnie, 2e czgsto dotyczy to dzieci

i mlodzieZy borykajqcych sig z du2ymi trudno:iciami czy ograniczeniami w funkcjonowaniu.

A.2.4. Tworzenie warunk6w do usamodzielnienia rrychowankriw pieczy zastgpczej

Mlodym ludziom opuszczaj4cym pieczg zastqpcz4 trudniej jest, niz ich r6wieSnikom

opuszczaj4cym domy rodzinne. podj4i obowi4zki doroslych obyrvateli. Konieczne jest

udzielanie wsparcia usamodzielnianym wychowankom pieczy zastgpczej poprzez m.in.

pomoc w realizacji indlrvidualnych program6w usamodzielnienia czy umo2liwienie

korzystania z pobytu w mieszkaniach chronionych treningowych.

Rozwijanie systemu wspierania rodzin w syuacjach kryzysowych polegai bgdzie

na profesjonalizacj i interdyscyplinarnych dzialari pomocowych ukierunkowanych na wyjScie

z kryzysu i zapobieganie jego przejdciu w fazg kryzysu chronicznego. Wsp6lne

zaangaiowanie r62nych Srodowisk sprzyjad bgd4 precyzyjnemu diagnozowaniu sytuacji

kryzysowych oraz doborowi odpowiednich i skutecznych form pomocy. System wspierania

os6b i rodzin w kryzysie bgdzie skupial sig takZe na eliminowaniu zjawiska przemocy

w rodzinie oraz podnoszeniu iwiadomo5ci spolecznej na temat zagroZeh wynikaj4cych

ze stosowania przemocy. Zaklada sig kontynuacjg oddziall,wafi korekcyjno-edukacyjnych

wobec sprawc6w, a takZe poszerzenie oferty pomocy terapeutycznej i psychologicznej dla

os6b doznajqcych przemocy, w tym dzieci.
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Kierunki dziatait

A,3. l. Przecilvdzialanie przemocy

Skuteczne przeciwdzialanie przemocy wymaga podniesienia poziomu iwiadomoSci

spoiecznej dotycz4cej tego zjawiska, jego uwarunkowaf i konsekwencji. Inicjowanie

iwspieranie dzialari informacyjnych i edukacyjnych, skierowanych do r62nych grup

wiekowych i drodowisk, bgdzie mialo charakter profilaktyczny i zaradczy. Prowadzenie tego

rodzaju akcji bgdzie wp\"wa6 takhe na wzmacnianie postawy braku akceptac.ii dla zjawiska

przemocy, a co za tym idzie przyczyni sig do zwigkszenia poczucia bezpieczefistwa u os6b jej

doznaj4cych.

A.3.2. Udzielanie pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych

Jednym z nadrzqdnych cel6w udzielania pomocy rodzinom w sltuacjach kryzysowych

jest zapobieganie przejdciu kryzysu w fazg kryzysu chronicznego. Konieczne jest wigc

skuteczne udzielanie adekwatnej pomocy wszystkim czlonkom rodziny. Zaklada sig

kontynuacjg oraz rozw6j nowych form pomocy ukierunkowanych na wychodzenie z kryzysu.

Rozszerzenie oferty specjalistycznej pomocy ijej popularyzacja powinny przyczynit, sig do

zwigkszenia jej dostgpnodci dla os6b potrzebuj4cych. Kontynuowane b9d4 oddziatyrvania

korekcyjno-edukacyjne oraz psychologiczno-terapeutyczne wobec os6b stosuj4cych przemoc

oraz indywidualne i grupowe wsparcie os5b doiwiadczaj4cych kryzysu.

6.2.2. W zakresie celu strategicznego: B. Bezpieczne spoleczefistwo

Priorytet B.l. Zapobieganie i przeciwdzialanie potencjalnym zagroieniom

Podstawowym zadaniem zapobiegajqcym wyst4pieniu zagroZenia dla zdrowia i 2ycia,

a takZe mienia jest systematyczna edukacja - dostarczanie wiadomoici i u5wiadamianie na

temat mo2liworici wystgpowania zidentyfikowanych zagroZeit oraz zasad ich zapobiegania.

Dzialania ukierunkowane s? na przygotow),v/anie material6w informacyjnych, prowadzenie

spotkari i szkole6, dotarcie do os6b naraZonych na niebezpieczefistwo oraz udzielenie

niezbgdnej pomocy. Poirednim dzialaniem, jakie nale2y kontynuowai jest usuwanie przyczyn

i barier potencjalnych zagro2efi powodowanych przez czlowieka lub stan infrastruktury

miejskiej. Ukierunkowane i wsp6lne dzialania oparte na rzeczywistych przeslankach

przyczyniajq sig do zminimalizowania zagroZefi i zapewnienie wsparcia i pomocy.
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Kierunki dzioktfi

Systematycznie prowadzone bgdq analizy i oceny wystgpuj4cych oraz moZliwych

zagrozen dla zdrowia i Zycia os6b, kt6re znajduj4 siE w szczeg6lnie trudnych warunkach oraz

grupie zwigkszonego ryzyka zagrolenia. Podejmowanie dziala6 w zakresie eliminowania

warunk6w stwarzaj4cych spotggowane zagroienie istotnie wptynie na poprawq

bezpieczeristwo tych os6b.

8.1.2. Prowadzenie systematycznego monitoringu wystgpuj4cych

zagroLeir

potencjalnych

Istotnym dzialaniem jest przygotowywanie i wdrazanie zasad oraz stale calodobowe

prowadzenie monitoringu zagrolefi wedlug zakresu potrzeb i uwarunkowafi ich

wystgpowania. Systematyczne rozszerzanie zidentyfikowanego obszaru systemem

monitoringu zapewni mo2liwo(i natychmiastowego reagowania i podejmowania dzialah

w sltuac.jach zagro2eh.

8.1.3. Rozpoznawanie prrypadk6w dyskryminacji, nietolerancji

nier6wnego traktowania

oraT przypadkriw

Systematyczna analiza zgloszonych przypadk6w nier6wnego traktowania, dyskryminacji

oraz nietolerancji pozwoli na zidentyfikowanie skali problemu w mie6cie oraz umo2liwi

podjgcie ewentualnych dzialari maj4cych na celu ich wyeliminowanie.

B.1.4. Programy na rzecz tolerancji i antydyskryminacji, z uwzglgdnieniem sytuacjr

senior6w

Propagowanie tematyki tolerancji oraz antydyskryminacj i poprzez opracowywanie

irealizacjg program6w w tym zakresie uwra2liwi mieszkafic6w na kwestig innorici, pobudzi

do refleksji na temat odmiennoSci i stereotypowego postrzegania r62nych grup spotecznych.

B.1.5. Edukacja i akty"wizacja w zakresie eliminowania zagroiefir

Przygotowlwanie wielokierunkowych dzialari u(wiadamiaj4cych mo2liwoici wyst4pienia

zagroileh, ich skutki oraz zasady bezpiecznego postgpowania. Budowanie spolecznych metod

i sposob6w oddzial).rvania i eliminowania zagro2en u' fazach prawdopodobiefstwa ich

Strona 88 1158

Miejska Slrategitt Roniiqzyv,ania Prttblem6w Syiecznych Miusta Bialegoshku na llta 2021 -2030

B,l.l. Rozpoznawanie zagroiefi i uwarunkowari ich wystgpowania



Miejska Strutegia Rozviqzyu,anio Prohlemdw Spolecznych Miasta Bialegostoku nu lata 2021-2030

wyst4pienia. Systemowa edukacja na rzecz bezpieczefistwa, reagowanie na kazde dzialanie

powodujqce zagrozenia zawsze i wszgdzie sA warunkami podstawowymi w eliminowaniu

zagrozert.

8.1.6. Badania wody, iTwno6ci,, materiakiw i wyrob6w do kontaktu z iywnoSci4,

kosmet"vk6w i innych czynnik6w majqcych wp\'w na zdrowie ludzi

B.1.7. Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakainymi

W celu ogran icz enia rozprzestrzen ian ia sig chor6b zakaZnych Miasto prowadzi nadz6r

epidemiologiczny w ramach, kt6rego ustala 2r6dla ognisk chor6b. prowadzi rejestry

zachorowa6 oraz monitoruje sytuacjg os6b zarailonych w celu niedopuszczenia

do wystgpowania masowy'ch przypadk6w zaka2e6 na terenie aglomeracji.

Priorytet B.2. Przygotowanie do dzialari na wypadek wystqpienia zagroiefi zdrowia

i 2"vcia, mienia i Srodowiska

Systematyczna analiza danych statystycznych pod k4tem wska2nik6w wystgpowania

r62norodnych zagrozeh jest podstaw4 do skutecznego przygotowania plan6w i procedur

reagowania w przypadku wyst4pienia nagtych sytuacji kryzysowych. Aby dzialania slu2h

i instyucji byly sprawne. skuteczne i efektyvne konieczne jest klarowne okredlenie

isprecyzowanie wsp6lnych wytycznych. Prowadzenie szkoleri, 6wiczeri i trening6w oraz

wsp6ldzialanie wszystkich sfu2b na wielu poziomach zarz4dzania bezpieczeristwem

to elementy gwarantuj4ce skutecznosi dziahrt podczas najtrudn iejszych zdarzefi i zagro2en.

B.2.1. Tworzenie plan6w i procedur wspSldzialania dla okreslonych rodzaj6w z,;groLeit

zapewniaj4cych niezbgdny ratunek i pomoc zagro2onym

Opracowywanie i doskonalenie plan6w. procedur, zasad i system6w umo2liwiaj4cych

skoordynowane i optymalne dzialanie wielu r6Znych podmiot6w w okre(lonych stanach

zagroZeit i sytuacjach kryzysowych. Prowadzenie stalej wsp6lpracy doskonalqcej zasady
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Dbajqc o zdrowie mieszkaric6w podejmowane s4 dzialania majqce na celu sprawdzenie

jako(ci dostgpnej wody. oferowane.i na lokalnym rynku 2yNnodci oraz wyrob6w

kosmetycznych i innych czynnik6w, a tym samym wyeliminowanie ewentualnych zagroaefi.

Kierunki dziulait;



Miejska Strategia Rozv'iqzytanict Problem6u' Spolecznych llliuslu Bialegosbku no lata 2021-2030

postgpowania i wykonywanie okre(lonych zadart oruz czynno6ci wedlug kompetencji

poszczeg6lnych slu2b podczas dzialari interwencyjnych i ratowniczych.

Priorytet B.3. Zapewnienie skutecznego reagowania instytucji odpowiedzialnych

za bezpieczeristwo

Opracowane i wdroZone plany oraz procedury reagowania w kaZdej syuacji zagro2enia

wymagaj4cego interwencji przez specjalistyczne slu2by lub instytucje, ci4gle

ich doskonalenie na podstawie dodwiadczeri. przygotowywanie nowych procedur

podnoszAcych poziom dzialari ratowniczych w ramach wsp6lnych przedsigwzigi stanowiq

podstawg skutecznego reagowania niezale2nie od rodzaju, skali, miejsca i czasu zagro2enia.

Koordynacja dzialari w ramach poszczeg6lnych sluZb. na szczeblu miasta popruez Miejskie

Centrum Zarz4dzania Kryzysowego w B ialymstoku, funkcjonowanie powolanych zespol6 w,

ikomisji zajmuj4cych si9 zagadnieniami bezpieczeristwa. moZliwoid wdra2ania doraznych

dzialari wynikajqcych z danej sltuacj i kryzysowej zapewniaj4 niezbgdne skoordynowane

zarz4dzania dzialaniami ratowniczymi.

Kierunki dzialuit

B.3.1,Prowadzenie skutecznych dzialaf interwendnych i ratowniczych w sytuacjach

zagroLefi zdrowia i Zycia ludzi, mienia i Srodowiska

B.3.2. Zapewnienie warunk6w przetrwania i Zycia dla os6b potrzebuj4cych pomocy

Przygotowywanie i doskonalenie wariant6w pomocy dla ludnoSci w syuacjach zagroien

oraz utraty warunk6w byowych. Podejmowanie i prowadzenie dzialafi zapewniajqcych

ludnoSci warunki przetrwania w wymiarze niezbgdnych potrzeb.

8.3.3. Zapewnienie ludno6ci ochrony i bezpieczeristwa na wypadek zagroLei,

Doskonalenie i wdra2anie system6w ostrzegania. alarmowania i informowania ludno(ci

o zagro2eniach oraz zasadach postgpowania w syuacjach kryzysowych. Ustalanie
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Doskonalenie system6w zarzqdzania i organizacji prowadzenia dziatafi interwencyjnych

iratowniczych stosownie do rodzaj6w zagroZeh oraz iloici podmiot6w bior4cych udzial

w dzialaniach. organizowanie i prowadzenie w systemie calodobowym dzialafi ratowniczych

w kazdej sytuacji zagro2enia zdrowia i Zycia ludzi, mienia i Srodowiska.
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niezbgdnych potrzeb i ich wykorzystanie do zapewnienia ochrony i bezpieczeristwa ludno6cr

w sltuacjach wszelkich zagro2ef.

Priorytet 8.4. Odbudowa wraz z modernizacj4 zniszczonego podczas zdarzef mienia

stanowi4cego zabezpieczenie potrzeb ludzi

Obowi4zek zapewnienia osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku r6Znorodnych

zagroZert i zdarzeh niezbgdnej pomocy i wsparcia zapewniaj4cego warunki byowe powinien

byd realizowany w stopniu i zakresie wynikaj4cym z najpilniejszych potrzeb. Potrzeba

ustalania iplanowania zabezpieczenia oraz rozwi4zywan ia problem6w os6b, kt6re utracily

warunki materialne i byowe w wyniku wszelkiego rodzaju zdarzert realizowana jest

w ramach funkcjonuj4cych zasad oraz planowanych przedsigwzigi w tym zakresie.

Rozszerzanie zakresu pomocy do niezbgdnego poziomu wynikaj4cego z praw czlowieka

powinno byi stalym zadaniem maj4cym odzwierciedlenie w praktycznym wymiarze

administracji paristwowej isamorz4dowej oraz instytucji dzialaj4cych na rzecz pomocy

i bezpieczeristwa.

8.4.1. Wsparcie i pomoc w przetrwaniu po doznanych strataeh spowodowanych

zaistnialym zdarzeniem

Organizowanie i zapewnienie systemowej pomocy i wsparcia psychologicznego

wszystkim osobom potrzebuj4cym i poszkodowanym w wyniku zaistnialych zagroZeh.

B.4.2. Tworzenie materialnego zabezpieczenia potrzeb ludzi, kt6rry w wyniku zdarzerh

ponieSli straty (mieszkalne i materialne)

6.2.3. W zakresie celu strategicznego: C. Wysoka aktywno66 zawodowa

Priorytet C.1. Dostosowanie kwalifikacji i umiejgtnoSci osrib bezrobotnych

i poszukuj4cych pracy do potrzeb rynku pracy

Realizacja tego priorltetu ma umoZliwiad skuteczniejsze dopasowanie umiejqtnoici

ikwalifikacji os6b bezrobotnych do ci4gle zmieniaj4cego sig rynku pracy. W d4Zeniu do tego
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Kierunki dzialait:

Organizowanie i zapewnienie niezbgdnej pomocy materialnej osobom i rodzinom, kt6re

poniosiy straty w wyniku zdarzenia losowego lub klgski 2yrviolowej.
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celu nalezy przede wszystkim poznat, i odpowiednio zanalizowai potrzeby i moZliwo(ci

pracodawc6w oraz predyspozycje os6b bezrobotnych. Tak wigc w tym procesie bgd4 brane

pod uwagg wszelkie dane na temat aktualnej sytuacji iptzyszlych potrzeb rynku pracy,

a takze informacje o predyspozycjach i planach zawodowych os6b bezrobotnych.

W obecnych czasach mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem technologicznym oraz

wzrostem zapotrzebowania na wyzsze kwalifikacje i kompetencje pracownik6w. Rzetelnie

przeprowadzona diagnoza lokalnego rynku pracy pozwoli na trafne zaplanowanie kierunk6w

szkole6, kt6re pomogq zdobyi lub podnieSi kwalifikacje i wyposa24 osoby bezrobotne

w kompetencje zwigkszaj4ce ich konkurencyjnoSi na rynku pracy oraz przygotuj4 do

aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictlva w 2yciu spoleczno-gospodarczym. Nastgpnym

elementem tego priorytetu bgdzie pozyskanie drodk6w finansowych na realizacjg szkoleri nie

tylko ze 2r6del krajowych, ale i Unii Europejskiej oraz zlecanie przeprowadzenia kurs6w

insftucjom szkol4cym, zapewniaj4cym wysok4 jako56 procesu ksztalcenia. Jednoczeinie

nale2y zintensyfikowai dzialania na rzecz promowania idei uczenia sig przez cale Zycie,

poniewa2 posiadanie wszechstronnej wiedzy oraz umiejgtno(ci jej wykorzystyvania jest

fundamentem osi4gania wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego regionu i pafstwa.

Kierunki dzialait

C.1.1. Organizacja szkoleri w oparciu o analizg lokalnego rynku pracy

Podstaw4 ustalenia kierunk6w szkole6 jest zbieranie z r62nych 2r6del wszelkich

informacji niezbgdnych do oceny potrzeb szkoleniowych lokalnego rynku pracy. Slu2y temu

analiza zglaszanych do Urzgdu Pracy ofert pracy, ofert prasowych i wymagari pracodawc6w

dotycz4cych kwalifikacji i uprawnieri kandydat6w do pracy. Istotnym 2r6dlem informacji

s4 badania ankietowe potrzeb szkoleniowych Iokalnych pracodawc6w. Brane pod uwagg bgdq

r6wnie2 oczekiwania zglaszane przez osoby poszukuj4ce pracy. Pozyskane informacje

pozwol4 ustalii kierunki szkoleri dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy.

C.1.2. Pomoc w diagnozowaniu predyspozycji zawodowych bezrobotnych w ramach

uslug doradczych

WaZnq rolg w wyborze wla5ciwej icieZki zawodowej pelni doradca zawodowy. Wsp6lna

ocena (doradcy i bezrobotnego) uzdolnieri, mocnych i slabych stron pozwala okre{lii

predyspozycje zawodowe oraz trafno(i wyboru szkolenia.
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Priorytet C.2. Wspieranie przedsigbiorczo6ci

Kierunki dzialafi

C,2.1. Wsparcie finansorve os<ib bezrobotnych w samozatrudnieniu

Osoba bezrobotna posiadaj4ca dobry pomysl na wlasnq dzialalnoSi moze ubiega6

sig o przyznanie drodk6w na rozpoczgcie dzialalnoici gospodarczej. Uzyskana pomoc

na pocz4tkowym etapie tworzenia firmy, stanowi istotne wsparcie. Mo2liwoSi otrzymania

dotacji i rozpoczgcie wlasnej dzialalno:ici osobom posiadaj4cym szczeg6lne trudno(ci

w znalezieniu pracy daje jedynq szansg zaistnienia na rynku pracy.

