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WSTĘP
Program współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok przyjęty uchwałą Rady Miasta Białystok
Nr XXX/463/20 w dniu 26 października 2020 r. i został opublikowany w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego w 2020 roku pod pozycją 4516. W dalszej części jest nazywany Programem.
Program jest kluczowym dokumentem Miasta Białystok w zakresie współpracy z trzecim sektorem.
Wymienia cele, zasady, formy współpracy oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane przez
samorząd wspólnie z organizacjami pozarządowym w roku 2021. Wytyczne do opracowania rocznego
Programu daje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zwana dalej ustawą, która wskazuje niezbędne elementy Programu oraz określa tryb
jego przyjęcia.
Sprawozdanie z realizacji Programu stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 5a ust. 3 ustawy.
Sprawozdanie zostało przygotowane przez Centrum Aktywności Społecznej na podstawie danych
przekazanych przez biura i departamenty Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz jednostki
organizacyjne Miasta Białystok. Prezentowane dane opisują stan na 31 grudnia 2021 roku.
Stosowane w sprawozdaniu sformułowanie: „organizacje pozarządowe” należy rozumieć zgodnie
z definicją określoną w ustawie.

KONSULTACJE I UCHWALENIE PROGRAMU
Projekt Programu powstał na podstawie analizy sprawozdania z realizacji „Programu współpracy
Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2020 rok”. Niektóre elementy Programu pozostały niezmienione w stosunku
do poprzednich dokumentów. Są to: postanowienia ogólne Programu, podmioty współpracy,
przedmiot współpracy, cele współpracy, zasady współpracy, sposoby realizacji Programu, tryb
powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach
ofert, ocena realizacji Programu. Najbardziej dynamiczny element Programu to rozdział obejmujący
priorytetowe zadania publiczne do realizacji w danym roku. Propozycje założeń Programu w zakresie
priorytetowych zadań publicznych na 2021 rok opracowały poszczególne jednostki organizacyjne
Urzędu Miejskiego w Białymstoku na podstawie dokonanej we własnym zakresie diagnozy potrzeb.
Następnym krokiem przygotowania projektu Programu było przeprowadzenie konsultacji
z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje zostały zorganizowane zgodnie z procedurą określoną
w uchwale Nr LX/800/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych. Celem konsultacji było
poznanie opinii organizacji pozarządowych co do jego treści.
Konsultacje trwały od 25 września do 5 października 2020 roku.
Projekt uchwały został zamieszczony:
 na portalu miejskim www.bialystok.pl w zakładce „Konsultacje z NGOs”
 na portalu www.cas.bialystok.pl w zakładce: „Współpraca z NGOs/Program współpracy”
 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1
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oraz został przesłany pocztą elektroniczną organizacjom pozarządowym znajdującym się
w dobrowolnej bazie danych prowadzonej przez Centrum Współpracy Organizacji
Pozarządowych.

Organizacje pozarządowe mogły przekazać opinie elektronicznie za pośrednictwem ankiety
konsultacyjnej, a 1 października - wziąć osobisty udział w otwartym spotkaniu konsultacyjnym.
Została złożona 1 opinia w formie papierowej, w otwartym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
4 organizacji pozarządowych.

PODMIOTY REALIZUJĄCE WSPÓŁPRACĘ
Program realizowali:
a) strona samorządowa:
 Rada Miasta Białystok
 Prezydent Miasta oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Białymstoku i miejskie
jednostki organizacyjne
b) strona społeczna:
 organizacje pozarządowe.
Rada Miasta Białystok
Rada Miasta Białystok wytycza zakres i kierunki polityki społecznej oraz finansowej Miasta, w tym
priorytety współpracy z organizacjami pozarządowymi. Rada podejmuje uchwałę przyjmującą roczny
program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.
Prezydent Miasta Białegostoku
Prezydent Miasta Białegostoku realizuję politykę wytyczoną przez Radę Miasta Białystok.
Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Białymstoku i miejskie jednostki organizacyjne
W roku 2021 z organizacjami pozarządowymi współpracowały bezpośrednio w różnych formach
następujące komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Białymstoku:
 Centrum Aktywności Społecznej
 Departament Edukacji
 Departament Gospodarki Komunalnej
 Departament Komunikacji Społecznej
 Departament Kultury, Promocji i Sportu
 Departament Ochrony Środowiska
 Departament Organizacyjny i Nadzoru
 Departament Prezydenta Miasta
 Departament Spraw Społecznych
 Departament Strategii i Rozwoju
 Departament Urbanistyki
 Biuro Zarządzania Kryzysowego
oraz miejskie jednostki organizacyjne:
 Białostocki Ośrodek Kultury (BOK)
 Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
 Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
 Białostocki Teatr Lalek
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Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku
Dom Kultury Śródmieście w Białymstoku
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej 203
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Galeria Arsenał w Białymstoku
Galeria im. Sleńdzińskich
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
Młodzieżowy Dom Kultury
Muzeum Pamięci Sybiru
Muzeum Wojska
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2
Stadion Miejski w Białymstoku
Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku
Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
przedszkola samorządowe
samorządowe szkoły podstawowe i średnie.