C.2.2. Wsparcie finansowe pracodawc6w/przedsigbiorc6w w tworzeniu i utrzymaniu

miejsc pracy

Wysokie koszty utworzenia stanowiska pracy, w tym koszty placowe, ponoszone przez

przedsigbiorcg powoduj4 wstrzymanie decyzji o zwigkszeniu zatrudnienia. Pomoc finansowa

uzyskana w ramach refundacji koszt6w wyposa2enia stanowiska pracy obni2a koszty wlasne

przedsigbiorcy iprzy5piesza rozw6j firmy. W efekcie daje szansg na pojawienie sig kolejnych

miejsc pracy.

Priorytet C.3. Monitorowanie potrzeb lokalnego rynku pracy

Pracodawcy i osoby poszukuj4ce pracy maj4 odmienn4 ocenE sytuacji na rynku pracy.

Przedsiqbiorcy wskazuj4 na trudno(ci w znalezieniu wykwalifikowanych kandydat6w

na stanowiska pracy, natomiast poszukuj4cy pracy maj4 problem z uzyskaniem zatrudnienia.
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Wsparcie finansowe przedsigbiorstw, kt6re dzigki niemu utworzq nowe miejsca pracy

spowoduje wzrost potencjalu adaptacyjnego firm i ich pracownik6w. Dodatkowo przyslu2y

sig wprowadzeniu nowoczesnych technologii, kt6rych brak dla malych i (rednich

przedsigbiorstw czgsto oznacza "byi albo nie byi" na rynku.

Tworzenie miejsc pracy poprzez udzielanie wsparcia finansowego w postaci

jednorazowych irodk6w na rozpoczgcie dzialalno{ci gospodarczej oraz refundacji

wyposaZenia miejsc pracy dajq szansE na zmniejszenie skali negatl.wnych zjawisk na

lokalnym rynku pracy, a takZe dora'Znie pneciwdzialaj1 negat)"lvnym, gl6wnie psychicznym,

skutkom pozostawania bez pracy.
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Swiadczy to o niedopasowaniu kwalifikacji os6b poszukujEcych zatrudnienia do oczekiwari

pracodawc6w. Istotna jest zatem wsp6lpraca inst),tucji rynku pracy z organizaciami

przedsigbiorc6w i rozpoznanie ich potrzeb zatrudnieniowych. Umo2liwi ona odpowiedi

na pltanie czy oczekiwania pracodawc6w dotycz4ce wyksztalcenia, umiejgtno3ci

i kompetencji rozmijajq sig z kompetencjami os6b dostgpnych na rynku pracy.

Kierunki dzialari:

C.3.f . Wsp6lpraca

pozarzqdowymi

Z p racodawcami/przedsigbiorcami oraz organrzacJamr

Kreowanie prawidtowej polityki zatrudnienia uwarunkowane jest posiadaniem

kompleksowej wiedzy o sytuacji na rynku pracy, w szczeg6lnodci o zasobach sily roboczej.

przewidywanych zmian w pocluzy i popycie na pracg. Niezbgdna jest w tym zakresie

wsp6lpraca z partnerami rynku pracy m.in. z pracodawcami, przedsigbiorcam i, organizacjami

lokalnych pracodawc6w, organizacjami pozarzqdowymi. co umo2liwi uzyskanie informacji

dotycz4cych plan6w zatrudnieniowych fi rm.

Priorytet C.4. Wspieranie ostib bgdqcych w szczeg6lnej sytuacji na rynku pracy

Zmienno56 ry,nku pracy oraz poszukiwanie przez pracodawc6w os6b wykwalifikowanych

z okreSlonym doiwiadczeniem zawodowym powoduje,2e okredlone grupy os6b maj4 wiEksze

trudnoSci z konkurencjq na tym rynku. Szczeg6lne trudno5ci w uzyskaniu zatrudniania maj4

dfugotrwale bezrobotni, osoby po 50 roku 2ycia, osoby do 30 roku 2ycia oraz bezrobotni

z niepelnosprarzn'no6ciami. Oznacza to, ze bez odpowiedniego wsparcia osoby te majq

trudno6ci z podjgciem aktlvrno5ci zawodowej. W ramach wskazanych kierunk6w dziala6.

osoby bezrobotne bgdqce w szczeg6lnej sltuacji na rynku pracy zostan4 objgci finansowymi

formami wsparcia m.in.: szkoleniami, sta2ami. bonami na zasiedlenie, dofinansowaniem

podjgcia dzialalno(ci gospodarczej, zatrudnieniem subsydiowanym, refundacj4 koszt6w

wyposa2enia stanowiska pracy.

Kierunki tlzialait

C.4.1. Wspieranie osr5b dlugotrwale bezrobotnych
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Osoby dlugotrwale bezrobotne, czyli takie kt6re pozostaj4 bez pracy przez okres ponad

12 miesigcy w okresie ostatnich dw6ch lat, z uplywem czasu stajq sig mniej atrakcyjni
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dla potencjalnych pracodawc6w. Wynika to m.in. z czg5ciowej utraty kompetencji ze wzglgdu

na niewykonywanie zawodu. braku rozwoju zawodowego w tym czasie, dodatkowo

probfemem jest bariera psychologiczna. Czgsto u takich os6b pojawia sig frustracja z\ ti4zana

z brakiem pracy polqczona z strachem przed zmianq i obawa, 2e wymagania pracodawcy

mogq ich przerosnei. Osoby te vrymagaj4 szczeg6lnego wsparcia i ukierunkowanych dzialaf,

aby m6c skutecznie powr6cii na rynek pracy.

C..1.2. Wspieranie os6b bezrobotnl'ch powy2ej 50 roku 2"vcia

Osoby bezrobotne powy2ej 50 roku Zycia to szczeg6lna grupa na rynku pracy. Zjednej

strony s4 to osoby doiwiadczone zawodowo. mogqce dokonyrvai transferu swoich

umiejgtno6ci mlodszym wsp6lpracownikom. Za{ z drugiej strony czqsto s4 to osoby. kt6re nie

czu14 potrzeby nab)'rv'ania nowlch kompetencji. czuj4 strach przed nowymi technologiami.

charakteryzu.je ich niechgi do uczenia sig nowych rzeczy. Pracodawcy czqsto doceniaj4

ich do6wiadczenie, ale r6wnie2 obawiaj4 sig czgstej absencji tych os6b w pracy ze wzglgdu

na postgpujqcy wiek i pojawi4j4ce sig wraz z nim choroby. Istotne jest odpowiednie wsparcie

tej grupy, aby skutecznie wykorzystai ich potencjal.

C.4.3. Wspieranie os6b bezrobotnych do 30 roku 2ycia

Wsparcie os6b bezrobotnych do 30 roku 2ycia powinno wi4zai sig przede wszystkim

z umoZliwieniem im zdobycia do6wiadczenia zawodowego Niejednokrotnie osoby te maj4

trudnoSci ze znalezieniem zatrudnienia ze wzglgdu na posiadanie jedynie wiedzy czysto

teoretycznej uzyskanej w szkole, ale popartej niktyrn dodwiadczeniem lub jego calkowitym

brakiem. warto sklaniai te osoby do nabywania dalszej wiedzy i rozwijania ich kompetencji

poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz kursach. a jednoczeSnie umozliwiai im uzyskanie

praktycznych umiejgtno(ci poprzez udzial w sta2ach zawodowych.

C.4.4. Wspieranie osrib bezrobotnvch z niepelnosprawno5ciaml

Rynek pracy powinien w jak najwigkszym stopniu byi otwarty dla os6b

z niepelnosprawnosciami. Praca tych os6b to nie tylko wykony.wanie przez nich swoich

obowi4zk6w zawodowych. ale takze forma ich rehabilitacji spolecznej. Posiadanie

zatrudnienia powoduje, 2e osoby te nie czuj4 si9 dyskryminowane i alienowane

ze spoleczefistwa. Zatem wsparcie tej grupy jest istotne ze wzglgdu na wyr6wnywanie

ich szans na rynku pracy.
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6.2.1. W zakresie celu strategicznego: D. Troska o kondycjg zdrowotn4

Priorytet D.l. Wspomaganie postaw prozdrowotnych i zdrowego stl lu 2vcia

Ksztahowanie wiedzy mieszka6c6w i szeroka, systematyczna profilaktyka uniwersalna

jest niezbgdnym elementem dzialari miasta Bialegostoku. WSr6d wielu 2r6del informacyjnych

upowszechnianych na co dziefi znajdowad sig musi dostgp do aktualnej irzetelnej wiedzy

dotycz4cej budowania 6wiadomodci i odpowiedzialno5ci za zdrowie swoje. wlasnych dzieci

i rodzin. Spojrzenie to wyznacza kolejne kierunki dzialai miasta.

Kierurnki dzialui

D.l.l. Realizacja progranr6w profilaktycznych oraz dzialari edukacyjnych

Dzialania profilaktyczne powinny byi prowadzone systemowo, uwzglgdniaj4c kolejne

szczeble rozwoju odbiorc6w oraz zorientowane na aktualne zagrolenia. Zgodnie z zasadami

realizacji dzialari profilaktycznych wa2ne jest, aby podejmowai je jak najwcze5niej, wobec

jak najszerszej grupy odbiorc6w. Wa2ne jest uwzglgdnienie jej kontynuacji na kolejnych

szczeblach rozwoju odbiorc6w.

D.1.2. Realizacja kampanii spolecznych wzmacniaj4cych odpowiedzialnoS6 za swoje

zdrowie

Kampanie spoleczne majq na celu zmianE postaw i zachowai mieszka6c6w poprzez

zwr6cenie uwagi na ryzyko pojawienia sig zagroZefi zdrowotnych.

Priorytet D.2. Efektyrvne rozwiqzywanie problemr5w. spolecznych

zw iqzany ch z uzalein ien iam i

rodzinnych

Problemy spoleczne i rodzinne zwi4zane z uzaleZnieniami wyrnagaia wdra2ania dziala6

profilaktycznych oraz organizowania i wspierania sieci instyucji pomocowych.
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Kie runki d:iulun

D.2. l. llealizacja program6w profi laktvcznych i cdukacyj nych

Programy profilakyczne powinny dotyczyi wszelkich zachowaf ryzykownych oraz

obejmowai dzieci i mlodziez. a t^kze ich rodzic6w i opiekun6w. Programy powinny by6

oparte na przeprowadzonej wcze5niej diagnozie problem6w i dostosowane do poziomu

rozwoju odbiorc6w.

D.2.2. Wspieranie rozrr oj u lecznictna odw-vko*'ego

Miasto mo2e wspierai ofertE lecznictwa odwykowego poprzez zwigkszenie dostgpu kadry

do szkolef zwigkszaj4cych kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne.

D.2.3. Rozwi4zywanie problemr5w spolecznvch

z uzaleinieniami

rodzinnych zrliqzanych

Podejmowanie dzialah zmierzalqcych do rozwi4zyvania problem6w spolecznych

irodzinnych zwi4zanych z nzalelnieniami wymaga ci4glej. efektywnej i partnerskiej

wsp6lpracy Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku z organizacjami pozatz1dowymi

organ izujqcym i r6zne lormy wsparcia.

D.2.4. Realizacia kampanii spolecznych w zakresie przeciwdzialania zachowaniom

ryzykownym

Kampanie spoleczne w zakresie uzaleznieri i problematyki HIV/AIDS majT za zadanie

zwr6cenie uwagi odbiorc6w na zagroaenia wynikaj4ce z podejmowania ryzykownych

zachowari oraz pokazanie pozltywnych wzor6w zachowari z uwzglgdnieniem czynnik6w

chroni4cych.

Priorytet D.3. Zwigkszanic dostgpnoSci mieszkafic6w do uslug medycznych

Poziom rozwoju spolecznego mierzony jest m.in. poziomem dostqpnodci usfug

medycznych. osoby chore. chore przewlekle i dlugotrwale, zamieszkuj4ce w miescie

wolew6dzkim powinny miei zabezpieczone podstawowe i specjalistyczne usfugi medyczne.
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Kierunki dzialari:

D.3.1. Realizacja programriw zdrowotnych

Dzialanie to ma sluZyi zwigkszeniu liczby uslug diagnostycznych i zapobiegaj4cych

rozwojowi chor6b spolecznych i cywilizacyjnych. Powinno uzupelniai kontrakty NFZ

o celowe programy niezbgdne dla mieszkaric6w miasta.

D.3.2. Dzialania edukacrine skierowane do pracorvnikriu' och ronv zd rowia

Budowanie iwiadomoSci spolecznej powinno opierai siq o wiedzg wysoko

wykwalifikowanej kadry. Nale2y wzmacniai zasoby kadrowe poprzez organizacjg

ifinansowanie szkole6. sta|y otaz wiz),t studyjnych. przygotowanie material6w

iwydawnictw.

6.2.5. W zakresie celu strategiczncgo: E. Przt.iazna polit)ka mieszkaniowa

Priorytet E.l. Poprawa racjonalnoSci wvkorzvstania gminnego zasobu mieszkaniowego

Dzialanie to opiera sig na prowadzeniu biura zamiany mieszkarl, poprawie stanu zasobu

mieszkaniowego oraz wsp6lpracy departament6w Urzqdu Miejskiego w Bialymstoku

i organizacjami pozarzqdowymi realizuj4cymi zadania z zakresu pomocy spolecznej.

Kierunki dziahrt.

Weryfikacja i modyfikacja systemu wykorzystania zasobdw mieszkaniowych

w Bialymstoku.

Dq24c do zwigkszenia racjonalizacji wykorzystania zasobu mieszkaniowego dotychczas

podigto dzialania zmierzajqce do intenslfrkacji zamian lokali mieszkalnych, stosownie

do potrzeb imo2liwoici finansowych najemc6w. w zan4dzie Mienia Komunalnego

w Bia{ymstoku funkcjonuje biuro zamiany mieszkafi dysponui4ce bankiem danych

dotyczqcych potencjalnych kontrahent6w do zamiany mieszkania. Dzialania b9d4

kontynuowane.
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Dotychczas funkcjonujqca zasada najmu lokalu po remoncie na koszt wlasny najemcy

(co znacznie przyspieszylo ponowne zasiedlenie lokali, jak r6wnieZ wyeliminowalo koszty

ich utrzymania w czasie remontu oraz koszty przeprowadzenia remontu), r6wnie2 bgdzie

nadal stosowana, aby skutecznie gospodarowai irodkami i efektywnie oraz sprawnie

wykorzystywai gminne zasoby mieszkaniowe.

E.1.2 Kooperacja miqdzy interesariuszami strategii w realizacji jej cel6rv, szczeg6lnie

zwigkszenie racjonalnoSci rvykorry*stywanvch zasob6rv

Wsp6lpraca departament6w Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku z organizacjami

pozarzqdowymi realizuj4cymi zadania z zakresu pomocy spolecznej w zakresie tworzenia

mieszkaf chronionych, wspieranych i treningowych.

Priorytet E.2. OsIony socjalne dla najuboiszych mieszkafcriw miasta

Kontynuacja pomocy dla najubozszych mieszkaric6w miasta realizowata bgdzie popruez

przyznaw anie dodatk6w mieszkaniowych i energetycznych.

Kierunki dziala{t

E.2.l.Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Kontynuacja procesu przyznawania dodatk6w mieszkaniowych i

dla okreSlonych grup mieszkaric6w miasta Bialegostoku.

energetycznych

Dodatki mieszkaniowe to pomoc w utrzymaniu mieszkania, kt6ra przysluguje

mieszkafcom miasta Bialegostoku o niskich dochodach posiadaj4cych jeden z poni2szych

tytul6w:

l) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

2) osobom mieszkaj4cym w lokalach mieszkalnych, do kt6rych przystuguje im sp6ldzielcze

prawo do lokalu mieszkalnego,

3) osobom mieszkaj4cych w lokalach mieszkalnych znajduj4cych sig w budynkach

stanowiqcych ich wlasno# i wla6cicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

4) innym osobom maj4cym t1,tul prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego

i ponoszqcym wydatki zui4zane zjego zajmowaniem.

Strona 99 | 158



Miejska Strategiq Rozwiqz)'wqnia Problem6w Spolecznych Miasta Bialegostoku ne lata 202 1-2030

5) osobom zajmuj4clm lokal mieszkalny 6ez rytulu prawnego, oczekujAcym

na przysluguj4cy im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatki mieszkaniowe przyznawane s4 na 6 miesigcy.

Priorytet E.3. Pomoc Miasta Bia\'stok w splacie zadluienia za najem gminnych lokali

mieszkalnych

Miasto Bialystok, aby ulatwi6 splatg zadluZenia mieszkafcom komunalnego zasobu

mieszkaniowego, kt6rzy z r6iznych przyczyn Zyciowych znale2li sig w sytuacji

uniemoZliwiaj4cej regulowanie nale2no(ci za mieszkanie, bgdzie kontynuowalo program

pomocy osobom i rodzinom zagrozonym eksmisj4.

E.3. 1 Ulatwienie splafy zadlu2enia

Program pomocy umoZliwia uzyskanie wsparcia w splacie zadluZenia poprzez: odraczanie

terminu platnoSci, rozlozenie splaty na raty lub umarzanie czgdci zadluZenia-

W celu zwigkszenia mo2liwo6ci w zakresie uregulowania zadltlzen z [tulu uZytkowania

mieszkania komunalnego i tym samym uniknigcia zagroienia bezdomnodci4 kontynuowany

bgdzie program odpracowlwania zadlui2enia, kt6ry umo2liwia splatg zaleglo(ci czynszowych

poprzez pracg na rzecz miasta Bialegostoku.

6.2.6. W zakresie celu strategicznego: F. Aktywno56 spoleczna mieszkaric6rv

Priorytet F.1. Permanentny rozrv6j edukacji spolecznej i to2samo6ci lokalnej

Rozw6j spoleczny jest to trwaj4cy przez cale Zycie proces nabyrvania wiedzy

iumiejgtno5ci potrzebnych do udzialu w 2yciu spolecznym. Wsp6ldzialanie wszystkich

irodowisk na rzecz rozwoju spolecznego mieszkafc6w stanowi6 powinna istotny element

polityki spolecznej miasta Bialegostoku. Ponadto Miasto powinno zachgcat, mieszkaric6u'

do aktlwnego dzialania na rzecz spoleczno3ci lokalnej.
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Kierunki dzialait

F.l.l. Zwigkszenie udzialu mieszkaric6w w konsultacjach spolecznych

Miasto w swoich dzialaniach chce zachgcii mieszkaric6w do aktywnego uczestnictwa

w Zyciu spolecznym poprzez r62ne instrumenty (konsultacje spoleczne, projekty w ramach

Bud2etu Obpvatelskiego). Udzielenie mieszkaicom glosu poprzez udziai w konsultacjach

spolecznych ma na celu uwzglgdnienie ich opinii przy podejmowaniu decyzji dotyczqcych

spolecznoSci miasta.

F.1.2. Tworzenie warunk6w do integracji spolecznej mieszkaic6w

Dbajqc o skuteczn4 integracjg spoleczn4 mieszkaric6w Miasto organizuje r62norodne

przedsi gwzi gcia m. in. festyny, w ar sztaty, spotkania.

F.1.3. Rozwrij Srodowisk lokalnych poprzez zwigkszenie zaangzLowania mieszkafc6w

Miasto d4Zy do rozwoju drodowisk lokalnych poprzez aktywne zwigkszanie

zaangz2owania mieszkarlc6w w wolontariat w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz

jednostkach organizacyjnych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.

Priorytet F.2. Kreowanie lokalnej polityki ksztalcenia doroslych

Ksztalcenie os6b doroslych, w tym formalne inieformalne ksztalcenie ustawiczne, naleZy

rozwija6 poprzez wspieranie dalszego rozwoju Centrum Ksztalcenia Ustawicznego

w Bialymstoku - plac6wki samorz4dowej odpowiedzialnej za prowadzenie r62norodnej

edukacji os6b doroslych. Nale2y zadbai o zaszczepianie w spoleczefistwie potrzeby

ksztalcenia ustawicznego, jako nieprzerwanego procesu rozwoju zawodowego ka2dego

czlowieka. Trosk4 naleZy obj46 ksztalcenie ustawiczne kadr bialostockiej odwiaty. Niezbgdne

jest rozwijanie nowoczesnego systemu edukacji os6b doroslych oraz zapewnienie szerokiej

oferty ksztalcenia najwy2szej jakodci. Dostgpno(i edukacji dla kaZdego mieszkafca

niezale2nie od wieku, wdro2enie skutecznego systemu ksztalcenia os6b doroslych, rozlv6j

ksztalcenia na odleglo66, zapewnienie sp6jnoSci dzialari podmiot6w odpowiedzialnych

za ksztalcenie ustawiczne oraz promocja ksztalcenia ustawicznego os6b doroslych to

wyzwania najbli2szych lat. Zwigkszanie zakresu wsp6lpracy migdzynarodowej, wymiany

dobrych praktyk edukacyjnych oraz opracowanie efektywnego systemu ich wdra2ania,
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monitorowania i ewaluacji strategii sprzyjai bgd4 podnoszeniu jakodci edukacji os6b

dorostych.

Kierunki dzialafi

F.2.1. Promowanie oferty i poszerzanie moiliwo5ci ksztalcenia dorostych

Czynnikiem sprzyjaj4cym rozwojowi edukacji oraz aktywno5ci spolecznej jest promocja

oferty doskonalenia oraz edukacyjnych sukces6w. Zachodzi zatem konieczno$i systemowego

zaangalowania medi6w lokalnych w promocjg ksztalcenia doroslych, w tym formalnego

i nieformalnego ksztalcenia ustawicznego. Dobr4 praktyk4 mog? stai sig cyklicznie

prezentowane oferty plac6wek ksztalcenia doroslych w mie6cie i regionie.

Spolecznie uz>ieczne bgdzie podkre5lanie wysokiej jako(ci oraz szerokiej dostgpno6ci

uslug publicznych jednostek realizuj 4cyc h ksztalcenie doroslych, oferty szkolnictwa

zawodowego i og6lnego, wymiany i sta2e, mo2liwo5ci zdobywania kwalifikacji oraz

przekwalifikowari.

Konieczne jest promowanie wsp6lpracy migdzynarodowej, dobrych praktyk

edukacyjnych oraz zwigkszania dostgpno(ci ustug edukacyjnych bezplatnych, wysokiej

jako(ci i dostosowanych do indy.widualnych potrzeb mieszkaric6w wojew6dztwa podlaskiego

znajduj4cych sig w gorszym poloZeniu na rynku pracy.

F.2.2. WsprSlpraca instytucji na rzecz ksztalcenia ustawicznego

Realizacja tego zadania bgdzie polegai na wsp6lnym tworzeniu program6w edukacyjnych

i informacyjnych wspierajqcych aktyunodi edukacyjn4 dorostych os6b pracuj4cych oraz os6b

nieaktywnych zawodowo, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i udzielanie wsparcia

dla os6b indlwidualnych oraz organizacji w zakresie edukacj i spolecznej i aktywno5ci

lokalnej.
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Priorytet F.3. Wsp6lpraca Srodowisk spolecznych w procesie ich roz,rvoju

Wa2nym elementem polityki spolecznej miasta Bialegostoku jest wsp6lpraca r62nych

irodowisk spolecznych w zakresie wspierania os6b potrzebuj4cych, w tym os6b starszych

oraz z niepelnosprawnoSciami, poprzez ksztaltowanie wrazliwo6ci spolecznej.

Kierunki dzialoh

F.3.1. a) Ksztaltowanie wra2liwo5ci spolecznej w obszarze funkcjonowania os6b

z niepelnosprawnoSciami

Realizacja tego dzialania ma na celu zaangazowai irodowisko lokalne w niesienie

pomocy osobom z niepelnosprawnoiciam i poprzez r62ne formy wsp6lpracy i wsparcia,

w tym wolontariat.

Celerr powy2szego dzialania jest uwra2liwienie spoleczno(ci miasta na problemy

senior6w oraz podejmowanie r6Znorakich czynnosci w zakresie niesienia pomocy w zyciu

codziennym osobom starszym.

F.3.2. Rozw6j dzialari na rzecz integracji migdzypokoleniowej

lntegracja migdzypokoleniowa ma na celu rozwijanie i wzmacnianie podmiotowoSci os6b

starszych w Srodowisku lokalnym, l4czenie aktywnodci senior6w i ludzi mlodych w celu

pelnego wykorzystania ich potencjal6w. Wskazane jest podjgcie dziahrt zachgcajqcych

spolecznodi miasta do integracji migdzypokolen iowej, wl4czanie os6b starszych w 2ycie

spoleczne. animowanie grup wsparcia i rozwoju osobistego, rozwijanie ruchu samopomocy.

Niezmiernie wa2na jest promocja idei wsp6lpracy i wolontariatu migdzypokoleniowego

opartego na zasadzie wzajemnych Swiadczeri wykraczajqcych poza wigzy rodzinne oraz

wspieranie rozwoju intermentoringu jako modelu wzajemnej nauki i rozwoju zawodowego

wykorzystujqcego potencjal, wiedzg. umiejgtnoSci i do5wiadczenia zar6wno pracownik6w

mlodych, jak r6wnie2 starszych. Podejmowanie dziala{ na rzecz rozwijania Swiadomo(ci

mieszkaric6w miasta w zakresie mo2liwo(ci wzajemnej edukacji spolecznej.

Konieczne jest takze zacie6nianie Scislej wsp6lpracy pomigdzy instfucjami, w tym

prg2nie dzialai4cym organizacjami pozarz4dowymi, zrzeszaj4cymi osoby starsze, mlodzieL
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orzLz osoby w drednim wieku w celu wspierania idei integracji m igdzypokoleniowej w sferze

spolecznej, edukacyjnej i zawodowej. Wazne jest tak2e podniesienie efektywno5ci dziatan

na rzecz edukacji spolecznej, podejmowanych w plac6wkach o$wiatowych poprzez

wzmocnienie wsp6lpracy migdzy nimi oraz wzrost zaanga2owania Srodowisk lokalnych

w realizacjg inicjatyw przez nie podejmowanych.

Niezbgdnajest realizacja inicjatyrv, projekt6w i program6w edukacyjno-wychowawczych,

akcji informacyjnych i kampanii spolecznych wspieraj4cych ideg wsp6lpracy i wolontariatu

migdzypokoleniowego oraz promowanie postaw wsp6iodpowiedzialno6ci

migdzypokoleniowej.

Priorytet F.4. Rozwtij wsp6lpracy samorz4du z organizacjami pozarz4dowymi

w zakresie poiytku publicznego

Celem powy2szego priorltetu jest umacnianie wsp6lpracy pomigdzy samorz4dem

a organizacjami pozarz4dowymi w zakresie dziahrt na rzecz miasta Bialegostoku i jego

mieszkaric6w.

F.4.1, Wsp6ltworzenie polityk publicznych przez samorz4d, i organizacje pozarzqdowe

Wsp6lpraca samorz4du oraz organizacji pozarz4dowych we wsp6ltworzeniu projekt6w

akt6w prawnych oraz funkcjonowaniu rad spolecznych oraz zespol6w doradczych

i inicjatyrvnych.

F,4,2. Zlecanie zadari publicznych uprawnionym podmiotom

W ramach tego kierunku dziala6 Miasto Biatystok zleca organizacjom pozarz4dowym

i innlm podmiotom uprawnionym realizacjg zadarl publicznych przewidzianych w budZecie.

F,4,3. Rozrv6j pozafinansowych form wsp6lpracy migdzysektorowej

D42qc do zacieiniania wsp6lpracy z organizacjami pozarz4dowymi w zakresie

dzialalnodci na rzecz miasta ijego mieszkaric6w. Miasto Bialystok udostgpnia nieruchomo(ci

i lokale gminne oraz umo2liw-ia z korzystania z pomieszczei w budynku Centrum

Aktywno6ci Spolecznej na preferencyjnych warunkach. Dzigki migdzysektorowej wsp6lpracy
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liczba inicjatyw wsp6lnie realizowanych przez samorzqd oraz organizacje pozarzqdowe mohe

sig zwigkszai.

6,2,7. W zakresie celu strategicznego: G. El'ektywny system wsparcia spolecznego

Priorytet G.l, Wsparcie ostib i rodzin w trudnej sytuacji 2yciollej

Zasadnicze znaczenie ma stworzenie systemu wsparcia spolecznego, kt6rego celem

bgdzie poprawa standardu Zycia, poziomu edukacji, rozw6j oraz poprawa jakodci uslug

samorz4dowych. Sp6jny. kompleksowy i efektymy system wsparcia wplynie pozlywnie na

satysfakcjg i jakoid zycia mieszkafc6w.

Kierunki dziolait

G.1.1. Pomoc w zaspokajaniu niezbgdnych potrzeb bytowych os6b i rodzin bgdqcych

w trudnej sytuacji 2yciowej

Realizacja tego kierunku dzialania ma na celu ograniczenie sfery ub6stwa i poprawg stanu

psychofizycznego os6b i rodzin znajduj4cych sig przejSciowo, b4d2 dlugotrwale w trudnej

syuacji 2yciowej. Odbl,wai sig bgdzie poprzez udzielenie stosownego wsparcia

Swiadczeniami o charakterze pienigZnym (m. in. zasilek okresowy, zasilek celowy), jak

iniepienig2nym (m. in. posilek), co pozwoli osobom i rodzinom na byowanie w warunkach

odpowiadaj4cych godnodci cziowieka. Partnerska wsp6tpraca z organizacjami

pozarz4dowlmi nL rzecz umoZliwienia osobom i rodzinom przezwycigiania trudnej sluacji

21'ciowej oznacza.2e dzialania pomocowe bgd4 sp6jne i wielowlmiarowe.

G.1.2. Rozw6j form pomocy i wsparcia na rzecz poprawy funkcjonowania osrib

z problemem bezdomno5ci oraz odzyskania samodzielnoSci iyciowej

Celem powy2szego dzialania jest pomoc osobom, kt6re doiwiadczyty bezdomnodci.

Wsparcie tej grupy odbyvra sig poprzez r62norodne dzialania pomocowe, takie jak:

(wiadczenia z pomocy spolecznej, udostgpnianie miejsc schronienia, kontakty

ze streetworkerami.

G.1.3. Wsparcie materialne rodzin z dziedmi
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Rodzina z dzietmi jest wspierana Swiadczeniami rodzinnymi ortz pomoc4 materialnq

o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego'i zasilku szkolnego. Zar6wno
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Swiadczenia rodzinne, jak i pomoc materialn4 o charakterze socjalnym przyznaje sig

na wniosek. Do (wiadczef rodzinnych zalicza sig zasilek rodzinny oraz dodatki do zasilku

rodzinnego, riwiadczenia opiekuficze: zasilek pielggnacyjny. (wiadczenie pielggnacyjne,

specjalny zasilek opiekuriczy i zasilek dla opiekuna oraz jednorazow+ zapomogg z tytulu

urodzenia sig dziecka i Swiadczenie rodzicielskie a takZe jednorazowe Swiadczenie

,,za 2yciem" -

G.1.4, Akfywne formy pracy z osobami i rodzinami w celu 2yciowego usamodzielnienia

i integracji ze Srodowiskiem

Wobec beneficjent6w pomocy spolecznej pracownicy socjalni Miejskiego Odrodka

Pomocy Rodzinie w Bialymstoku prowadz4 aktywne formy pracy. Prowadzona praca

socjalna, czEsto w oparciu o kontrakt socjalny, siuzy wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolno(ci

do prawidlowego funkcjonowania w spoleczefistwie. Nabycie umiejgtno3ci niezbgdnych do

pelnienia 16l spolecznych, nauczenie planowania i gospodarowania dochodami, uzyskanie

nowych umiejgtnodci zawodowych umo2liwiaj4cych przekwalifikowanie lub podwy2szenie

kwalifikacji przyczyni sig do dwiadomego poszukiwania rozwi1zan wlasnej trudnej syuacji

2yciowej przez osoby/rodziny, a w konsekwencji uzyskania samodzielnoSci 2yciowej oraz

integracj i ze drodowiskiem.

Priorytet G.2, Poprawa funkcjonowania w Srodowisku rodzinnym i spolecznym osrSb

potrzebuj4cych wsparcia

Wsparcie os6b potrzebuj4cych odby,v,ra sig na trzech plaszczyznach: pomoc lekowa, uslugi

opiekuricze oraz zapewnienie opieki. Niejednokrotnie pomoc ta jest ze sob4 powi4zana,

co umo2liwia kompleksowe rozwi4zanie problem6w tych os6b.

Kierunki dzialoit

G.2.1. Pomoc w zapewnieniu Srodk6w na leki i leczenie

Celem powy2szego dzialania jest minimalizowanie skutk6w trudnej sytuacji 2yciowej

w jakiej znalazla sig osoba Iub rodzina z powodu n iepelnosprawnoSci lub choroby, bowiem

czgsto jest to zwi4zane z duZymi wydatkami finansowymi z domowego bud2etu. Osoba

z niskimi dochodami powinna miei moZliwoii uzyskania wsparcia w formie riwiadczenia

pienigZnego z systemu pomocy spolecznej (zasilku celowego na dofinansowanie koszt6w
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lek6w i leczenia) lub w ramach gminnego programu ostonowego w zakresie zmniejszania

wldatkdu pon iesionych na leki.

G.2.2. Pomoc w formie uslug opiekuf czych i zapewnienie opieki

Osobie wymagaj4cej pomocy innych os6b udzielane jest wsparcie w formie usiug

opiekuficzych lub specjalistycznych uslug opiekuriczych Swiadczonych w miejscu jej

zamieszkania lub w o(rodkach wsparcia. Natomiast osobom niemog4cym samodzielnie

funkcjonowai, nieposiadaj4cym os6b bliskich lub kt6rym rodzina nie jest w stanie zapewnii

wystarczaj4cej pomocy iopieki w miejscu zamieszkania Miejski Odrodek Pomocy Rodzinie

w Bialymstoku oferuje umieszczenie w Domu Pomocy Spolecznej. S4 to waZne dzialania.

Wi4Z4 sig one ze zjawiskiem starzenia sig spoleczeristwa iwzrostem (redniej dlugodci 2ycia

jednostki, a takze niemoznodci4 zapewnienia przez czlonk6w rodziny wladciwej opieki

i pielggnacji z uwagi na pracg zawodow4, b4dL zamieszkiwanie w znaczne) odleglo6ci od

siebie (inne miasto, inny kraj). Przewiduje sig kontynuacjg powyZszych dzialah z naciskiem

na utrzymanie osoby w miejscu jej zamieszkania, poniewaz pozostawienie osoby

w Srodowisku lokalnym pozytyrvnie wplyrva na psychikg, pozwala realizowai jej funkcje

spoleczne i stosownie do wieku utrzymylvai aktyrvno5i daj4c poczucie wlasnej wartoSci

i godnodci.

G.2.3. Podniesienie standardriw w zakresie dostgpnoSci architektonicznej,

komunikacyjnej - informacyjnej i cyfrowej.

Zwigkszenie liczby obiekt6w dostosowanych do potrzeb r62nych grup spolecznych

(np. os6b ze szczeg6lnymi potrzebami, czyli os6b z niepetnosprawno5ciami, starszych oraz

wszystkich os6b, kt6re ze wzglgdu na okolicznoSci tymczasowo maj4 ograniczon4 mobilno56

czy percepcjg (np. maj4 zlaman4 nogg, sq po operacj i lub prowadz4 w6zek dziecigcy)

w zakresie dostgpnoSci architektonicznej, komunikacyjnej - informacyjnej i cylrowej lub

zapeu n ien ie dostgpnodci alternatyrvnej.

Priorytet G.3. Poprawa jako6ci iycia os6b z niepelnosprawno5ciami poprzez

wyr6wnywanie szans

N iepelnosprawnoii wlasna, b4d2 osoby z najblizszego otoczenia, spowodowana chorob4,

kalectwem lub naturalnym procesem starzenia sig powoduje r62norodne ograniczenia,

a niekiedy uniemoZliwia samodzieln4 egzystencjg. Szczeg6lna sltuacja os6b
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z niepetnosprawno(ciami wymaga stworzenia warunk6w do wszechstronnego wspierania,

pomagania, a niekiedy zapewnienia opieki.

Osoby z niepelnosprawno3ciam i sq grupE spolecznQ szczeg6lnie narazon4

na marginalizacjg iwykluczenie spoleczne, bowiem czgsto nie s4 one w stanie wlasnymi

silami przezwycigzai pojawiaj4cych sig trudnodci. Konieczne jest wigc tworzenie program6x'

ipodejmowanie dzialan wlr6unujqcych ich szanse Zyciowe. poprTez przeniesienie

akt)vrnodci os6b niepelnosprawnych z obszaru pozyskiwania zasilk6w w obszar aktllvnoici

wlasnej nakierowanej na przygotowanie siE do podjgcia pracy, a w konsekwencji -
przerwanie krggu bierno5ci i marginalizacji.