Dedykowane do współpracy z organizacjami pozarządowymi jest Centrum Aktywności Społecznej,
w strukturze którego funkcjonują:
 Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
 Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych działa jako ośrodek wsparcia organizacji
pozarządowych. Główne zadania Centrum:
 wspieranie merytoryczne i promocyjne białostockich organizacji pozarządowych,
 gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących III sektora, w szczególności w Białymstoku,
 podejmowanie działań dotyczących konsultowania działań Miasta z organizacjami pozarządowymi,
 przygotowanie i realizacja Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi,
 promocja wolontariatu i aktywności społecznej mieszkańców.
Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi reprezentuje Miasto
Białystok w Komisji do spraw Obywateli Miasta Unii Metropolii Polskich oraz w Podlaskim Forum
Pełnomocników.
Organizacje pozarządowe
Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych mających siedzibę w Białymstoku na dzień
31 grudnia 2021 roku wynosiła 1 392 podmiotów. W 2021 roku zarejestrowano 58 nowych podmiotów.
122 organizacje pozarządowe z siedzibą w Białymstoku posiadały status organizacji pożytku
publicznego.
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Liczba organizacji pozarządowych z siedzibą w Białymstoku – stan na 31 grudnia 2021 roku
Liczba organizacji
na dzień
31 grudnia 2021 r.

W tym liczba organizacji
zarejestrowanych
w 2021 r.

Fundacja

431

28

Stowarzyszenie z osobowością prawną

645

15

Oddział stowarzyszenia bez osobowości prawnej

133

1

Stowarzyszenie zwykłe

71

12

Uczniowski Klub Sportowy

49

0

Stowarzyszenie kultury fizycznej nieprowadzące
działalności gospodarczej
Łącznie:

63

2

1 392

58

Rodzaj organizacji pozarządowej

W ramach Programu we wzajemnej współpracy Miasta i organizacji pozarządowych w 2021 roku:
a) diagnozowano potrzeby i problemy społeczne mieszkańców Białegostoku, poszukiwano
skutecznych sposobów zaspokajania tych potrzeb i rozwiązywania problemów oraz je
wdrażano
b) rozwijano aktywność społeczną mieszkańców wspierając ich w zakresie realizacji
różnorodnych inicjatyw społecznych
c) wspierano aktywność organizacji pozarządowych i rozwój wolontariatu
d) budowano partnerstwo i dialog społeczny
e) realizowano postanowienia aktualnych dokumentów strategicznych.
Współpraca między Miastem a organizacjami pozarządowymi odbywała się w formie finansowej
i pozafinansowej.

FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY
W 2021 roku Prezydent Miasta ogłosił 43 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych: 6 w
formie powierzenia, 37 w formie wsparcia, w wyniku których organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego złożyły 525 ofert, po ich rozpatrzeniu zawarto
324 umowy na łączna kwotę 21 998 787 zł.
Dodatkowo było realizowanych 41 umów wieloletnich zawartych w poprzednich latach: 24 w formie
powierzenia i 17 w formie wsparcia na łączną kwotę 10 376 583 zł.
W trybie uproszczonym, pozakonkursowym otrzymało dofinansowanie 45 inicjatyw organizacji
pozarządowych – 27 w powierzeniu i 18 we wsparciu - na łączną kwotę 384 407 zł.
W innym trybie niż ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie – na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych podpisano 35 umów na łączną
kwotę 1 398 110 zł.
Łączna kwota dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2021
roku wyniosła 34 157 887 zł.
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Wymiar finansowy współpracy między samorządem Miasta Białystok a organizacjami pozarządowymi
przedstawiają poniższe zestawienia zadań zleconych w efekcie prowadzonych postępowań
konkursowych, trybu uproszczonego oraz na podstawie przepisów ustaw innych niż ustawa.

ZLECANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM
Edukacja
W 2021 roku w zakresie edukacji zostały ogłoszone 2 otwarte konkursy ofert, w wyniku których zostało
udzielonych 31 dotacji na łączną kwotę 500 000 zł. Oba zadania zlecono w formie wsparcia.

Lp.

1.

2.