Kierunki dzialay't

G.3.1. Badanie sytuacji osrib z niepelnosprawno5ciami

Niepelnosprawnodd jest jednym z waZniejszych problem6w spolecznych, kt6re do chwili

obecnej nie zostaly doglgbnie zdiagnozowane. Istniej4 ogromne luki informacyjne w tym

obszarze, kt6re mog4 wynika6 z braku sp6jnej bazy danych obejmuj4cej zar6wno statystykQ

os6b z niepelnosprawnodciami, ale takze ich sytuacjg edukacyjn4 i zawodow4. Problem

niepelnosprawno6ci jest zjawiskiem wieloaspektowym. Brak rozpoznania dotyczy zar6wno

rodzaj6w niepelnosprawnoSci, aktyr,vnodci zawodowej, poziomu wyksztalcenia tej grupy, ale

r6wnie2 rehabilitacji, udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Diagnoza tego

Srodowiska i staly monitoring ma ogromne znaczenie dla stworzenia strategii systemowej

pomocy osobom z niepelnosprawno6ciami. Wczesna identyfikacja os6b wymagajqcych

pomocy spowoduj e przeciwdzialanie ich marginalizacji czy spolecznemu *ykluczeniu.

Istotnym problemem jest tak2e brak jednolitej bazy plac6wek, odrodk6w diagnostycznych,

rehabilitacyjnych i innych insftucji Swiadczqcych pomoc osobom z niepelnosprawnodciami.

Realizacja tego priory4etu ma na celu rozbudowg bazy danych opisuj4cych populacjg os6b

z niepelnosprawno5ci4, budowg bazy danych instytucji i organizacji pozarz4dowych

dzialaj4cych w obszarze pomocy osobom z niepelnosprawnodciam i oraz udostgpnianie

zebranych informacj i organizacjom, instytucjom, a tak2e zainteresowanym mieszkaricom

Miasta Bialegostoku.
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G.3.2. Wspieranie os6b z niepelnosprawno6ciami poprzez instrumenty rehabilitacji

spolecznej

G.3.3. Wspieranie niezaleZnego Z"vcia os6b

deinsty tucjonalizacjg uslug spolecznvch

Z niepelnosprawno6ciami poprzez

Wspieranie niezale2noSci 2yciowej os6b z niepeinosprawnoftiami poprzez oferowanie

mieszkari wspomaganych. opiekg w).tchnieniowq" uslugi asystencji osobistej oraz asystenta

osoby niepelnosprawnej. Ponadto Miasto Bialystok zapewnia uslugi wolontariusza dla os6b

z niepelnosprawnoic iami oraz inne specjalistyczne usfugi opiekuricze wspomagaj4c

czynno(ci dnia codziennego os6b potrzebuj4cych.

G.3.4. Wspieranie aktywizacji zawodowej os6b z niepelnosprawno3ciami

W ramach tego priorltetu realizowane b9d4 w szczeg6lno5ci zadania zwi4zane

z po(rednictwem pracy i doradztwem zawodowym kierowanym do os6b

z niepetnosprawnoSciami, pozyskiwaniem dla nich pracodawc6w, tworzeniem nowych miejsc

pracy, jak i szkoleniem oraz przekwalifikowaniem zawodowym. Aktywizacji zawodowej

sprzyjajq powstawanie Zaklad6w Aktlouno(ci Zawodowej, kt6re zwigkszajq szanse os6b

z niepelnosprawnoSciami na zatrudnienie, uzyskiwanie dochodu oraz poprawq swojej sltuacji

materialnej i Zyciowej.

W ramach tego

integracyjne maj4ce

n iepelnosprawnodci.

zadania

na celu

organrzowane

podniesienie

b9d4 kampanie spoleczne

iwiadomoici spoieczeistwa

ofaz rmprezy

zakresie
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Wsparcie os6b z niepelnosprawnoSciami bgdzie realizowane poprzez organizacjg

turnus6w rehabilitacyjnych, dofinansowa6 zaopatrzenia w sprzgt rehabilitacyjny, przedmioty

ortopedyczne, Srodki pomocnicze, a tak2e organizacjg warsztat6w terapii zajgciowej i inne

dzialania.

G.3.5. Podnoszenie Swiadomo5ci spoleczefistwa w zakresie niepelnosprawno6ci
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G.3.6. Przeciwdzialanie pogorszeniu sig kondycji fizycznej

z niepelnosprawnoSciami

psychicznej os6b

Realizacja kierunku tego dzialania ma na celu wspieranie os6b z niepelnosprawno6ciami

w zakresie utrzymania kondycji fizycznej i psychicznej poprzez uczestnictwo w warsztatach

terapii zajgciowej, promowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i upowszechnianie sport6w

paraolimpijskich.

Priorytet G...1. Aktywizacja senior6w w 2yciu spolecznvm

Bior4c pod uwagg trendy demograficzne wskazuj4ce na zwigkszaj4cy sig udzial os6b

starszych w populacji Miasto Biatystok poszerza ofertg projekt6w oraz program6w

skierowanych do tej grupy. Aby zapobiec wykluczeniu i izolacji os6b starszych istotne jest

skuteczne ich aktywizowanie, zar6wno w dziedzinie kulturowej i spolecznej, a tak2e

wdro2enie dzialaf zapew nial4cych bezpieczeristwo osobiste.

Kierunki dziatait

G.,l.l. Wspieranie rti2nych form aktvxnoSci seniorrirv

Aktywizacja fizyczna i psychiczna realizowana l:gdzie poprzez zajgcia edukacyjne.

lektoraty jgzykowe. warsztaty muzyczne, kulinarne, plastyczne, zalgcia og6lno-

usprawniaj4ce. naukg obslugi komputera i korzystania z lntemetu, wyjazdy, wycieczki.

spacery, organizacjg Miejskiego Dnia Seniora, letni wypoczynek senior6w, itp.

G.4.2, Rozwijanie oferty kulturalnej adresowanej do senior6w

Promowanie oferty kulturalno-o6wiatowej i rozrywkowej dla os6b starszych. Dzialanie

to ma na celu zachgcenie senior6w do korzystania z oferty bialostockich instytucji kultury -
teatr6w, kin, muze6w, galerii i o(rodk6w kultury.

G.4.3. Dzialania wspieraj4ce bezpieczeristwo osobiste oraz socjalne os6b starszych

W ramach tego dzialania organizowane bgd4 spotkania, wyklady i prelekcje w zakresie

bezpieczeistwa osobistego, a tak2e realizowany program oslonowy w zakresie zmniejszenia

wydatk6w z t1tuht oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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G.4.4. Wspieranie aktywnoSci migdzypokoleniowej i wolontariatu seniorriw

Wspieranie aktywnoSci migdzypokoleniowej poprzez tworzenie program6w/projekt6w

dotycz4cych w/w tematyki oraz promowanie wolontariatu senior6w poprzez aktywnq

wsp6lprac9 wielu podmiot6u' miej skich.

G.4.5. Centrum AktywnoSci Senior6w

Priorytet G.5. Tworzenie warunkriw do integracji wielokulturowej

Ksztaltowanie postawy otwartoici i akceptacji mieszkaric6w dla r62norodnoici

kulturowych, etnicznych, narodowych jest drog4 prowadz4cq do integracji spolecznej. Pomoc

cudzoziemcom powinna prowadzii do ich integracji w Srodowisku zamieszkania. Ponadto

Miasto Bialystok powoialo Pelnomocnika Prezydenta Miasta Bialegostoku ds. R6wnego

Traktowania, kt6ry bgdzie podejmowal dzialania zmierzaj4ce do zapewnienia r6wnego

traktowania i ochrony przed dyskryminacj4.

G.5.1. Rozw6j kompetencji migdrykulturowych i wspieranie integracji w Srodowisku

spolecznym

Dzialanie to ma na celu wspieranie integracji w irodowisku spolecznym poprzez

realizowanie projekt6w przez organizacje pozarz4dowe i plac6wki o6wiatowe skierowanych

do cudzoziemc6w- oraz organizowanie imprez prezentuj4cych wielokulturowoii.

G.5.2. Realizacja program6w pomocorvych skierowanych do cudzoziemc6w

Realizacja tego kierunku dzialania ma na celu wspieranie procesu integracjr

ze Srodowiskiem lokalnym cudzoziemc6w, kt6rzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status

uchodZcy lub ochrong uzupelniaj4c4. Pomoc cudzoziemcom jest udzielana przez Miejski

Osrodek Pomocy Rodzinie w Bialymstoku w ramach indywidualnego programu integracji.

Pomoc jest p'z.znawana na okres nie dlu2szy niz l2 miesigcy. Obejmuje ona wyplacanie

riwiadczef pienig2nych, oplacanie skladki na ubezpieczenie zdrowotne okre{lonej
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WaZnym elementem polityki spolecznej miasta Bialegostoku jest organizowanie dzialafi

wielopokoleniowych maj4cych na celu integracjg oraz edukacjE r62nych grup wiekowych

mieszkaric6w.

Kierunki dzialay't:
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w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, prowadzenie

pracy socjalnej, poradnictwo specjalistyczne, udzielanie informacji oraz wsparcia

w kontaktach z innymi instltucjami w szczeg6lnodci z instltucjami rynku pracy,

organizacjami pozarz4dowymi. Uzupelnieniem procesu integracji cudzoziemc6w

prowadzonego przez Miejski Oirodek Pomocy Rodzinie w Biatymstoku jest realizacja

program6w na ich rzecz przez organizacje pozarz4dowe dzialaj4ce na terenie miasta

Bialegostoku, z kt6rymi OSrodek wsp6lpracuje.

G.5.3. Realizacj a dzialafi antydyskryminacyjnych

Realizacja kierunku tego dzialania ma na celu wspieranie postaw mieszkaic6w miasta

Bialystok w zakresie r6wnego traktowania poprzez twotzenie program5w/ projekt6w

i kampanii spolecznych dotyczqcych tematyki antydyskrym inacyjnej. Dziatania opierai

si9 b9d4 na aktlwnej wsp6lpracy organizacji pozarzqdowych i podmiot6w miejskich.
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7. CELE STRATEGICZNE, PRIORYTETY I KIERUNKI DZIAI,AN

Iti

Priorytet A.l. Doskonalenie systemu wsparcia rodziny

Liczba dzieci objEtych
opiek4 w 2lobku lub klubie

dzieciqcym

Utrzymanie na

zbli2onyrn
poziomie/wzrost

Liczba dzieci oczekuj4cych
na przyjgcie do 2lobka lub

klubu dziecigcego

Utrzymanie na

zbli2onym
poziomie/spadek

Liczba dzieci objgtych
wychowaniem
przedszkolnym

Utrzymanie na
zbliinnym

poziomie/wzrost

Depaftament
Spraw

Spolecznych
Urzgdu

Miej skiego
w Bialymstoku

Depafiament
Edukacj i tJrzgdu

M iej skiego
w Bialymstoku,

organizacie
pozarz4dowe, 2lobki,

kluby dziecigce.
przedszkola

Budzet nriasta

Liczba dzieci oczekuj4cych
na przyjgcie do przedszkola

Spadek

Sprawozdania.
analizy danych

A.l.l
Zapewnienie opieki

i wychowania dzieciom
do lat 6

Departament
Edukacji Urzgdu

Mieiskiego
w Bialymstoku,

Budzet miasta

Liczba
instytucj i/organ izacj i

realizuj4cych wczesne
wspomaganie rozwoju

WzrostA.1.2

ObjQcie wczesnym
wspomaganienr rozwo-iu

dzieci z problemami
rozwojowymi

Departament
Sprau'

Spolecznych
Urzgdu

Sprawozdania,
analizy danych
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L.p.
Zadania realizacyjne

(dziatania)
KoordyDator

zadania
Realizatorzy

Zrddla
finansowania

Wskainiki

WartoSd
wskainik6w
(liczbowo lub

jako
oczekiwany

rezultst)

Monitorowanie/
Ewaluacja



Miejskiego
w Bialymstoku

Specjalny Odrodek
Szkolno-

Wychowawczy,
poradnie

psychologiczno-
pedagogiczne,

przedszkola, szkoly.
organizacje

pozarzqdowe

Liczba specjalist6w
prowadz4cych zajgcia

z wczesnego wspomagania
rozwoj u

Wzrost

Liczba dzieci objqtych
wczesnym wspomaganiem

rozwoj u

Utrzymanie na

zbli2onym
poziomie/wzrost

4.I.3 Poszerzanie konpetencj i

wvchorvau,czych rodziccirv

Depaftament
Spraw

Spolecznych
Urzgdu

Miejskiego
w Biallmstoku

Departament
Edukacji Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku,

poradnie
psychologiczno-
pedagogiczne.

Mieiski Oirodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,

Centrunr Ksztalcenia
Ustawicznego
im. Henryka
Sienkiewicza

w Bialyrnstoku
Bialostocka

Akademia Rodziny,
przedszkola, szkoly,

organizacje
pozarzqdowe

Bud2et lniasta

Liczba rodzicdw objgtych
usparciem w poradniach

psychologiczno-
pedagogicznych

Utrzymanie na

zbliinnym
poziomie/wzrost

Sprawozdania,
analizy darych

Liczba rodzic6w
uczestnicz4cych

u szkoleniach i warszlatach
poszerzaj4cych
kompetencje

wychowawcze, m. in.
w .,Szkole dla Rodzic6w"

Utrzymanie na

zbliinnym
poziomie/wzrost

Liczba osob korzystaj4cych
z oferty Bialostockiej

Akademii Rodziny
Wzrost

4.1.4
Zapewnienie rodzinom

specjalistycznego
poradnictwa

Deparlament
Spraw

Spolecznych
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Departament
Edukacji Urzgdu

Mieiskiego
w Bialymstoku,
Miejski OSrodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,

organizacje
pozarz4dowe

fludZel miasla

Liczba
instytucj i/organizacj i

udzielajEcych
specjalistycznego

poradnictwa

Utrzymanie na

zbli2onym
poziomie Sprawozdania,

analizy danych

Liczba udzielonych porad

specjalistycznych
Wzrost

Miejska Stralegia Ronviq4wania Problemtiw Spolecznych Miasta Bialegosloku nq lqtq 202I -2030

Strona l 14l l58



A.1.5

Wspieranie rodzin
w wypelnianiu l'unkcji

opiekuriczo-
wychowawczych

Mieiski OSrodek
Pomocy Rodzinie
w Biafvmstoku

Miejski OSrodek
Pornocy Rodzinie
w Bialymstoku,
tJrz4d Miejski

w Bialymstoku,
placdwki wsparcia

dziennego,
plac6wki

opiekuriczo-
wychowawcze,

organizacje
pozarzEdowe

Budzet miasta

Liczba asystent6w rodziny
Utrzymanie na

zbli2onym
poziomie

Sprawozdania,
analizy danych

l,iczba rodzin objgtych
asystq rodzinnq

Utrzymanie na

zbli2onyrn
poziomie

Liczba plac6wek wsparcia
dziennego

Utrzynranie na
zbli2onyrr
poziomie

Liczba dzieci objgtych
opiek4 i wychowaniem
w placowkach wsparcia

dziennego

Utrzymanie na
zbli2onym
poziomie

Liczha dzieci
uczestnicz4cych

w Programie
,.Wychowawca
Podw6rkowy"

Utrzymanie na

zblizrnym
pozionrie

Priorytet A.2. Zapelynienie optymalnych form pieczy zastgpczej dzieciom pozbawionym opieki rodzicriw

A.2. t

Promocja itworzenie
warunk6w do powstawania

rodzinnych fonn pieczy
zastQpcze.i

Mie.iski Oirodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,
Urz4d Miejski

u, Bialymstoku,
organizacje

pozarzqdowe

Budzet nliasta

Wzrost

Raport)- .

sprau'ozdania
Liczba os6b

uczestniczqcych
w szkoleniach dla

kandydat6w do pelnienia
funkcli rodziny zastgpczej

lub prowadzenia
rodzinnego domu dziecka

Wzrost

Miejska Strategia Rozwiq4u,aniu Problemdw Spolecznych Miasla Bialegosloku na lala 2021-2030
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Miejski OSrodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku

Liczba dzialai
infonnacyjno-
edukacyjnych

promuj4cych rodzicielstwo
zastqpcze



Liczba rodzin zastgpczych
i rodzinnych dom6w

dziecka
Wzrost

Liczba wychowank6w
rodzinnej pieczy

zastQpcze.i

Wzrost

4.2.2
Mie.iski Oirodek
Pomocy Rodzinie
$ Bialymstoku

Mieiski OSrodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,
Urzqd Mielski

w Bialymstoku,
orgalizacje

pozarz4dowe

Budzet miasta

Liczba rodzin zastqpczych
i rodzinnych dom6w

dziecka objEtych
wsparciem koordylato16w

rodzinnej pieczy
zastQpczei

Wzrost

Raporty,
sprawozdania

Liczba rodzin zastQpczych
i rodzinnych dom6w

dziecka korzystaj qcych

z poradnictwa
specialistycznego

Wzrost

Liczba opiekun6w
zastQpczych

uczestnicz4cych
w szkoleniach i grupach

wsparcia

Wzrost

A.2.3

Zapewnienie pieczy
zastEpczej instytuc.ionalnej
dzieciom powyZej l0-ego
roku 2ycia wymagai4cym

szczeg6lnej opieki lub
maj4cym trudnoSci

w przystosowaniu sig do
2ycia rodzinnego

Miejski O$rodek
Pomocy Rodzinie

w Bialymstoku

Mie jski OSrodek
Pomocy Rodzinie
\l Bialymstoku,
Llrzqd Miejski

w Bialynlstoku,
plac6wki

opiekuriczo-
wychowawcze,

organizacje
pozarzqdowe

Budzet miasta

Liczba plac6wek
opiekuriczo-

wyclrowawczyclr

Utrzymanie na
zbli2onym
poziomie

Liczba wychowank6w
instytucjonalnej pieczy

zastgpczej
Spadek

Slr'ona ll(rll5{l

Wspieranie rodzin
zaslgpczy ch i prowadz4cych

rodzinne domy dziecka
w wypelnianiu

powierzonych im zadai

Analizy danych.
sprawozdania

Miejskd Strategiq Roaniqqnvania Problemdw Spolecznych Miasta Bialegostoku na lalq 2021-2030



i.2.1

Tworzenie warunk6w do
usamodzielnienia

wychowank6w pieczy
zastQpczej

Miejski O5rodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku

Miejski O(rodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,
Urz4d Miejski

w Bialymstoku,
plac6wki

opiekuficzo-
wychowawcze,

organ izacje
pozarz4dowe

Budzet nriasta

Liczba wychowank6w.
realizuj4cych

indywidualny program
usamodzielnienia

Utrzymanie na
zbli2onym
poziomie

Sprawozdania.
raporty

Liczba wychowank6w,
kt6rzy otrzymali pomoc na

kontynuowanie nauki.
usamodzielnienie lub

zagospodaowanie

Utrzymanie na
zbli2onym
poziomie

Sprawozdania,
analizy danych

Liczba wychowank6w,
kt6rzy korzystali z pobytu

w rnieszkaniach
chronionych treningowych

Utrzymanie na
zbliimnym
poziomie

Priorytet A.J. Rozwijanie systemu wsparcia rodzin w sytuacjach kryzysowych

4.3.1 Przeciwdzialanie przemocy
Mieiski O(rodek
Pomocy Rodzinie
rv lJialymstoku

Miejski O(rodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku.