Typ zlecenia zadania
Powierzenie (P)
Wsparcie (W)

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
udzielonych
dotacji

Łączna wartość
udzielonych
dotacji w zł

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych z zakresu edukacji i
wychowania w 2021 roku

W

33

19

400 000

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie
wypoczynku dzieci i młodzieży pn.
„Wypoczynek letni dzieci i młodzieży
szkolnej – Wakacje 2021”

W

20

12

100 000

2W

53

31

500 000

Nazwa zleconego zadania
w zakresie edukacji

Łącznie:

Kultura fizyczna
W zakresie kultury fizycznej w 2021 roku zostało przeprowadzonych 5 postępowań konkursowych,
wszystkie w formie wsparcia. W ich wyniku zostały udzielone dotacje na łączną kwotę 6 880 000 zł.

Lp.

Nazwa zleconego zadania
w zakresie kultury fizycznej

Typ zlecenia
zadania
Wsparcie (W)
Powierzenie (P)

1. Realizacja programów szkolenia
sportowego oraz uczestnictwo
w zorganizowanej rywalizacji sportowej,
organizowanej przez właściwe związki
sportowe, w tym sport osób
niepełnosprawnych, w I półroczu 2021 r.

W

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
udzielonych
dotacji

Łączna
wartość
udzielonych
dotacji w zł

74

52

2 700 000
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2. Realizacja programów szkolenia
sportowego oraz uczestnictwo
w zorganizowanej rywalizacji sportowej,
organizowanej przez właściwe związki
sportowe, w tym sport osób
niepełnosprawnych w II półroczu 2021 r.
3. Organizacja lub uczestniczenie
w zajęciach sportowo-rekreacyjnych
o charakterze ogólnodostępnym i innych
wydarzeniach sportowych połączonych
z realizacją programu profilaktyki
przeciwalkoholowej
4. Organizacja w Białymstoku zawodów
lub imprez sportowych o zasięgu
ogólnopolskim i międzynarodowym
5. Zadanie 1: Otwarty konkurs ofert
na organizację współzawodnictwa
sportowego szkół
Zadanie 2: realizacja programu Kibice
Razem w 2021 r.
Łącznie:

W

65

54

2 800 000

W

60

36

500 000

W

25

13

550 000

W

2

2

330 000

5W

226

157

6 880 000

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zostały zlecone
w wyniku 3 postępowań konkursowych w formie wsparcia. W ich wyniku zawarto 55 umów na łączną
kwotę 900 000 zł.

Lp.

1.

2.

Nazwa zleconego zadania
w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
Otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych w dziedzinie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego
planowanych do realizacji w 2021 r.
w okresie od 4 stycznia do 31
grudnia
Otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych w dziedzinie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
udzielonych
dotacji

Łączna wartość
udzielonych
dotacji w zł

W

71

33

700 000

W

28

12

116 500

Typ zlecenia
zadania
Wsparcie (W)
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3.

i dziedzictwa narodowego
planowanych do realizacji w 2021
roku w okresie od 1 czerwca do 31
grudnia
Otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych w dziedzinie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego
planowanych do realizacji w 2021
roku, w okresie od 19 kwietnia
do 31 grudnia pn. „Niskobudżetowe
projekty osiedlowe”

Łącznie:

W

17

10

83 500

3W

116

55

900 000

Ochrona środowiska
W zakresie ochrony środowiska przeprowadzono 1 postępowanie konkursowe. Popisano 3 umowy
na wsparcie zadań publicznych na łączą kwotę 47 944 zł.
Nazwa zleconego zadania
w zakresie
ochrony środowiska

Typ zlecenia
zadania
Wsparcie (W)

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
udzielonych
dotacji

Łączna wartość
udzielonych
dotacji w zł

W

7

3

47 944

1 W

7

3

47 944

Projekty z zakresu edukacji
ekologicznej 2021 r.
Łącznie:

Polityka społeczna
W zakresie polityki społecznej w wyniku 5 otwartych konkursów ofert, wszystkie o charakterze
wsparcia, zawarto 15 umów na łączną kwotę 570 250 zł.

Lp.
Nazwa zleconego zadania w zakresie
polityki społecznej

1.

2.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacja prawna
w 2021 r.*
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie działalności

Typ zlecenia
zadania
Wsparcie (W)
Powierzenie (P)

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
udzielonych
dotacji

Łączna
wartość
udzielonych
dotacji w zł

P

5

2

384 120

W

2

1

40 000

9

wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych przez organizację
i prowadzenie Jadłodzielni w Białymstoku
w 2021 roku
W

2

1

49 910

3.

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie klubu
sąsiedzkiego przy ul. Barszczańskiej 5 w 2021
roku

W

8

7

50 000

4.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji
pozarządowych w zapewnieniu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami

W

7

4

46 220

5.