Policja. podmioty
ochrony zdrowia,
Miejska Komisja
Rozwiqzywania

Problem6w

Budzet miasla

Liczba realizowanych
program6w/projekt6w

z zakresu przeciudzialania
przemocy

Wzrost
Raporty,

sprawozdania.
analizy danych

Miej.\ka Strqtegia RozyliqzyNania Problemdw Spotecznvch Miusta Bialegostoku na lata 2021-2030
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Alkoholowych,
instytucj e

oSwiatowe, sqd,

Urzqd Miejski
w Bialymstoku,

organizacje
pozarz4dowe

Liczba os6b
uczestnicz4cych

w programach/ projektach
z zakresu przeciwdzialania

przemocy

Wzrost

Liczba os6b objgtych
procedu14 ..Niebieskie

Karty"

Utrzymanie na
zblilonym
poziomie

Liczba wypelnionych
fonnularzy,,Niebieska

karta - A"

Utrzymanie na

zbli2onym
poziomie

Liczba dzieci. kt6re
zostaly odebrane z rodziny

w razie bezpoSredniego
zagroZenia Lycia i zdrowia

w zwi4zku z przemocq
w rodzinie

Utrzymanie na

zbliionym
poziomie

Liczba posiedzeri
pouolanych grup

roboczyclr

Utrzymanie na

zbli2onym
poziomie

Strona l18ll58



A.3.2
Udzielanie pomocy

rodzinom w sytuacjach
kryzysowych

Mie jski Oirodek
l'omocy Rodzinie
w IlialyDlstokU

Mie jski O6rodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku.
Urz4d Miejski

w Bialymstoku,
organizacje

pozarzqdowe

llud2el miasla

Liczba
instytucji/organizaci i,

kt6re udzielaj4 pomocy
rodzinom w sytuacjach

kryzysowych

t.ltrzymanie na

zbli2onym
poziomie

Raporty,
sprawozdania

Liczba os6b. kt6rym
udziclono pomocy

w synracjach kryzysowych

Utrzymanie na

zbli2onym
poziomie

Liczba mie jsc

zapewniajqcych
schronienie osobom

w sytuacjach kryzysowych
(m. in. \.! OSrodku

lnterwencii Kryzysowc j,
mieszkaniach

interwencyjno-
terapeutycznych.

rnieszkaniach
wspieranych)

Utrzymanie na
zbli2onym
poziomie

Liczba os6b. kt6re
skorzystaty z miejsc

zapewniaj4cych
schronienie w sytuacjach

kryzysowych

Utrzymanie na

zblizonym
poziomie

Miejska Strategia Rozwiqzywania Problem6u, Spoleczrytch Miuslu Bialegostoku na lqtq 2021-2030
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Priorytet B.l. Zapobieganie i przeciwdzialanie potencjalnym zagroZeniom

Wzrost
Komenda Miejska Policji

w Bialymstoku

Wzrost
Komcnda Miejska

Paistwowej Stra2y Po2arnej
w Bialymstoku

\\rzrostStmz Mieiska
w Bialymstoku

WzIostOkrEgowy lnspektorat Pracy
w Bialymstoku

Budzet
miasta/bud2et

pa)istwa

Liczba czynnodci
kontrolno-

rozpoznawczy clt

Utrzymanie na
zbli2onym
poziomie

Miesigczny/roczny*
formularz zbiorczy

z danymi
statystyczrymi

przekazywanymi
przez realizato16w

zadanla

B.l. t

Rozpoznawanie
zagtozei

i Lrwarunkowai ich
wystgpowania

Biuro Zarzqclzania
Kryzysowego

Urzedu
M iej skiego

w Bialymstoku

Departanrent lidukac j i

tlrzEdu Miejskiego
w BialyDrslokrL

Liczba patroli
Utrzymanie na

zbli2onym
poziomie

Konenda Nliejska Policji
\\ Bialymstoku

Liczba obiekt6w
podlqczonych do

monitoringu

Utrzymanie na

zbli2onym
poziomie

Komenda Miejska
Paistwowej Stra2y Po2arnej

w Bialymstoku

Liczba kamer/liczba
patrcli

Utrzymanie na
zbh2onym
poziomie

Straz Miejska
w Bialymstoku

Budzet
miastrbudzet

paistwa

Liczba
przeprowadzonych

konlroli

Utrzymanie na
zbli2onynr
poziomie

Miesigczny/roczny*
formularz zbiorczy

z danymi
statystycznymi

przekazywanymi
przez rcahzatorow

zadama

8.1.2

Prowadzenie
systematycznego

monitoringu
wystQpu.iqcych i
potencjalnych

zagtozert

Biuro Zarz4dzania
Kryzysowego

Urzgdu
Miejskiego

w Bialymstoku

Powiatowa Stacj a Sanitarno-
Epidemiologiczna w

B ialymstoku
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L.p.
Zadania realizacyjne

(dzialania)
Koordvnator

zadania
Realizatorzv

Zr6dla
Iinansowania

Wskainiki

Waftosa
wskainik6w
(liczbowo lub

jako oczekiwany
rezultat)

Monitororvanie/
Ewaluacja
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Okrggowy Inspektorat Pracy
w Bialymstoku

Liczba
skontrolowanych

podmiot6w
gospodarczych

Utrzymanie na
zbliZonym
poziomie

Depaftanrent Edukacji
tJrzgdu M ieiskiego

w Bialymstoku

Liczba obiekt6w
objgtych kontrol4

Utrzynranie na
zbli2onym
poziomie

Wojew6dzka Stacia
Pogotowia Ratunkowego

w tsialymstokLr

Liczba opinii
ws. przeprowadzenia

imprezy masowei

Utrzymanie na
zbliZonym
poziomie

B. t.l

Rozpoznawanie
przypadkow

dyskryminacji,
nietolerancii oraz

przypadkdw
nie16wnego
traktowania

Pelnonrocnik
Prezydenta Miasta
Bialegostoku ds.

R6wnego
Traktowania

Departament Spraw
Spolecznych Urzgdu

M iej skiego
w Bialymstoku.

Departament Edukacji.
tJrzgdu Mieiskiego

w Bialymstoku, Centrum
Ksztalcenia Ustawicznego

im. Henryka Sienkiewicza -
Pracownia Badari. Analiz i

Strategii Rozwoiu Edukacii

BudZet miasta Wzrost
Rapol1y,

sprar.vozdania

8. r.4

Programy na rzecz
tolerancji

iantydyskryminacji,
z uwzglgdnieniem
sytuacji senio16w

Departament
Spraw

Spolecznych
Urzgdu

Miejskiego
w Bialy,nstoku

Miejski Odrodek Pomocy
Rodzinie w Bialynrstoku,
Pelnomocnik Prezydenta
Miasta Bialegostoku ds.
R6wnego Traktowania,
Departament Edukacji

Urzgdu Miejskiego
w Bialynlstoku, organizacje

pozarzqdowe

Blrd2et miasta Liczba plogram6w Wzrost
Raporty,

sprawozdania

8.1.5

Edukacja
iaktywizacja
w zakresie

eliminowania
zagrozeh

Biuro Zarz7dzatia
Kryzysowego

Urzgdu
Mieiskiego

w Bialymstoku

Komenda Miejska Policji
w Bialymstoku Budzet

miasta/budzet
paistwa

Wzrost
Miesigcznyhocznyx
formularz zbiorczy

z danymi
slatystycznymi

przekazywanyrni
ptzez realizator'w

Komenda Mieiska
Paistwowei Strazy Pozarnej

w Bialyrnstoku
Wzrost

Miejska Strategia Rozv,iqzywania Problem6w Spolecznych Miasta Bialegostoku na lata 2021-2030
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Liczba zgloszei

Liczba os6b objgtych
dzi alaniami/projektami/

programami



Straz Mie.iska
w Bialymstoku

Wzrost

zadcnia

Wojew6dzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego

w Bialymstoku
Wzrost

OkrEgowy Inspektorat Pracy
w Bialymstoku

I-iczba udzielonych
porad telefonicznych

Wzrosl

8.r.6

Badania wody,
zywnoSci, material6w

i wyrob6w do
kontaktu z ZywnoSciq,
kosmetyk6w i innych
czynnik6w majqcych

rvplyw na zdrowie
ludzi

Birro Zarz4dzania
Kryzysowego

Urzgdu
Miejskiego

w Bialymstoku

Powiatowa Stacj a Sanitarno-
Epidemiologiczna

w Bialymstoku

Budzet
miasta/bud2et

paistwa
Liczba p16bek Wzrost

Miesigczny/roczny*
formularz zbiorczy

z danymi
statystycznymi

przekazywanymi
przez realizato16w

zadalla

8.1.7

Prowadzenie nadzoru
epidemiologicznego

nad chorohami
zakainymi

Biuro Zarz4dzania
Kryzyso\aego

Urzgdu
M iej skiego

w Bialymstoku

Powiatowa Stacj a Sanitarno-
Epidemiologiczna

w Bialymstoku

Budzet
miasta/budzet

paistwa
Wzrost

Miesigczny/roczny*
formularz zbiorczy

z danymi
statystycznymi

przekazywanymi
przez realizatorow

zadania

Priorytet 8.2, Przygotowanie do dzialai na wypadek wyst4pienia zagro,eri zdrowia i iycia, mienia i Srodowiska

8.2.1

'Iworzenie plan6w
iprocedur

wsp6ldzialania dla
okreSlonych rodzqi6w

zagrozei
zapewniajEcych

niezbEdny ratunek i

pomoc zagroZonym

Biuro Zarz1dzania
Kryzysowego

Urzgdu
Miejskiego

w Bialymstoku

Kornenda Mieiska Policii
rv Bialymstoku

Bud2et
miasta/bud2et

paistwa

Liczba
plan6w/procedur

Utrzymanie na
zbli2onym
poziomie

MiesiEczny/roczny*
formularz zbiorczy

z danymi
statystycznymi

przekazywanymi
przez realizatoriw

zadania

Komenda Miejska
Parlstwowej Stra2y Po2arnej

w Bialymstoku

Utrzymanie na
zbli2onynt
poziomie

Straz Miejska
w Bialymstoku

Utrzynranie na
zbli2onym
poziomie
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Liczba
przeprou,adzonych

wywiad6w

Miejska Strategia Rozv)iq4rceniu Problemdw Spolecznych Miasla Bialegostoku na latct 202I -2030



tjtrzymanie na
zbliZonym
poziomie

Priorytet 8,3. Zapewnienie skutecznego reagowania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeistwo

8.3. r

Prowadzenie
skutecznych dzialari

interwencyjnych
iratowniczych
w sytuacjach

zagro2eh zdrowia
i Zycia ludzi, mienia

iSrodowiska

Biuro Zarz4dzania
Kryzysowego

LJrzgdu

M iej skiego
w Bialymstoku

Komenda Mie jska Policj i

rv Bialymstoku

Bud2et
miasta/budZet

paistwa

Liczba prowadzonych
dzialari ratowniczych

iinterwencyinych

[.-ltrzynranie na
zbli2onym
poziomie

Miesigczny/roczny*
fornrularz zbiorczy

z danymi
statystycznymi

przekazywanymi
przez realizatorow

zadania

Konenda Miejska
Paistwo\aej Strazy Po2arnej

rv Bialyrnstoku

[]trzymanie na
zbli2onyrn
poziomie

StraZ Mie jska

w Bialymstoku

Utrzymanie na
zbli20nym
poziomie

[Jtrrymanie na

zblii onym
poziomie

Liczba skarg
iinterwencji

Lltrzynranie na

zbli2onym
poziomie

8.3.2

Zapewnienie
warunk6w

przetrwania izycia
dla os6b

potrzebujqcych
pomocy

Biuro Zarzqdzatia
Kryzysowego

Urzgdu
M iej sk iego

w Bialymstoku

Miejski O(rodek Pornocy
Rodzinie w Bialymstoku

Budzet
miasta/bud2et

paistwa

Liczba os6b
poszkodowanych
ipotrzebuj4cych

pomocy po zdarzeniach

Utrzymanie na
zbli2onyn
poziomie

Miesigczny/rocznyx
formularz zbiorczy

z danymi
statystycznymi

przekazywanyuri
przez rcalizatorcw

zadania

Wojew6dzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego

w Bialymstoku

Utrzymanie na
zbli2onym
poziomie

8.3.3

Zapewnienie ludnoSci
ochrony

i bezpieczeistwa na

wypadek zagro2eri

llittro Zarzqdzania
Kryzysowego

Urzgdu
Miejskiego

w Bialynstoku

Komenda Miejska Policji
w Bialvmstok

Bud2rt
miasta/budzet

paistwa
Spadek

Miesigczny/roczny*
fornrularz zbiorczy

z danymi
statystycznymi

przekazywanymi
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Miejski Oirodek Pornocy
Rodzinie w tsialyrrstoku

Woiew6dzka Stacia
Pogotowia Ratunkowego

w Bialymstoku

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna

w Bialymstoku

Liczba zdwzei
bezpoSrednio
zagrazajlcy ch

bezpieczeistwu
ludnoSci



Konrenda Miejska
Paistwowej Strazy Pozarnej

w Bialymstoku

Liczba interwencji
wymagaj4cych
krvalifikowanej

pierwszej pomocy

Spadek

przez realizator6w
zadar,ia

Straz Miejska
w Bialymstoku

Liczba zdarzeh
bezpoSrednio
zagraiaj4cych

bezpieczeistwu
ludno(ci

Spadek

Miejski Odrodek Pomocy
Rodzinie w Bialymstoku

[,iczba przygotowanych
nriejsc schronienia

UtrzJmanie na

zbli2onynr
poziomie

Liczba os6b
korzystajqcych z miejsc

schronienia

Utrzynranie na
zbli20nym
poziomie

Priorytet 8.4, Odbudowa wraz z modernizacj4 zniszczonego podczas zdarzeri mienia stanowi4cego zabezpieczenie potrzeb ludzi

8.4. I

Wsparcie i pomoc
w przetrwaniu po

doznanych stratach
spowodowanych

zaishrialym
zdarzeniem

Biuro Zarzqdzania
Kryzysowego

Urzgdu
Miejskiego

w Bialymstoku

Miejski O(rodek Pomocy
Rodzinie w Bialvrnstoku

B udr-et
miasta/bud2et

paistwa

Liczba interwencji
wobec os6b
zagro20nych
ptzezyclefi

traumatycznym

Utrzymanie na

zbli2onym
poziomie

8.4.2

Tworzenie
materialnego

zabezpieczenia
potrzeb ludzi, kt6rzy
w wyniku zdarzef

ponieSli straty
(mieszkalne
imaterialne)

Bi:uto T.arz4dzania
Kryzysowego

UrzEdu
Miejskiego

rv Bialyrnstoku

Miejski OSrodek Pomocy
Rodzinie w Bialyrnstoku

Budzet
miasta/budzet

paistwa

Liczba zasilkdw
celowych z pomocy

spolecznej przyznanych
osoborn/rodzinom.

kt6re poniosly straty
w wyniku zdarzenia
losowego lub klEski

2ywiolorvei

Utrzymanie na
zbli2onym
poziomie

Miesigczny/roczny*
formularz zbiorczy

z danymi
statystyaznymi

przekazywanymi
przez rcalizatot6w

zadania

*okres sprawozdawczy dotyczy podmiot6w/realizator6w zadai (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Bialyrrstoku sprawozdanie roczne)
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Miesigczny/roczny*
formularz zbiorczy

z danymi
statystycznymi

przekazywanymi
przez rcalizatorow

zadania
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L.p.
Zadania

realizacyjne
(dzialania)

Koordynator
zadania

Realizatorzy
ilr6dta

finansowania
Wskainiki

Wartoid
wskainikriw
(liczbowo lub

jako
oczekiwany

rezultat)

Monitorowanie/
Ewaluacja

CE1, S'I'RA'IECICZNY C. WYSOKA AKTYWNOSC ZAWODOWA

Priorytet C.l. Dostosowanie kwalilikacji i umiejgtno(ci ostSb bezrobotnych i poszukuj4cych pracy do potrzeb rynku pracy

C. t.l
Organizacja szkolefi
w oparciu o analizg

lokalnego rynku
pracy

Powiatowy Urzqd
Pracy

w Bialymstoku

Powiatowy Urzqd
Pracy

w Bialynrstoku
Fundusz Pracy

Liczba os6b przeszkolonych
w ramaclr szkolei
indywidualnych

I 000
Coroczna analiza

danych

Liczba os6b przeszkolonych
w rantach szkoleri grupowych

500
Coroczna analiza

danych

c.1.2

Pomoc
w diagnozowaniu

predyspozycji
zawodowych
bezrobotnych

u ramaclr uslug
doradczvch

Powiatowy Urz4d
Pracy

w Bialymstoku

Powiatowv [Jrzad
Pracv

w Bialvmstoku
Fundusz Pracv

Liczba os6b objQtych
uslugami doradczymi

(grupowymi
i indywidualnymi)

6 000
Coroczna analiza

danych

c.2.1
Wsparcie finansowe
os6b bezrobotnych
w sanrozatrudnieniu

Pou,iatowy Urz4d
Pracy

rv BialyrnstokLr

Powiatowy Urz4d
Pracy

rv Biaiyrnstoku

Fundusz Pracy
Europej ski

Fundusz
Spofeczny

Liczba os6b. kt6re otrzynraly
dofi nansowanie podjEcia
dzialalno(ci gospodarczei

2 100
Coroczna analiza

danych

Wysoko(i wydatkowanych
6rodk6w na dofinansowanie

podjgcia dzialalnoSci
gospodarczei

52,5 mln
C'oroczna analiza

danych

c.2.2
Wsparcie finansowe

pracodawc6w
/przedsigbiorcow

Powiatowy Urzqd
Pracy

rv Bialymstoku

Powiatowy LJrz4d

Pracy
w tsialytnstoku

Fundusz Pracy
Europejski
l'undusz

Liczba osdb bezrobotnych
zatrudnionych w ramach

instrument6w rynku pracy
5 250

Coroczna analiza
danych

Mieiskd Strutegia Rozwiq4n,unia Problem6w Spoteczrych Miastu Bialegostoku na lalo 2021-2030
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w tworzeniu
i utrzymaniu miejsc

pracy

Spoleczny (np. w ramach refundacji
kos,.t6w wypos zenia
stanowiska pracy, prac
interwencyjnych. rob6t

publicznych)

Wysokodi wydatkowanych
Srodk6w na realizacjg

instrument6w rynku pracy
(np. refundacjq kosd6w
wyposa2enia stanowiska

pracy. prace interwencyjne,
roboty publiczne)

78.75 mln
Coroczna analiza

danych

Liczba uczestnik6w
ksztalcenia ustawicznego (np

w ramach Kraiowego
Funduszu Szkoleniowego)

10 000
Coroczna analiza

danych

WysokoSi wydatkowanych
6rodk6w na ksztalcenie

ustawiczne (np. z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego)

l5 mln
Coroczna analiza

danych

Priorytet C.3. Monitorowanie potrzeb lokalnego rynku pracy

c.3. r

Wsp6lpraca
z pracodawcami/

przedsigbiorcami oraz
organizacjarni

pozarzadowymi

Powiatowy
Urzqd Pracy

w Bialymstoku

Centrum
Ksztalcenia

Ustawicznego im.
Henryka

Sienkiewicza -
Pracownia Badai.
Analiz i Strategii

Rozwoju Edukacji

Fundusz Pracy.
budiet miasta

Liczba konsultacji
z pracodawcami/
przedsiEbiorcami

(np. spotkania, konferencje.
targi. ankiety)

l0 Coroczna analiza
danych

Liczba pozyskanych raport6w
zewnQtrznyah dotycz4cych

analiz rynku pracy
30

Coroczna analiza
danych

Priorr-tet C.4. Wspieranie os6b bed4cych w szczeg6lncj sytuacji na rynku pracy

c.4.1
Wspieranie os6b

dlugotrwale bezrobotnych

Powiatowy
Urz4d Pracy

w Bialymstoku

Powiatowy Urz4d
Pracy

w Bialymstoku

Fundusz Pracy,
Europeiski

Fundusz
Spoleczny

Liczba os6b objgtych
wsparcienr fi nansowym (np.

dofi nansowanie podjqcia
dzialalnoici gospodarczej.

szkolenia. sta2e, zatrudnienie

i 000
Coroczna analiza

danych

Miejskq Strategiq Rozwiqzyw,ania Problem6v, Spoleczrytch Miasto Bialegostoku na lata 2021-2030

Strona 126 | 158



subsydiowane, refundacja
koszt6w wypos Zenia

stanowiska pracy)

-10 m ln
C.oroczna analiza

danych

c.1.2
Powiatowv
[-]rzad Pracv

w Bialvmsloku

Powiatowv IJrzad
Pracv

w Bialvmstoku

Fundusz Pracy,
Europeiski

Fundusz
Spoleczny

Liczba os6b objgtych
wsparciem fi nansowym (np.

dofi nansowanie pod jgcia

dzialalnoici gospodarcze.i,
szkolenia. staze. zatrudnienie

subsydiorvane, refundacja
kosztdw wyposazenia

stanowiska pracy)

t:100
Coroczna analiza

danych

WysokoSi wydatkowanych
rirodk6w na osoby bezrobotne
powyzej 50 roku Zycia objete

wsparciem finansowym

I3 mln
Coroczna analiza

danych

c.4.3
Wspieranie os6b

bezrobotnych do 30 roku
zycia

Powiatowy Urz4d
Pracy

w Bialymstoku

Fundusz Pracy,
Europejski

Fundusz
Spoleczny

Liczba os6b objgtych
wsparciem fi nansowym (np

dofi nansowanie podjQcia
dzialalnoSci gospodarczej,

szkolenia. staze, bon na
zasiedlenie. zatrudnienie

subsydiowane, refundacja
kosr6w wyposazenia

stanowiska pracy)

r0 000
Coroczna analiza

danych

Wysokodi wydatkowanych
(rodk6w na osoby bezrobotne

do 30 roku Zycia objQte

wsparciem finansowym

I l0 mln
C,oroczna analiza

danych

C-,1-,1

Wspieranie ostib
bezrobotnych

z niepelnosprawno(ciami

Powiatowy
Urzqd Pracy

w Bialymstoku

Powiatowy Urz4d
Pracy

w Bialymstoku

Fundusz Pracy,
Europejski

Fundusz
Spoleczny,

PFRON

Liczba os6b objgtych
wsparciem fi nansowym (np.

dofinansowanie podjgcia
dzialalnoici gospodarczej,

szkolenia, staZe, zatrudnienie

400
Coroczna analiza

danych

Miejska Slrategia Rozy,iqzyrqnia Problemdv, Spolecznych Miasta Biategostoku nq lalq 2021-2030
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WysokoSi wydatkowanych
rirodk6w na osoby

dlugotrwale bezrobotne objgte
wsparciem finansowym

Wspieranie os6b
bezrobotnych powy2ej 50

roku zycia

Powiato\ay
Urzqd Pracy

w Bialymstoku
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subsydiowane, refundacja
koszt6w wyposazenia

stanowiska pracy)

Wysoko{i wydatkowanych
Srodk6w na osoby bezrobotne

z niepelnosprawnoiciami
objgte wsparciern

finansowym

4 mln
Coroczna analiza

danych
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Priorytet D.l. Wspomaganie postaw prozdrowotnych izdrowego stylu i)cia

Departament Spraw
Spolecznych Urze.du

M iej sk iego
w Biatymstoku

Inspekcja
sanitarna.

organizacje
pozarz4dowe
Departanrent

Edukacji Urzgdu
Miejskiego

w Bialymstoku.

Budzet nriasta
Gf6wny

llrspektorat
Sanitarny.

D,t.l
Realizacja program6w
profilaktycznych oraz
dzialarl edukacyinych

Liczba program6w 4 sprarvozdania

D.1.2

Realizacja kampanii
spolecznych

wzmacniaj4cych
odpowiedzialno(i za

swoie zdrowie

Departament Spra\
Spolecznych Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku

lnspekcja
sanitarna,

organizacje
pozarz4dowe

Budzet miasta,
irodki

zewnEtrzne
Liczba kampanii 2 sprawozdania

Priorytet D.2. Efektywne rozwi4zywanie problem6w spolecznych i rodzinrlych zwiqzanych z uzale,nieniami

Liczba program6w
protilaktyczn-v-ch Wzrost

Liczba prograrn6w
edukacyinych

Wzrost
Realizacja program6w

profilaktycznych
iedukacyjnych

Departament Spraw
Spolecznych Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Plac6wki
oSwiatowe,
organizacj e

pozarz4dowe

Bud2et miasta

I-iczba os6b
plzeszkolonych

w zakresie profilaktyki
zachowari ryzykownych

D.2.1

Wzrost

Rapo,ty. sprawozdania

Strona l29 ll58

L.p.
Zadania realizacyjne

(dzialania)
Koordvrtator

za.lania
Realizatorzy

Zr6dla
finansowania

Wskainiki

WartoSd
wskatnik6w
(liczbowo lub

jako oczekiwany
rezultat)

Monitorowanie/
Ewaluacja

CEL STR,{ EGICZNY D. TROSKA O KONDYCJ4 ZDROWOTNA



D.2.2
Wspieranie rozwoju

lecznjctwa odwykowcgo

Departament Spraw
Spolecznych Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Organizacje
pozarz4dowe,

plac6wki
lecznictwa

odwykowego,
Miejski O(rodek

Pomocy
Rodzinie

w Bialyrnstoku

Bud2et miasta.
Narodowy

Fundusz Zdrowia

Wysoko(i
dofinansowania

I 380 000.00

Sprawozdania
Liczba wspieranych

placowek
7

D.2.3

Rozwi4zywanie
problem6w spolecznych
i rodzinnych zwi4zanych

z uzaleZnieniami

Miejski O(rodek
Pomocy Rodzinie

\a Bialymstoku

Departament
Spraw

Spolecznych
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku.

Organizacje
pozarz4dowe

Budzet miasta Liczba plac6rvck 2\) Sprawozdania

D.2.1

Realizacja kampanii
spolecznych w zakresie

przeciwdzialania
zachowaniom
ryzykownym

Departament Spraw
Spolecznych Urzgdu

Mieiskiego
w Bialymstoku

Organizacje
pozarzqdowe

Budzet miasta Liczba kampanii 2 Sprawozdania

Priorytet D,3. Zwigkszanie dostQplosci mieszkafc6w do uslug medycznych

D.3.1
Realizacja programow

zdrowotnych

Departament Spraw
Spolecznych UrzEdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Plac6wki slu2by
zdrowia

Bud2e1 miasta Liczba program6w I Sprawozdania

D.3.2

Dzialania edukacyjne
skierowane do

pracownik6w ochrony
zdrowia

Depaftament Spraw
Spolecznych Urzgdu

Miejskiego
w Biabmstoku

Uniwersytet
Medyczny

w Bialymstoku,
organizacje

pozarz4dowe

Budzet miasta

Liczba dzialai
edukacyjnych

Sprawozdania

l.iczha uczestnik6w Wzrost
Raporty. analiza

danych

Miejska Strategia Rozwiqzywania Problem6w Spolecznych l{iasta Bialegostoku na letq 2021-2030
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Priorytel E.l. Poprawa racjonalnosci wykorzystania gmillnego zasobu mieszkaniowego

Liczba zamian
x 100%

liczba gospodarstw
domowych
(dane %)

Utrzymanie na

zbli2onyrn
poziomie/wzrost

E.l.l
Racionalne wykorzystanie

gminnego zasobu
mieszkaniowego

Zarzqd Mienia
Konunalnego
u Biatymstoku

Zarz4d Mienia
Konunalnegcr
u Biallmstoku

Budzet miasta
Liczba mieszkai

wykorzystywanych
przez organizacje

pozarzqdowe na zadania
z zakresu

deinstytucjonalizacj i
wsparcia

Utrzymanie na

zbli2onym
poziomie/wzrost

Sprawozdania. analizy
danvch

Zarz4d Mienia
Konrunalnego

w Bialymstoku,

Zarz4d Mienia
Komunalnego
w Bialymstoku

Mieiski OSrodek
Pomocy
Rodzinie

w Bialymstoku.
Departament

Spraw
Spolecznych

Urzgdu
Mieiskieso

Budzet miasta
zadania bez

koszt6w
E.1.2

Kooperacja migdzy
interesariuszami strategi i

w realizacjijej cel6w,
szczegolnie zwigkszenie

racjonalnoSci
wykorzystywanych

zasob6w

Liczba spotkai
migdzyinstytucjonalnych

dotycz4cych
racjonalnego

wykorzystywanych
zasob6w i bardziej

skutecznego
zaspakajania potrzeb

mieszkaniowych
bialostoczan/ek opartych

o interdyscyplinarny
model (wsparcie

Utrzymanie na

zbli2onym
poziomie/wzrost

Sprawozdania. analizy
danych
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L.p.
Zadania realizacyjne

(dzialania)
Koordynator

zadnnia
Realizatorzy

Zr6dla
finansowania

Wskainiki

Wartoid
wsksinik6w
(liczbowo lub

jako oczekiwany
rezultat)

Monitorowallie/
Ewaluacja
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w Bialymstoku.
organizacje

pozarzadowe

migkkie i rnieszkanie)

Priorytet E,2, Oslony socjalne dla najubozszych mieszkaficdw miasta Bialegostoku

1..2.1
Dodatki mieszkaniowe

i energetyczne

Miejski OSrodek
Pornocy Rodzinie

w Bialymstoku

Miejski O(rodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku.
Urz4d Miejski
w Bialymstoku

Budzet miasta

Liczba rodzin
korzystaj?cych ze

wsparcia w formie
dodatku

mieszkaniowego

[-]trzymanie na

zbli2onyrn
poziomie

Sprawozdania, analizy
danychLiczba rodzin

korzystaj4cych ze

wsparcia w formie
dodatku

energetycznego

[Jtrzymanie na
zbli2onym
poziomie

E.3.1
t-ilatwienie splaty

zadluZen\a

Zarz4d Mienia
Konrunalnego
w Bialymstoku

Zan4d Mienia
Komunalnego
w Biallmstoku

Ilud2et miasta

Kwota wierzytelnoSci
objgta dzialaniami

ulatwiajqcymi splatE

xl00%
kwota zadlu2enia

powyzei 2 miesiecy

Utrzymanie na
zbli2onym
poziomie

Sprawozdania, analizy
danych

Liczba os6b, kt6rym
rozlo2ono zaleglo(t na

ratv

Utrzymanie na

zbliinnym
poziomie

Liczba rodzin
korzystaj4cych

z programu pomocy
osobom zagrozonym

eksmisj4 (liczba
podpisanych
porozumieri)

Utrzymanie na
zb li.Zonym
poziomie

t-iczba podpisanych
unr6w o splatg

zaleglo6ci w formie

Utrzymanie na

zbli20nym
poziomie
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Priorytet E.3. Pomoc Miasta Bialystok w splacie z:ddluieni^ za najem gminnych Iokali mieszkalnych
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Swiadczenia rzeczowego
na rzecz (inriny

B ialvstok
Kwota splaconego

zadluzenia w formie
(wiadczenia rzeczowego

na rzecz Cminy
Bialystok

[.ltrzymanie na

zbliZonynr
poziomie

AKTYWNOSC SPOLECZNA

Priorytet l'.1. Rozw6j zaangaiowania mieszkaic6w w sprawy Miasta

Liczba
przeprowadzonych

konsultacji spolecznych
z mieszkarlcami

Wzrost

Liczba projekt6w
zlozonych

przez mieszkancow do
budzetu obywatelskiego

WzrostI,'.1.1

Zwigkszenie udzialu
mieszkarlc6r,r,

w konsultacjach

spolecznych

Centrum

Aktywnodci

Spolecznej

w Bialymstoku

jednostki
organizacyjne Urzgdu

miejskie jednostki
organizacyjne

Budz€t miasta.
irodki

pozabudZetowe

Liczba mieszkaric6w
biorqcych udzial

w glosowaniu
w bud2ecie

obywatelskim

W zrost

Rapofiy,

sprawozdania,

zestawienia danych
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L.p.
Zadania realizacyjne

(dziaiania)
Koordynator

zadania
Realizatorzv

Zridla
finansowania

WskaZniki

Wartodd
wskainik6w

(liczbowo lub jako
oczekiwany rezultat)

Monitorowanie/
Ewaluacja



F.1.2
Tworzenie warunk6w

do integlac.ii spolecznei

mieszkarlcow

Centrum

Aktywnodci
Spolecznej

w Bialynrstoku

jednostki

organizacyine Urzgdu

miejskie jednostki

organizacyjne

Bud2et miasta,
irodki

pozabudzetowe

Liczba
zorganizowanyclr

przedsigwzigi
o charakterze
integracyjnym

(festyny. warsztaty
iinne)

Wzrost
Raporty,

sprawozdania,

zestawienia danyqh

Liczba przedsigwziqi
zorganizowanych

w budynku
przy ul. Sw. Rocha 3

Wzrost

l,'.1.3

Rozw6j Srodowisk
lokalnych

poprzez zwigkszenie
zaatlBazowa]l,ia
mieszkaic6w

Centrum

Aktywnoici
Spolecznej

w Bialymstoku

jednostki

organizacyjne Urzgdu

rniejskie jednostki

or ganizacyjne

Budzet miasta.
(rodki

pozabudzetowe

Wzrost

Liczba wolontariuszy
zgloszonych

w konkursach
promui4cych ideg

aktywnoici spolecznei

Wzrost

l-iczba proiekt6w
in iciat)-wy

uchwalodawczcj
zloi.crnych pfiez

Wzrost

Liczba zlo2onych
wniosk6w

na realizacjg inicjatywy
lokalnej

Waost

Miejska Strategia Rozwiqzywania Problemdw Spolecznych Miqsla Bialegosloku na lala 2021 -2030
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Liczba mieszkaric6w
aktywnych

w formie wolontariatu
w rn iejskich .jednostkach

organizacyjnych
iwjednostkach

organizacy.inych Urzgdu
Mie jskiego

u Bialynrstoku

Rapofty,

sprawozdania,

zestawienia danych
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Priorytet F,2. Kreowanie lokalnej polityki ksztalcenia doroslych

F.2. I

I'romowanie oferty
i poszerzanie mozliwo(ci

ksaalcenia doroslych

Depafiament
Edukacji
UrzEdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Departament Spraw
Spolecznych Urzgdu

Miejskiego
w Bialyrnstoku,

Departament Edukacii
Urzgdu Miejskiego

w Bialymstoku,
plac6wki oSwiatowe.
Centrum Ksztalcenia

Ustawicznego im.
Henryka Sienkiewicza,

organizacle
pozarzqdowe

Budzet miasta,
Srodki

pozabudzeto\ae,
m.in. irodki

Europejskiego
Funduszu

Spolecznego
iinnych
funduszy

europejskich

Liczba form ksztalcenia
dla doroslych

Bazy danych
Sprawozdania.

zestawienia

Liczba instytucji
realizujqcych

ksztalcenie doroslyah
Wzrost

Liczba os6b objgtych
kslalceniem doroslych

Wzrost

Liczba instytucji
promujqcych ksztalcenie

doroslych
Wzrost

Wsp6lpraca instytucji na
rzecz ksilalcenia

ustawicznego

Departament
Edukacj i
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymsroku

Departament Spraw
Spolecznych Llrzgdu

Miejskiego
w B ialynrstoku,

Departament Edukacji
Urzgdu Mie jskiego

w Bialymstoku.
plac6wki oSu,iatorve,
Centrum Ksztalcenia

[]stawicznego im.
llenryka Sienkiewicza.

organizacje
pozarzqdowe, Centrum
AktywnoSci Spolecznei

w Bialvmstoku

Budzet miasta.
irodki

pozabudzetowe,
m.in. Srodki

Europejskiego
Funduszu

Spolecznego
iinnych
funduszy

europejskich

Liczba instytucji
podeimLrj4cych

wspdlpracE
W zrost

Raporty, formularze
zbiorcze
z danymi

statystycznymi
przekazywanymi

ptzez rcalizalot6w
zadaria

Liczba form i rodzaje
wsp6lpracy

Wzrost

Priorytet F.f. Wspdlpraca Srodowisk spolecznych w procesie ich rozwoju
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F.J.I

a) KsztahowaDie
wrazliwoSci spolecznei

w obszarze
funkcjonowania os6b

z niepelnosprawnoSciami

Departament
Spraw

Spolecznych
UrzEdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Departament Spraw
Spolecznych

Urzgdu Mieiskiego
w Bialymstoku,

Departament
Edukacji Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku,

plac6wki
o(wiatowe.

Miejski OSrodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku.

organizacje
pozarzqdowe,

Miejska Spoleczna
Rada ds. Os6b

Niepelnosprawnych,
Centrum

AktywnoSci
Spolecznej

w Bialymstoku

Budzet miasta.
Srodki

pozabud2etowe,
m.in. (rodki

Europejskiego
Funduszu

Spolecznego
i innych funduszy

europejskich

Liczba instytucji
podejmu.i4cych dzialania

na rzecz ksztaltowania
wrazliwoSci spolecznej

na rzecz os6b
z niepelnosprawnoSciami

Wzrost

Raporty, formularze
zbiorcze

z danymi
statystycznymi

przekazywanymi
przez realizatorow

zadania

Liczba obsza16w
wsp6lpracy

Wzrost

Liczba form wsp6lpracy Waost

Wzrost

b) Ksdaltowanie
wra2liworici spolecznej

w obszarze
funkcjonowania os6b

starszych

Departament
Spraw

Spolecznych
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Departament Spraw
Spolecznych

tjrzgdu Nliejskiego
w Bialymstoku,

Departament
Edukacji Urzgdu

Miejskiego
w B;alymstoku,

plac6*ki
oiwiatowe.