Otwarty konkurs ofert na finansowania w
2021 r. wkładów własnych do zadań
publicznych realizowanych ze środków spoza
budżetu Miasta Białegostoku

5W

24

15

570 250

Łącznie:

* Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i jest
finansowane przez udzielanie dotacji celowej Miastu Białystok z budżetu państwa z części będącej
w dyspozycji wojewody.

Pomoc społeczna
W 24 postępowaniach konkursowych w zakresie pomocy społecznej zawarto 58 umów na łączną
kwotę 12 850 593 zł. W ramach 24 konkursów powierzono 5 zadań, a wsparto 19 zadań.

Lp.

Nazwa zleconego zadania w zakresie
pomocy społecznej

Typ zlecenia
zadania
Wsparcie (W)
Powierzenie (P)

Liczba
Liczba
złożonych udzielonych
ofert
dotacji

Łączna
wartość
udzielonych
dotacji

1.

Działania na rzecz osób bezdomnych i
zagrożonych bezdomnością w szczególności
poprzez: udzielenie schronienia, zapewnienie
posiłku i niezbędnego ubrania

W

7

6

2 880 000

2.

Streetworking – działania na rzecz osób
bezdomnych

W

2

1

120 000

3.

Pozyskiwanie, magazynowanie oraz dystrybucja
żywności wśród podmiotów prowadzących
działalność charytatywno-opiekuńczą na terenie
Miasta Białegostoku

W

1

1

30 000
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4.

Prowadzenie Punktu Pomocy Natychmiastowej
dla mieszkańców Białegostoku znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej

W

3

1

30 000

5.

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa seniorów
w miejscu ich zamieszkania poprzez wsparcie
w formie konsultacji i drobnych napraw
technicznych w 2021 roku

W

3

1

83 000

6.

Cyfrowe Porady dla Seniorów

W

2

1

26 000

7.

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
i zapewnienie w nich miejsc dla dzieci
i młodzieży

W

4

2

295 413

8.

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
dla dzieci i młodzieży ramach realizacji
Miejskiego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych

7

6

1 417 828

9.

Prowadzenie ośrodka działającego na rzecz
wsparcia dzieci i rodzin z terenu Miasta
Białegostoku

W

2

1

580 000

10.

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej
w ramach pobytu dziennego oraz całodobowego

P

4

2

364 752

Podniesienie standardu usług świadczonych
11. w warsztatach terapii zajęciowej w zakresie
rehabilitacji zawodowej

P

1

1

45 000

Realizacja zadań publicznych z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych zlecanych fundacjom
12.
oraz organizacjom pozarządowym
finansowanych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

P

26

12

400 000

P

2

2

142 980

P

2

2

5 056 298

Świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
13. z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych
do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju
schorzenia lub niepełnosprawności
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu
14. zamieszkania, obejmujących pomoc
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,

W

11

opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza
pielęgnację oraz w miarę możliwości,
zapewnienie kontaktów z otoczeniem
Wsparcie rodziny przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo15.
wychowawczych poprzez pracę z rodziną
świadczoną przez asystenta rodziny

W

2

2

207 000

Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez
16. prowadzenie ośrodka konsultacyjnoszkoleniowego

W

1

1

70 000

1

1

287 182

3

2

59 040

2

1

60 000

7

7

548 000

W

2

2

31 600

W

1

1

16 500

W

1

1

80 000

W

3

1

20 000

5 P + 19 W

89

58

12 850 593

Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci
17. umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem
w pieczy zastępczej
Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa
w szczególności prawnego, psychologicznego,
18. pedagogicznego i rodzinnego na rzecz rodzin
i osób w trudnych sytuacjach życiowych
będących mieszkańcami Białegostoku
Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
19. ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt
tolerowany, mającym trudności w integracji
ze społeczeństwem
Promowanie trzeźwego stylu życia połączone
20. z działaniami pomocowymi skierowanymi
do osób i rodzin z problemem alkoholowym
21.

Prowadzenie punktu informacyjnego
o problemach alkoholowych

Prowadzenie zajęć edukacyjnych
dla rodziców w zakresie obejmującym
22.
w szczególności profilaktykę zachowań
ryzykownych
Prowadzenie diagnostyki
23. oraz wspomagania rozwoju dzieci
z alkoholowym zespołem płodowym
24.

MenstruAkcja – wsparcie kobiet
w kryzysie bezdomności
Łącznie:

W

W

W

W

12

Promocja
W postępowaniach konkursowych w zakresie promocji zawarto 5 umów na łączną kwotę 250 000 zł.
W ramach konkursów powierzono 1 zadanie, a wsparto 2 zadania.

Lp.

Typ zleconego
zadania
Powierzenie (P)
Wsparcie (W)

Nazwa zleconego zadania

Liczba
złożonych
ofert

Łączna
Liczba
wartość
udzielonych
udzielonych
dotacji
dotacji

1.

Prowadzenie sezonowego punktu Informacji
turystycznej w Mieście Białystok

P

1

1

125 000

2.

Promocja i prezentacja walorów turystycznych
Miasta Białystok, planowanych do realizacji
w 2021 roku, w okresie
od 1 czerwca do 30 listopada

W

6

3

105 000

Organizacja wycieczek tematycznych
po Białymstoku z wykorzystaniem zabytkowych
autobusów komunikacji miejskiej, w okresie
od 1 lipca do 30 września 2021 r.

W

3

1

20 000

1P+2W

10

5

250 000

3.

Łącznie:

ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE W TRYBIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT
NA PODSTAWIE UMÓW WIELOLETNICH
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
W zakresie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r. były realizowane
trzy zadania na podstawie umowy wieloletniej o łącznej wartości 980 000 zł. Zadanie: „Pracownia
działań kulturalnych” zostało wyłonione w konkursie pn.: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Dom
kultury na Osiedlu Słoneczny Stok”, planowanego do realizacji w latach 2019-2021”. Pozostałe dwa
zadania wyłoniono w konkursie pn.: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn. „Program Wydarzeń
Kluczowych, planowanych do realizacji w latach 2021-2023”.

Nazwa zleconego zadania
w zakresie kultury

Typ zlecenia zadania
Wsparcie (W)

Liczba
udzielonych
dotacji

Łączna wartość
udzielonych
dotacji w zł
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Pracownia działań kulturalnych

W

1

400 000

Festiwal literacki „Na pograniczu kultur”
2021-2023

W

1

40 000

Up To Date Festival 2021-2023

W

1

540 000

3 W

3

980 000

Łącznie:
Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej realizowano 35 zadań na podstawie 38 umów wieloletnich zawartych
w 2021 roku lub latach poprzednich. Łączna wartość zadań o charakterze powierzenia (22 zadania)
i wsparcia (13 zadań) wyniosła 10 278 583 zł.

Typ zleconego zadania
Powierzenie (P)
Wsparcie (W)

Liczba
udzielonych
dotacji

Łączna
wartość
udzielonych
dotacji

Lp.

Nazwa zleconego zadania

1.

Prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych
psychicznie i upośledzonych umysłowo

P

1

956 865

2.

Realizacja usług Asystenta Osoby
Niepełnosprawnej

P

1

650 000

3.

Realizacja usług wolontariackich dla osób
niepełnosprawnych

P

1

90 000

4.

Rehabilitacja kobiet dotkniętych nowotworem
piersi

P

1

59 986

5.

Prowadzenie grup terapeutycznych osób
dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym
układem nerwowym

P

1

124 000

6.

Prowadzenie placówki aktywnej rehabilitacji
społecznej dla 14 dorosłych osób
niepełnosprawnych z całościowymi
zaburzeniami rozwoju

W

1

380 000

7.

Prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji
psychospołecznej dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

W

1

250 000
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8.

Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu
dla osób z niepełnosprawnością w stopniu
znacznym

W

1

280 000

9.

Wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży
z uszkodzonym ośrodkiem układu nerwowego
w formie placówkowej

W

1

150 000

10.

Zapewnienie wsparcia osobom chorującym
psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań
chronionych - treningowych

P

2

210 000

11.

Prowadzenie mieszkań ze wsparciem
(adaptacyjnych) dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

P

1

15 000

12.

Zapewnienie opieki wytchnieniowej
dla rodziców lub opiekunów osób ze spektrum
autyzmu

P

1

180 000

13.

Zapewnienie opieki wytchnieniowej
dla rodziców lub opiekunów osób z
niepełnosprawnością intelektualną

P

1

120 000

14.

Pomoc psychologiczno - terapeutyczna
dla rodzin z dzieckiem
z niepełnosprawnościami

P

1

180 000

15.

Informator miejski dla dorosłych osób
z niepełnosprawnościami i ich rodzin prowadzenie strony internetowej

P

1

40 000

16.

Trener pracy - sposób na zwiększenie
zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami
na otwartym rynku pracy

W

1

240 000

17.

Zapewnienie opieki wytchnieniowej rodzicom
lub opiekunom osób z niepełnosprawnościami

P

1

190 000

18.

Prowadzenie. placówki opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci

W

1

268 187

19.

Prowadzenie placówki opiekuńczowychowawczej typu socjalizacyjnointerwencyjnego dla 14 dzieci

P

1

585 744

20.

Prowadzenie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.
domu pomocy społecznej przeznaczonego
dla 25 osób w podeszłym wieku na terenie
Miasta Białegostoku

P

1

1 235 000
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21.

Działania zmierzające do zmniejszenia
rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród
mieszkańców miasta Białegostoku

P

1

120 000

22.