Miejski O(rodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,

organizacje
pozarzqdowe,

Miejska Spoleczna
Rada ds. Os6b

Budzet miasta.
(rodki

pozabudzetowe,

m.in.6rodki
Europejskiego

Funduszu

Spolecznego

i innych funduszy

europejskich

Liczba instytucji
podejmuj4cych dzialania

na rzecz kszahowania
wra2liwoSci spolecznej
na rzecz os6b starszych

Wzrost

Raporty, formularze

zbiorcze

z danymi

statystycznymi
przekazywanymi

pftez realizalorcw

zadania

Liczba obsza16w
wsp6Ipracy

Wzrost

L,iczba forn wsp6lpracy Wzrost

Liczha wolontariuszy
zaanga2owanych

w niesienie pomocy
osobom starszynl

Wzrosl

Miejskq Strategio Rozwiqzyrania Problemow Spolecznych MiqstLt BialeSostoku na lqtq 2021-2030

Strona 136 | 158

Liczba wolontariusz.v
zaangazowanych

w niesienie pomocy
osobom

z niepelnosprawno6ciami
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F.1.2
Rozw6j dzialari na rzecz

integracji
migdzypokoleniowej

Departament
Spraw

Spolecznych
UrzEdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Departament Spraw
Spolecznych

Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku,

Departament
Edukacji Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku,

placciwki
oriwiatowe, miejskie

instytucje
kulturalne.

Miejski OSrodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku.

organizacje
poz-arzqdowe.

sp6ldzielnie
mieszkaniowe.

Centrum
Aktywno(ci
Spoleczne.j

w Bialymstoku

Budzet miasta.
irodki

pozabudzetowe,
m.in. irodki

Europejskiego
Funduszu

Spolecznego
i innych funduszy

europejskich

Liczba dzialan na rzecz
integracji

miqdzypokoleniowej
i ich rodzaje

Wzrost

Raporty.
formularze

zbiorcze
z danymi

statystycznymi
przekazywanymi

przez realizator6w
zadania

Liczba os6b
zaangazowanych na

rzecz integracii
migdzypokoleniowei

Wzrost

Liczba osob objQtych
dzialaniami na rzect

integrac.ii
migdzypokoleniowej

Wzrost

Priorytet F.4. Rozw6j ttsp6lpracy samorzqdu z organizacjami pozarzqdowymi w zakresie po2ytku publicznego

F.,l.l

Wsp6ltworzenie polityk
publicznych przez

samorz4d
iorganizacje
pozarz4dowe

Centrum
Aktywnoici
Spolecznej

w Bialymstoku

jednostki
organizacyjne

Urzgdu

miejskie jednostki
organizacyine

Budzet miasta,
irodki

pozabudZetowe

Rapofty, formularze
zbiorcze
z danymi

statystycznymi
przekazywanymi

ptzez realizatoro\\
zadania

Liczba organizacji
pozarz4dowych
bior4cych udzial
w konsultacjach

dotyczacych akt6w
prawnych

Wzrost
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Niepelnosprawnych,
Centrum

AktywnoSci
Spolecznel

w Bialymstoku
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Liczba funkcjonuj 4cych
w l\,4ie(cie rad

spolecznych oraz
zespo16w doradczych

iinicjatywnych
z udzialem
organizacji

pozarz4do llrych

Wzrost

F.1.2

Zlecanie zadari
publicznych

trprawnionym
podmiotom

Centrum
AktywnoSci
Spolecznej

\a Bialymstoku

jednostki
organizacyjne

Urzgdu

miejskie jednostki
organizacyine

Budzet miasta.
(rodki

pozabud2etowe

Liczba ofert zlo2onych
z inicjatywy organizacji

pozarzqdowych
na realizacjg zadai

publicznych

Wzrost

Raporty, formularze
zhiorcz.e
z danymi

statystycznymi
przekazywanymi

przez realizato16w
zadania

Liczba zrealizowanych
zadari publicznych
przez organizacje

pozarz4dowe iinne
uprawnione podmiott,

Wzrcst

Suma drodk6w
finansowych w budzecie
miasta pzeznaczona na

realizacjE zadai
publicznych przez

uprawnione podmioty

Wzrost

F.4.1

Rozw6j
pozafinansowych form

wsp6lpracy
migdzysektorowej

Centrum
Aktywno(ci
Spolecznej

w Bialymstoku

jednostki
organizacyjne

Urzgdu

mieiskie jednostki
organizacyjne

Budzet miasta,
Srodki

pozabudzetowe

Liczba nieruchomo(ci
i lokali gminnych
udostgpnionych
organizacjom

pozarz4dowym
na preferencyjnych

warunkach

Wzrost
Raporty, formularze

zbiorcze
z danymi

statystycznYmi
przekazywanymi

przez realizato16w
zadania

Liczba organizacli
pozarzqdowych

korzystai4cych na
preferencyjnych

warunkach
z pomieszczeh

w budynku przy

Wzrost
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ul. Sw. Rocha 3

Liczba szkoleri i porad

merytorycznych
udzielonych

organ izacj o m
pozarz4dowym przez

jednostki organizacyjne
Urzgdu Miejskiego

w Bialymstoku
i mieiskie iednostki

organizacyine

Wzrost

Liczba inicjatyw
zrealizowanych

przez organizacje
pozarzEdowe objgtych

patronatem honorowym
prz"ez Prezydenta M iasta

Wzrost

Liczba inicjatyw
zrealizowanych wsp6lnie

Przez samorz4d
iorganizacje
pozarz4dowe

Wzrost

Strona l39 ll58
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Prior)tet G.l. Wsparcie os6b i rodzin w trudnej sytuacji iyciowej

L-ltrzymanie na

zbli2onym
poziomie/Spadek

Liczba os6b i rodzin,
kt6rym przyznano

Swiadczenie z pomocy
spolecznei

Liczba os6b. kt6rym
przyznano pomoc

spoleczn4 w formie
do2ywiania

Utrzymanie na

zbli2onym
poziomie

Liczba podmiot6w
wsp6lpracujqcych

z Miejskin OSrodkiem
Pomocy Rodzinie na

rzecz pomocy osobom
i rodzinom pozostaj4cym

w trudnej sytuacji
2yciowei

IJtrzynranie na
zbli2onym

poziomie/wzrost

Liczba realizowanych
um6w (w tym

Utrzymanie na

zbli2onym

Raporty forrrrularze
zbiorcze z danymi

statystycznymi

Miejski
O(rodek
Pomocy
Rodzinie

w Bialymstoku

Mieiski O(rodek
Pomocy Rodzinie w

Bialymstoku.
UrzEd Mieiski

w Bialymstoku,
Dzienny Dom

Pomocy Spolecznej
w Bialymstoku,

plac6wki odwiatowe,
organizacje

pozarz4dowe

Budzet paristwa,
hudTet miastac.l.l

Pomoc w zaspokajaniu
niezbgdnych potrzeb

bytowych os6b irodzin
bed4cych w trudnej
sytuacji zyciowej

Strona l,l0 ll58

L.p.
Zadania realizacyjne

(dzialania)
Koordvnator

zadania
Realizatorzy 216dla finansowania Wskainiki

WartoS6
wskainik6w

(liczbowo lub iako
oczekiwany

rezultat)

Monitorowanie/
Ewaluacja

CEL STRATEGICZNY G. EFEKTYWNY SYSTEM WSPARCIA SPOLECZNEGO



wieloletnich)
z organizaciami

pozarzado\.\,ymi. kt6rym
zlecono zadania w
obszarze pomocy

spolecznei

poziomie/wzrost

Wysoko6i Srodk6w
finansowych

wydatkowanych
w mieScie Bialystok na

zadania pomocy
spolecznej

Utrzymanie na
zbli2onym

poziomie/wzrost

(;.1.2

Rozw6j form pomocy
i wsparcia na rzecz

poprawy
funkcjonowania os6b z

problemem bezdomnoici
oraz od4skania

samodzielnoSci 2yciowej

Departament
Spraw

Spolecznych
Urzgdu

Miejskiego
w Biallmstoku

Urz4d Miejski
w Bialymstoku,
Miejski Odrodek

Pomocy Rodzinie w
Bialymstoku.
organizacje

pozarzEdowe

BudZet miasta. budzet
panstwa

Liczba os6b
bezdomnych

korzystaj4cych ze
(wiadczeri z pomocy

spolecznei

Spadek

Raporty formularze
zbiorcze z danymi

statystycznymi

Liczba os6b
bezdomnych

realizuj4cych program
wychodzenia z

bezdornnorici i/lub
kontrakt socialnv

Utrzymanie na
zbli2onym
poziomie

Liczba miejsc
schronienia

Ulrzymanie na tym
samym poziomie

Liczba osdb
bezdomnych objgtych

pomoc4 streetworke16w

Utrzymaflie na tym
samym poziomie

Wysoko(i irodk6w
przeznaczony ch przez
Miasto Bialystok na

pomoc osobonr
bezdomnym

(dotacje przekazane
organ izacj o rr

pozarz4dowym)

Utrzymanie na tym
samym pozionrie

c.1.3
Wsparcie materialne

rodzin z dzietmi

Miejski
OSrodek
Pomocy

Miejski OSrodek
Pomocy Rodzinie w

Bialymstoku,

Liczba dzieci. na kt6re
przyznano Swiadczenie

wvchowawcze
Nieznacznv u'zrost

Raporty formularze
zbiorcze z danymi

statystycznymi

Miejska Strategia Rozwiq4tuania Problendw Spotecznych Miasta Bialegostoku nq lutq 2021-2030

Budzet pafistwa,
bud2et miasta
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Rodzinie w
B iatvmstoku

Urz4d Mieiski
w Bialymstoku

(program 500+)
Liczha rodzin

otrzymuiqcych zasilek
rodzinny i przysluguj4ce

do niego dodatki

Utrzymanie na
zbli2onym
poziomie

Liczba rodzin objEtych
jednorazow4 zaponrogq

z tytulu urodzenia sig
dziecka

Nieznaczny wzrost

Liczba dzieci
otrzymuj4cych

iiwiadczenie z funduszu
alirnentacyjnego

Nieznaczny wzrost

Liczba dz.lecl
korzystajqcych ze

(wiadczenia ,,Dobry
start"

Utrzymanie na
zbli2onym
poziomie

WysokoSi (rodkow
finansowych

wydatkowanych
w Miescie Bialystok na

wsparcie materialne
rodzin z dzie(mi

(iwiadczenie
wychowawcze, zasilki

rodzinne i dodatki.
6wiadczenie z funduszu

alirnentacyjnego,
(wiadczenie ,,Dobry

start")

Nieznaczny wzrost

Liczba uczni6w, kt6ryrn
przyznano pomoc

materialnq o charakterze
socialnym

Utrzymanie na
zbli2onym
poziomie

(:. r.,t

Aktywne formy pracy
z osobami i rodzinami

w celu zyciowego
usamodzielnienia

iintegracii ze

Miejski
Oirodek
Pomocy
Rodzinie

Miejski Oirodek
Pomocy Rodzinie w

Bialymstoku.
Urz4d Miejski

w Bialymstoku,

tlud2et paistwa.
bud2et rniasta. Srodki

pozabudzetowe

Liczba os6b i rodzin.
kt6rym Swiadczono

praca socjaln4

Utrzymanie na
zbli2onym
pozionie

Raporty fornrularze
zbiorcze z danymi

statystycznymiLiczba realizowanych
kontrakt6w socialnych

Utrzymanie na
zbli2onym

Miejskd Strategia Rozwiqzryaniq Problemdv, Spr.tleczqtch Miasta Bialeg<t:;toku na latq 202I -2030
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irodouiskienr ofganlzacJe
pozarzqdowe,

podmioty ekonomii
spolecznej,

Powiatowy Urz4d
Pracy

w Bialvmstoku

pozotnte
Liczba os6b

uczestniczqcych w
Centrum lntegracj i

Spolecznej/Klubie
Integracii Spolecznei

Utrzymanie na
zbli2onynr
poziomie

Liczba realizowanych
projekt6w socjalnych

Utrzymanie na
zblizonym
poziomie

Priorytet G,2, Poprawa funkcjonowania w irodowisku rodzinnym i spolecznym os(tb potrzebujQcvch wsparcia

c.2.1
Pomoc w zapewnieniu

6rodk6w na leki i

leczenie

Miejski
Oirodek
Pomocy
Rodzinie

w Bialynrstoku

Miejski OSrodek
Pomocy Rodzinie

w Bialymstoku
Budzet ffiasta

Liczba mieszkaric6w
objgtych progranrenr

oslonor,'ynr w zakresie
zmniejszenia wydatkow

poniesionych na leki

Raporty formularze
zbiorcze z danymi

statystycznymi

Kwota przyznanej
pomocy w zakresie

zmniejszania wydatk6w
poniesionych na leki w

ramach programu
oslonowego

Wzrosl

Liczba os6b, ktorym
przyznano zasilek

celowy na

dofinansowanie kosa6w
lek6w i leczenia

Utrzymanie na
zblizonynr
poziomie

Kwota przyznanych
iwiadczefi w formie
zasilku celowego na

dofinansowanie lekdw
ileczenia

Utrzynranie na
zbli2onynr
poziomie

c.2.2
Pomoc u lbrmie uslug

opiekuriczych
i zapewnienie opieki

Miejski
OSrodek
Pomocy
Rodzinie

w Bialymstoku

Miejski O(rodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,

Depaftament Spraw
Spolecznych Urzqdu

Mieiskieeo w

Budzet miasta. budzet
paistwa

Liczba os6b objgtych
uslugami opiekuriczyrni

ispecjalistycznymi
uslugami opiekuiczymi
w miejscu zamieszkania.

w tym dla os6b z

Wzrost
Raporty forn')ularze
zbiorcze z danymi

statystycznymi

Miejska Strategia Rozy,iq?y,qniq Problem6v, Spolecznlch Miastu Bialegostoku na lata 2021-2030
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zaburzeniami
psychicznymi w miejscu

zamieszkania oraz dla
os6b z chorobq

Alzheimera

Wzrost

Koszt Swiadczonych
uslug opiekunczych

i specjalistycznych uslug
opiekuriczych w miejscu
zanieszkania, w tym dla

os6b z zaburzeniami
psychicznymi w miejscu

zamieszkania oraz dla
os6b z chorob4

Alzheimera

Wrrost

o

Liczba os6b
skierowanyclr do

Srodowiskowych dom6\

[-]trzymanie na

zbliZonynr
poziomie

Liczba os6b
skierowanych do
Dziennego Do!r1u

Pomocy Spolecznei
wBi stoLu

Biale stoku

Liczba miejsc w domach
pomocy spolecznej na

terenie miasta
Wzrost

Wzrost

Liczba mieszkaic6w
Bialegostoku

umieszczonych
w domach pomocy

spolecznej na terenie
miasta Bialegostoku

Spadek

Liczba mieszkaric6w
Bialegostoku

oczekuj4cych na
umieszczenie w domu

Bialymstoku,
organizacje

pozarz4dowe
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Pomocy sPolecznei
Oplata miasta

Bialegostoku za pobyt
mieszkaic6w w domach

PomocY sPolecznei

Wzrost

c.2.3

Podniesienie standard6w
w zakresie dostgpno6ci

architektonicznej.
komunikacyj nej

i cyfrowej

Departament
Spraw

Spolecznych
UrzEdu

Mie jskiego w
Bialymstoku,

Departament Spraw
Spolecznych Urzgdu

Miejskiego w
Bialymstoku.
Departament

Edukacji Urzgdu
Mieiskiego

w Bialymstoku

BudZet miasta.
Paistwowy Fundusz
Rehabilitacii Os6b

Niepelnosprawnych

Liczba obiekt6w Wzrost
Rapofty, analiza

danych

Wysoko(i (rodk6w
przeznaczonych na

modernizacjg
istniejqcych obiekt6w

Wzrost Sprawozdania

Priorytet C.3. Poprawa jako5ci iycia osr5b z niepelnosprawno3ciami poprzez wy16wnywanie szans

c.3.l Badanie syluacji os6b
z niepelnosprawnoiciami

Departament
Spraw

Spolecznych
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Powiatowy Urzad
Pracy

w Bialymstoku.
organizacie

pozarzEdowe.
Miejski Odrodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku

BudZet miasta.
Paistwowy Fundusz
Rehabilitacji Os6b

Niepelnosprawnych,
Europejski Fundusz

Spoleczny

Liczba raport6w z badai
dotycz4cych sytuacji

os6b
z niepelnosprawnoSciami

i ich oloczenia

2 Raporty

G.3.2

Wspieranie os6b
z niepelnosprawno(ciarni

poprzez instrumenty
rehabilitacji spolecznej

Miejski
OSrodek
Pomocy
Rodzinie

w Bialymstoku

Urzqd Miejski
w Bialymstoku

Budzet miasta.
Paistwowy Fundusz
RehabilitacjiOsdb

Niepelnosprawnych,
Europejski Fundusz

Spolecmy

Liczba zrealizowanych
wniosk6w w zakresie

uczestnictwa w
turnusach

rehabilitacyinych

Utrzynranie na

zbli2onynr
poziomie,/wzrost

Sprawozdania

Liczba zrealizowanych
wniosk6w w zakresie

dofinansowania
zaopatrzenia w sprzgt

rehabilitacyjny,
przednrioty

ortopedyczne i Srodki
pomocnicze

przyznawane osobom
z niepelnosprawnoSciami

Utrzymanie na
zb\2onynt

poziomie/wzrost

Miejska Strqtegiq Rozwiqzyrania Problem6v, Spolecznych Miasta Biulegostoku na lata 2021-203t)
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na podstawie odrQbnych
przepis6w