Realizacja programów psychologiczno –
terapeutycznych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie

P

1

40 000

23.

Uniwersytet Zdrowego Seniora

P

1

50 000

24.

Prowadzenie poradni zajmującej się
profilaktyką i terapią uzależnień od środków
psychoaktywnych w zakresie pomocy
uzależnionym, ich rodzinom i osobom
zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym
zakażeniem wirusem HIV

W

2

900 000

25.

Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej
w zakresie przeciwdziałania narkomanii w
formie ośrodka dziennego pobytu dla osób
uzależnionych od środków psychoaktywnych
w wieku do 25 r. ż.

W

1

90 000

26.

Prowadzenie placówki pomocy psychiatryczno
- psychologiczno – terapeutycznej skierowanej
do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu

P

1

340 000

27.

Prowadzenie Placówki Intensywnej Opieki
Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

P

1

340 000

28.

Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu
dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowia
psychicznego w mieście Białystok

P

1

435 000

29.

Podniesienie standardu realizacji programów
redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz
zwiększenie oferty działań zmierzających
do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród
osób uzależnionych od środków
psychoaktywnych i NSP

P

2

270 000

30.

Prowadzenie „Centrum Pomocy Dzieciom”
w zakresie ochrony dzieci przed przemocą

W

1

260 000

31.

Prowadzenie poradnictwa i terapii
dla młodzieży uzależnionej od alkoholu

W

1

55 000

32.

Prowadzenie czterech mieszkań terapeutyczno
- interwencyjnych dla rodzin z dziećmi
doświadczających przemocy w rodzinie

W

1

135 000
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33.

Prowadzenie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.
placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
rodzinnego dla 8 dzieci

W

1

280 800

34.

Prowadzenie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.
placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci

P

1

588 000

35.

Rusztowanie dla relacji

W

1

170 000

24 P + 14 W

38

10 278 583

Łącznie:

Siedziba Centrum Aktywności Społecznej przy ul. św. Rocha 3

ZLECANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W TRYBIE UPROSZCZONYM
W poszczególnych obszarach merytorycznych w 2021 roku zlecano zadania publiczne z pominięciem
otwartego konkursu ofert, w trybie uproszczonym, w rozumieniu art. 19a ustawy.
Kultura fizyczna
12 zadań zleconych w 2021 roku w trybie uproszczonym w zakresie kultury fizycznej miało wartość
90 940 zł. Wszystkie zadania zlecono w formie wsparcia.
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Lp.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Typ zlecenia
zadania
Powierzenie (P)
Wsparcie (W)

Wartość
udzielonej
dotacji w zł

W

8 400

Turniej Finałowy w piłce siatkowej o wejście Klub Sportowy
do 1 ligi kobiet połączony z profilaktyką
Białostocka Akademia
antyalkoholową
Siatkówki

W

10 000

Organizacja turnieju międzywojewódzkiego
piłki nożnej dla dzieci rocznik 2013 i młodsi
pod hasłem "100 % piłki - 0 % alkoholu"

Akademia Piłkarska
"Talent"
w Białymstoku

W

EKO CUP 2021

Akademia Piłkarska
Dziewcząt EKOSPORT

Organizacja meczów towarzyskich w piłce
nożnej z udziałem byłych piłkarzy Jagiellonii
Białystok

Stowarzyszenie
Oldboje Jagiellonia
Białystok

AML - Amatorski Miting Lekkoatletyczny

Fundacja Białystok
Biega

"Nie, dziękuję formy kata trenuje"- cykl
zajęć judo

Jagiellonia Judo Club
Białystok

Tytani Cup 2021 - turniej siatkówki dla
dzieci i młodzieży

Tytani Białystok

Gwiazdkowy Turniej koszykówki
"Nałogi wrzuć do kosza"

Podlaski Klub
Koszykówki Żubry
Białystok

Nazwa zadania zleconego
w trybie uproszczonym
w zakresie kultury fizycznej
Organizacja zajęć sportowych siatkówki
plażowej pod hasłem 0% alkoholu=200%
sportu

Nazwa podmiotu
realizującego zadanie

Tytani Białystok

6 000

W
W
W

W
W
W

10. Mistrzostwa Polski w układach zbiorowych
w gimnastyce artystycznej

Stowarzyszenie
Brawo Białystok

W

11. Turniej Mikołajkowy Młodziczek

Akademia Piłkarska
Dziewcząt EKOSPORT

W

12. Organizacja Młodzieżowych Mistrzostw
Polski U-17 chłopców w futsalu

Międzyszkolny
Osiedlowy Klub
Sportowy "Słoneczny
Stok" w Białymstoku
Łącznie:

W

12 W

6 000

10 000

10 000
6 000
6 000

6 740

10 000

1 800

10 000

90 940
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Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie uproszczonym
zlecono 2 zadania o łącznej wartości finansowej 18 000 zł. Oba zadania powierzono.

Lp.

1.

2.

Nazwa zadania zleconego
w trybie uproszczonym
w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
Przygotowanie materiału, korekta,
opracowanie graficzne i skład książki
„Historia Białegostoku” pod redakcją
prof. Adama Czesława Dobrońskiego
Konferencja Literackie Podlasie
Kobiet - autorki, bohaterki,
czytelniczki

Nazwa podmiotu
realizującego zadanie

Typ zlecenia
zadania
Powierzenie (P)
Wsparcie (W)

Wartość
udzielonej
dotacji w zł

Fundacja Sąsiedzi

P

8 000

Fundacja Uniwersytetu
w Białymstoku
Universitas Bialostocensis

P

10 000

2P

18 000

Łącznie:

Polityka społeczna
W procedurze uproszczonej, pozakonkursowej w zakresie polityki społecznej zlecono realizację 3
zadań: 1 w formie powierzenia i 2 w formie wsparcia, na łączną kwotę 18 870 zł.

Lp.

Nazwa zleconego zadania
w trybie uproszczonym
w zakresie polityki społecznej

1.

Bieg po zdrowie

2.

3.

Nazwa podmiotu
realizującego zadanie

Typ zlecenia
zadania
Wsparcie (W)
Powierzenie (P)

Wartość
udzielonej
dotacji w zł

Fundacja
Inny Świat Rodziny

W

7 160

Urodzinowy spacer po Starosielcach
z historią w tle

Stowarzyszenie Starosielce

W

1 710

Dostępne Miasto, Dostępne
Organizacje, Dostępni MY

Ośrodek Wspierania
Organizacji Pozarządowych

P

10 000

1P+2W

18 870

Łącznie:
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Pomoc społeczna
W 2021 roku w trybie uproszczonym zlecono w zakresie pomocy społecznej 28 zadań o łącznej
wartości 256 597 zł. 24 udzielone dotacje miały formę powierzenia, a 4 - formę wsparcia.

Lp.

Nazwa zadania zleconego
w trybie uproszczonym
w zakresie pomocy społecznej

Nazwa podmiotu
realizującego zadanie

Typ zlecenia
zadania
Powierzenie (P)
Wsparcie (W)

Wartość
udzielonej
dotacji

1.

Telefon Cyfrowych Porad dla Seniora

Fundacja Spe Salvi

P

10 000

2.

Paczki Wielkanocne

Fundacja Rodziny
Czarneckich

P

10 000

3.

Pomoc żywnościowa dla ubogich
mieszkańców miasta w okresie
przedwakacyjnym

Stowarzyszenie
Ku Dobrej Nadziei

P

10 000

4.

Dystrybucja produktów żywnościowych
POPŻ oraz z innych źródeł

Stowarzyszenie Kontakt
Miast Białystok-Eindhoven

P

5 000

Stowarzyszenie
Ku Dobrej Nadziei

P

10 000

P

5 000

P

10 000

W

10 000

5.

Pomoc żywnościowa dla ubogich
mieszkańców miasta w okresie
powakacyjnym
Dystrybucja produktów żywnościowych
POPŻ oraz z innych źródeł
Wsparcie finansowe Akcji
Bożonarodzeniowej ŚWIĘTA W DRODZE

8.

Paczki Bożonarodzeniowe dla osób
samotnych i potrzebujących

Stowarzyszenie Kontakt
Miast Białystok-Eindhoven
Stowarzyszenie Pomocy
Rodzinie Droga
Fundacja Rodziny
Czarneckich

9.

VIII Przegląd Małych Form Teatralnych

Caritas Archidiecezji
Białostockiej

P

10 000

10.

VIII Targi pracy dla osób
z niepełnosprawnością

Fundacja Aktywizacja

P

10 000

11.

Promocja aktywności osób niewidomych w
mieście Białystok

Polski Związek
Niewidomych Okręg
Podlaski

P

10 000

12.

Niepokonani - rehabilitacja osób po urazie
rdzenia kręgowego

Stowarzyszenie Białostocki
Klub Kibiców
Niepełnosprawnych

P

10 000

13.

Jestem osobą z niepełnosprawnością co
dalej?

Stowarzyszenie
My Dla Innych

P

10 000

14.

Światowy Dzień Ginekologii Onkologicznej
2021

Stowarzyszenie Eurydyki
w Białymstoku

P

9 999

6.
7.

20

15.

16.

17.