Liczba zrealizowanych
wniosk6w w zakresie

dofinansowania
likwidacjibarier

architektonicznych,
w komunikowaniu sig

i technicznych w
zwiEzku

z indywidualnynti
potrzebami os6b

z niepelnosprawno(ciami

Utrzymanie na
zbli2onym

poziomie/wzrost

Liczba warsztat6w
terapii zajEciowej

Utrzymanie na
zbli2onym

poziomie/waost
Liczba zrealizowanych
projekt6w w ramach

rehabilitac.ii zawodowej
ispolecznej os6b z

niepelnosprawnoSciatri
zleconych do realizacji

przez fundacje
iorganizacje
pozarz4dowe

Utrzymanie na
zbli2onyrn

poziomie/wzrost

Liczba zrealizowanych
projekt6w z zakresu

rehabilitacji spolecznej
skierowanej do dzieci

imlodzie2y
z niepelnosprawnoSciami

Utrzymanie na
zbli20nym

poziomie/wzrost

Liczba dzieci. mlodziezy
i os6b doroslych

korzystajqcych z dowozu
dla os6b

z niepelnosprawnoiciami

Utrzymanie na
zbli2onym

poziomie/wzrost

G.3.1
Wspieranie niezaleznego

zycia os6b
z niepelnosprawnoScianri

Departament
Spraw

Spolecznych

Departament
[dukacii Urzgdu

l\,1 ie i sk iego

Bud2et miasta- budzet
paistwa,

Paislwowv Fundusz

Liczba rnieszkari

wspomaganych

Utrzymanie na
zbli2onym

poziomie/wzrost

Sprawozdania,
raporty, analizy

danych

Miejskq Strdtegia Ron+'iqzywania Problemow Spolecznych Miasta Bialegostoku na lala 2021-2030
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poprzez
deinstytucjonalizacjg uslug

spolecznych

Urzgdu
Miejskiego w
Bialynlstoku

w Bialymstoku.
Powiatowy Urz?d

Pracy
w Bialymstoku.
Mielski OSrodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,

organizacje
pozarz4dowe

Liczba os6b
objEtych opiekq
wytchnieniowE

Utrzymanie na
zbliZonym

poziomie/wzrost

Liczba os6b
objgtych usluganri
asystencjiosobistej

Utrzymanie na
zbli2onym

poziomie/wzrost

Liczba os6b objQtych
uslugami asystenta

osoby niepelnosprawnej

Utrzymanie na
zbliZonym

poziomie/wzrost
Liczba os6b objFtych

usluganri wolontariusza
osoby niepelnosprau,ne.i

Utrzymanie na
zblizonym

poziomie/wzrost

t,iczba os6b objgtych
uslugami opiekuriczymi

ispecialistycznymi
uslugami opiekuriczymi

lJtrzymanie na
zbli2onyrn

poziomie/wzrost

Liczba os6b

korzystaj4cych
z mieszkari

wspomaganych

Utrzymanie na
zbli2onym

poziomie/wzrost

(;.1.,r
Wspieranie aktywizacji

zawodowei os6b
z niepelnosprawnodciami

Departament
Spraw

Spolecznych
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Departament
Edukacji Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku,

Powiatowy Urz4d
Pracy

w Biatymstoku.
Miejski OSrodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku

organizacje
pozarzEdowe

BudZet rniasta.
budzet paistwa,
Fundusz Pracy,

Parist\iowy Fundusz
Rehabilitacii Osob

Niepelnosprawnych,
Europeiski Fundusz

Spoleczny

Liczba os6b
z niepelnosprawnodciami

objgtych programami
rynku pracy

Utrzymanie na
zbliZonym

poziomie/wzrost

Sprawozdania,
raporty. analizy

danych

Liczba os6b
z niepelnosprawno(ciami

podnoszqcych
kwalifikacje zawodowe

Utrzymanie na
zbliZonym

poziomie/wzost

Liczba miejsc pracy dla
os6b

z niepelnosprawnodciami
w zakladach aktywno(ci

zawodowej

LJtrzymanie na

zbli2onyrn
poziomie/wzrost

Liczba trencr6u, pracy
Utrzynranie na

zbli2onynr
poziomie/wzrost

Liczba os6b Utrzymanie na
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Niepelnosprawnych,
Europejski Fundusz

Spoleczny
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opuszczajqcych
warsztaty terapii

zajQciowej ze wzglQdu
na podipcie zatrudnienia

zbli20nyor
poziomie/wzost

Liczba podmiot6\ '

realizuj4cych proj ekty na

necz aktywizac|i
zawodowej os6b

z niepelnosprawnoSciami

Utrzymanie na
zblizonym

poziomie/wzrost

G.J.5
Podnoszenie Swiadomo6ci
spoleczeistwa w zakresie

niepelnosprawno(ci

Departament
Spraw

Spolecznych
UrzEdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Budzet miasta.
Paistuowy Fundusz
RehabilitacjiOs6b

Niepetnosprawnych.
Europe.iski Fundusz

Spoleczny

Liczba kampauii
spoleczrryclr

Utrzymanie na
zbli2onym

poziomie/wzrost

Sprawozdania,
raporty, analizy

danych

Liczba imprez
integracyinych

wzrost

Liczba os6b
odwiedzaj4cych

Bialostocki Informator
Dla Os6b

Niepelnosprawnych
(BIDON)

t-ltrzymanie na
zblizonym

poziomie/wzrost

(;.J.6

Przeciwdzialanie
pogorszeniu sig

kondycji fizycznei
i psychicznej oscib

z niepelnosprawnoSciami

Departament
Spraw

Spolecznych
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Organizacje
pozarzqdowe.

Mieiski Odrodek
Pomocy Rodzinie

w Bialymstoku

Budzet miasta-
budzet paistwa.

Paistwowy Fundusz
Rehabilitacji Os6b

Niepelnosprawrych,
Europejski Fundusz

Spoleczny

Liczba plac6wek
wsparcia dla os6b

z niepelnosprawnoSciami

Utrzymanie na
zbli2onym

poziomie/wzrost

Sprawozdania,
raporty. analizy

danych

Liczba uczestnik6w
warsztat6w terapii

zaigciowe!

Utrzymanie na

zblizonym
poziomie/wzrost

Liczba uczestnik6w
Srodowiskowych dom6w

samopomocy

Utrzymanie na

zblizonym
poziomie/wzrost

Liczba os6b
uprawiaj4cych

/upowszechniaj4cych
spon paraolimpi-iski

Utrzymanie na
zbli2onym

poziomie/wzrost

Liczba imprez sportowo-
rekreacyjnych.
turystycznych
ikulturalnych

Wzrost
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Priorytet C,,1, Aktywizacja senior6w w iyciu spolecznym

G.4.1
Wspieranie r6Znych form

aktvwno(ci senior6w

Departanent
Spraw

Spolecznych
Urzgdu

Mielskiego
w Biatymstoku

Mieiski O(rodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,

organizacje
pozarzqdowe

Bud2e1 miasta

Liczba klubow seniora
Utrzymanie na tym
sanrym poziomie

Sprawozdania,
raporty,
analizy
danych

Liczba os6b uczestnicz4cych
w zajgciach organizowanych

przez kluby seniora

Utrzymanie na tym
samym

poziomie/wzrost
Liczba realizowanyclr um6w

(w rym wieloletnich) z

o rgan izac j am i

pozarzqdowymi, kt6rym
Miasto Bialystok zlecilo

zadania z zakresu aktywnoSci
spolecznei seniorow

Utrzymanie na tym
samym

poziomie/wzrost

Wysoko(i (rodk6w
przeznaczonych przez Miasto

Bialystok na aktywizacjq
seniordw

Wzrost

G.4.2
Rozwijanie oferty

kulturalnej adresowanej do
senio16w

Miejski OSrodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,

organizacje
pozarzqdowe,

miejskie instytucje
kultury.

Liczba prograrn6w/projekt6w
z zakresu kultury. w tym

adresowanvch do senio16w
Wzrost

Sprawozdania,
raporty

WysokoSi drodk6w
przeznaczony ch na realizacig

programow/projekt6rv
z zakresu kultury, z kt6rych

korzystaia seniorzy

Wzrost

Liczba os6b korzystai4cych
ze znizek na wszystkie

dzialania kulturalne przy
uzyciu Karty Aktywnego

Seniora

Wzrost

G.4.3

Dzialania wspieraj4ce
bezpieczeistwo osobiste

oraz socjalne os6b
starsz)ch

Departament
Spraw

Spolecznych
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Departament
Spraw

Spolecznych
Urzqdu Miejskiego

w Bialymstoku.
Miejski O3rodek

Pomocy Rodzinie

Bud2et miasta

Liczba przeprowadzonych
spotkai, wykladt)w, prelekcj i

w zakresie bezpieczeistwa
osobistego

Wzrost Sprawozdania,
raporty,
analiry
danych

Liczba mieszkaic6w obj gtych
progranrem oslonorvym w

zakresie zmniejszenia

Utrzymanie na
zbliz:nym poziomie
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Spolecznych
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Miejskiego
w Bialymstoku

Budzet miasta
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\\ Bialyrrstoku.
organizacje

pozarz-adowe

wydatkow z tytulu oplat za
gospodarowanie odpadami

komunalnvmi
Liczba os6b korzystaj4cych z

uslug zwigkszaj4cych
poczucie bezpieczeistwa

senio16w

Utrzymanie na tym
samym poziomie

Wysoko(i (rodkow
przeznaczonych przez Miasto

Bialystok na realizacjq
programu oslonowego

w zakresie zmniejszania
wydatk6w z tytulu oplat za

gospodarowanie odpadanri
komunalnymi oraz na

realizacjg uslug
zwigkszai4cych poczucie

bezpieczeristwa senio16w

l) Wzrost
2) Wzrost

c.4.,1
Wspieranie aktywnoSci
nrigdzypokoleniowei

i wolontariatu senior6w

Centruln
AktywnoSci
Spolecznej

w Bialymstoku

Centrum
AktywnoSci
Spolecznej

w Bialynlstoku,
Departament

Spraw
Spolecznych

Urzgdu Mieiskiego
w Bialymstoku,

Departament
Edukacji Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku,

plac6wki
oiwiatowe,

instytucie kultury,
Miejski OSrodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,

Policja,
Straz Mieiska,

Bud2et miasta

Liczba podmiot6w
dzialaj4cych na rzecz

aktywno6ci
miEdzypokoleniowej

Wzrost

Sprawozdania,
raporty,
anali?.i
danych

Liczba program6w/projekt6w
skierowanych na aktywno5i

migdzypokoleniowq
Wzrost

l.iczha senio16w -
u'olontariuszy

Wzrost
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organlzacJe
pozarzqdowe,
sp6ldzielnie

mieszkaniowe

c.4.5
Centrum AktywnoSci

Senio16w

Departament
Edukacji
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Departament
Spraw

Spolecznych
Urzgdu Mieiskiego

w Bialymstoku,
Centrum

Ksztalcenia
Ustawicznego im.

Henryka
Sienkiewicza

w Bialymstoku

Budzet miasla

Liczba dziala{
wielopokoleniowych,

integracyjnych,
edukacyjnych,

informacy jnych na osiedlach

Wzrost

Sprawozdania.
raporty,
analizl,
danych

Liczba Asystent6w Seniora Wzost

Priorytet G.5 Tworzenie warunk6w do integracji wielokulturowej

G.5.1
Rozw6j kompetencji
migdzykulturor,rych

i wspieranie integracji
w drodowisku spolecznym

Departament
Spraw

Spolecznych
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Organizacje
pozarz4dowe,

plac6wki
oSwiatowe.

instytucje kultury

Budzet nriasta

Liczba projektow
skierowanych do

cudmziemc6w realizowanych
przez organizacie

pozarz4dowe, plac6wki
oiwiatowe

Wzrost

Anali,za

danych,
sprawozdania,

raporty

Liczba osdb biorqcych udzial
w projektach skierowanych

do cudzoziemcow
realizowanych przez

organizacje pozarz4dowe,
plac6wki oSwiatowe

Wzrost

Liczba imprez prezentu.j4cych
wielokulturowoSi

organizowanych przez
organizacje pozarzqdowe,
miejskie instytucje kultury

iplac6wki o(wiatowe

Wzrost

WysokoSi (rodk6w
przeznacz.ruych przez Miasto

Wzrost
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Bialystok na realizacjQ
projektow z zakresem

wielokulturouo(ci

c.5.2

Realizacja program6w
ponrocowych

skierowanych do
cudzoziemc6w

Departament
Spraw

Spolecznych
Urzgdu

Miejskiego
w Bialymstoku

Departament
Spraw

Spolecznych
UrzEdu Miejskiego

w Bialymstoku.
Departament

Edukacli Urzgdu
Mie.iskiego

w Bialymstoku,
Miejski Odrodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,

organizacje
pozarzqdowe

Budzet parlstwa,
budzet miasta

Liczba cudzoziemc6w
korzystajqcych z pomocy

spolecznei

Utrzynanie na

zbli2onynr
poziomie

Sprawozdania

Liczba os6b. kt6rym
przyznano Swiadczenie

pieniQzfle na utrzymanie
i pokrycie wydatk6w

zwi4zanych z nauk4 jgzyka
polskiego dla cudzoziemc6w

ze statusem uchodZcy
i ochron4 uzupelniaj4c4

Utrzymanie na
zbli2onym
poziomie

Liczba rodzin cudzoziemc6w.
kt6re otrz)-maly wsparcie

w formie doplaty do najmu
mieszkania

Utrzymanie na tym
samym poziomie

Realizacja dzialari
antydyskryrn i nacyj nych

Pelnornocnik
Prezydenta

Miasta
Bialegostoku
ds. R6wnego
Traktowania

Budzet paistwa,
budzet miasta

Liczba szkoleri i innych
dzialati edukacyjnych

adresowanych do kadry
urzgdnik6w. instytucji

publicznych oraz organizacli
pozarzqdowych

Liczba
przeszkolonych

os6b

Rejestr
dotyczqcy

przypadk6w
nie16wnego
traktowaria

w Bialymstoku

Wzrost
Swiadomo(ci

N powyzszynl
zakresie

Liczba nowych procedur
w zakresie r6wnego

traktowania w mieScie
Biabstok

Poprawa
skutecznorici

dzialania instytucji
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c.5.3

Departament
Spraw

Spolecznych
UrzEdu Miejskiego

w Bialymstoku,
Miejski OSrodek
Pomocy Rodzinie
w Bialymstoku,

organizacje
pozarzqdowe,
Departament

Edukacji Urzgdu
Mieiskiego

w Bialymstoku,
Centrum

Ksztalcsnia
Ustawicznego
im. Henryka
Sienkiewicza

w Bialymstoku -
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Pracownia Badai,
Analiz i Strategii

Rozwoju Edukacji
Liczba przeprowadzonych

diagnoz
Liczba mport6w
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8. MONITORING I EWALUACJA

Monitorowanie zapis6w zawartych w dokumencie strategicznym polegad bqdzie

na pozyskiwaniu informacji o stanie realizacji poszczeg6lnych dzialari, wskazanych jako

bezpodrednie czynniki w1'pelniaj4ce cele strategiczne. Dane o stanie realizowanych dzialaf

podlega6 bgdq analizie iocenie ilodciowej oraz jako6ciowej.

Za monitoring odpowiedzialne bgd4 podmioty wskazane jako realizatorzy poszczeg6lnych

dzialaf, w obszarach prior)tetowych.

Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Biatymstoku co roku zbierze dane za rok poprzedni

od Koordynator6w odpowiedzialnych za poszczeg6lne dzialania zapisane w Strategii,

wynikaj4ce z monitoringu, nastgpnie je usystematyzuj e i przeku2e za po5rednictwem

Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku do Pracowni Bada6,

Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji CKU w Bialymstoku, kt6ry dokona analizy

i oceny iloSciowej oraz jakoSciowej zebranych danych.

Corocznie bgdzie opracowywane sprawozdanie za rok poprzedni z realizacjl dzialai

odzwierciedlajqce osi4gnigcie wska2nik6w, rozpoczynajqc od 2021 roku.

W celu podniesienia wra2liwoici systemu na pojawiaj4ce sig nowe wyzwania naleiy rozwtjat

umiejgtnoSci i narzgdzia do monitorowania nowych zjawisk, zar6wno w zakresie prawno-

organizacyjnym, jak i sytuacji spolecznej dotycz4cej nowych potrzeb i problem6w.

Za monitorowanie nowych trend6w i wyzwari odpowiedzialna bgdzie Pracownia BadaIi,

Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji CKU, kt6ra bgdzie kontynuowai prowadzenie analiz

i badari spolecznych.

Proces realizacji Strategii bgdzie podlegal ewaluacji, kt6ra wykacza poza funkcje

monitoringu, odpowiadaj4c na pytanie, czy dzialania zostaly zrealizowane, ale teL czy zostaly

one zrealizowane wedlug kryteri6w takich jak: skutecznodi, efektywno6d i adekwatnoSd

(realizacja, odpowiednia do istniej4cych potrzeb). Na podstawie badari ewaluacyjnych

zarz4dzaj4cy winni otrzyma6 informacjg, jakie dzialania nalezy podj4i, aby te krleria byly

spelnione. Ewaluacja zostanie przeprowadzona dwukrotnie w okresie realizacji zapis6w

niniejszego dokumentu. Ewaluacja okresowa (mid+erm) winna zostai zrealizowana

po 4 roku realizacji Strategii (2025 rok), natomiast ewaluacja koricowa (ex-post) powinna

zostai przeprowadzona w ostatnim roku realizacji strategii. Jej wyniki mogq by6 podstawq

do opracowania dokumentu na kolejne lata. Za przeprowadzenie ewaluacji odpowiedzialna
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bgdzie Pracownia Badari. Analiz i Strategii Rozwoju Edukacj i CKU w Bialymstoku, kt6ra

moTe zlecii to zadanie podmiotowi zewngtrTnemu.

9. STRATEGIA WDRAZANIA

Aby zapewnii wysoki poziom realizacji MSRPS zawi4zane zostalo podczas prac

w zespolach roboczych trwale partnerstwo na rzecz strategicznego rozwiqzywania problem6w

spolecznych, w kt6rego sklad wchodz4 przedstawiciele administracji samorz4dowej,

organizacji pozarzqdowych z terenu miasta Bialegostoku, przedstawiciele r6Znych {rodowisk

spolecznych (interesariuszy poszczeg6lnych problem6w). Instytucjonalnym wyrizem

partnerstwa na aecz strategicznego rozwi4zywania problem6w spolecznych miasta

Bialegostoku s4 inne podmioty np. Departament Spraw Spolecznych, MOPR, a programy

realizuj4 albo jednostki organizacyjne Miasta albo - na zlecenie - organizacje pozarz4dowe.

Docelowo zaklada sig powolanie zespotu programowego ds. wdro2enia i realizacji strategii na

bazie wcze5niej powolanych przy pracy nad strategi4. Moze to zapobiec koncentrowaniu sig

na jednym zjawisku i angaZowaniu nadmiernych sil i 3rodk6w, a jednoczednie

powierzchownemu traktowaniu innych istotnych kwestii spolecznych.

Realizacjg Strategii Rozwi4zywaflid Problem6w Spolecznych Miasta Bialegostoku na Iata

2021-2030 koordynowai bgdzie Departament Spraw Spolecznych. Zostanie powolany Zesp6.l

Zarzqdzajqcy Miejsk4 Strategi4 Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych 2021-2030, kt6ry

bgdzie odpowiedzialny za wdro2enie strategii i jej ewaluacjg. Przewodniczenie zespolowi

oraz ukierunkowanie dzialafi Zespolu bgdzie nale2alo do kompetencji Departamentu Spraw

Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. Zadania bEdq finansowane ze (rodk6w

wlasnych bud2etu miasta Bialegostoku i realizowane 69clq przez departamenty Urzgdu

Miejskiego w Bialymstoku oraz miejskie jednostki organizacyjne.
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