Wczesne wykrywanie zaburzeń
komunikowania się oraz rozwoju
społecznego u dzieci - edycja III

Szkolenie dla fizjoterapeutów
z zakresu fizjoterapii oddechowej pacjentów
z chorobami przewlekłymi układu
oddechowego
Trening kontaktu z osobą
uzależnioną/współuzależnioną oraz
motywowanie do terapii
z elementami nurtu Gestalt

Fundacja na Rzecz
Wspierania Osób z
Zaburzeniami ze Spectrum
Autyzmu i Innymi
Niepełnosprawnościami
"A jak.."

P

10 000

Matio Fundacja Pomocy
Rodzinom i Chorym na
Mukowiscydozę

P

7 920

Fundacja Wspierania
Rodziny
i Społeczeństwa ISKRA

P

10 000

Stowarzyszenie Pomocy
Rodzinie Droga

P

10 000

Podlaski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego
Krzyża

P

9 060

18.

Profilaktyka zachowań ryzykownych

19.

Świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla
osób z zaburzeniami psychicznymi,
dostosowanych do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub
niepełnosprawności

20.

„Decybelki na tropie dobrych nawyków:
Żyjemy zdrowo i kolorowo””

Stowarzyszenie Decybelek

P

8 620

21.

„Wzmacniamy odporność”

Stowarzyszenie LUWIA

P

7 000

22.

Półkolonie z hulajnogą – wspieranie
Podlaskie Stowarzyszenie
zdrowych nawyków wśród dzieci i młodzieży Japońskich Sztuk Walki Cho
Białegostoku
Bu Kan

P

10 000

23.

Wzmocnienie kondycji fizycznej i
kształtowanie odpowiednich nawyków
żywieniowych wśród dzieci i młodzieży

Uczniowski Klub Żeglarski
Siódemka

W

5 320

24.

Promowanie zdrowego stylu życia wśród
dzieci i młodzieży zawodników
Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego
„Siódemka”

Uczniowski Klub Żeglarski
Siódemka

W

8 680

25.

Wcześniaki – wsparcie rodzin

Fundacją Mali Wojownicy

P

10 000

26.

Profilaktyka chorób zakaźnych

Stowarzyszenie Zdrowie
Publiczne

P

10 000

27.

Zdrowe dzieciaki

Białostockie Towarzystwo
Oświatowe

W

9 998
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Organizacja Kampanii Społecznej
„W małżeństwie razem czas par 2021”

28.

Stowarzyszenie
Innowatorów Edukacji

Łącznie:

P

10 000

24 P i 4 W

256 597

Konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku w ramach projektu Erasmus+
„Wiedza jest szansą akceptacji”

Oferty złożone w trybie uproszczonym pozostające bez dofinansowania

Kultura fizyczna
19 ofert złożonych w trybie uproszczonym w zakresie kultury fizycznej nie otrzymało dofinansowania.
Uzasadnienia odrzucenia ofert znajdują się w poniższym zestawieniu.

Lp.

Tytuł oferty złożonej
w trybie uproszczonym
w zakresie kultury fizycznej

Nazwa oferenta

Uzasadnienie
odrzucenia oferty

4.

Doposażenie zawodników Kadry
Narodowej

Uczniowskie Klub Sportowy
Świstrzały

Brak środków *

5.

Upowszechnianie Gimnastyki
Artystycznej w Białymstoku

SGA Białystok

Brak środków *
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6.

Turniej Piłki Nożnej roczników
2007, 2008, 2009

7.

Turniej półfinałowy
Klub Sportowy Białostocka
w piłce siatkowej o wejście do 1 ligi Akademia Siatkówki
kobiet połączony z profilaktyką
antyalkoholową

Klub zrezygnował
z zadania na etapie
przygotowywania
umowy

8.

Fundacja Instytut Białowieski
Centrum Zrównoważonego
Rozwoju. „Okrągły stół dla Puszczy
Białowieskiej”
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.
pl www.FestiwalBialowieski.pl
www.FestiwalZubra.pl
www.ForestFestival.Eu

Brak celowości realizacji
zadania

9.

BRAWO Białystok pomimo
pandemii

10.

Białostocki Klub Karate
Realizacja profilaktyki
przeciwalkoholowej a karate: Obóz
dojściowy V

Brak celowości realizacji
zadania

11.

Fundacja Instytut Białowieski
Centrum Zrównoważonego
Rozwoju. „Okrągły stół dla Puszczy
Białowieskiej”
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.
pl www.FestiwalBialowieski.pl
www.FestiwalZubra.pl
www.ForestFestival.Eu

Brak celowości realizacji
zadania

12.

Fundacja Instytut Białowieski
Centrum Zrównoważonego
Rozwoju. „Okrągły stół dla Puszczy
Białowieskiej”
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.
pl www.FestiwalBialowieski.pl
www.FestiwalZubra.pl
www.ForestFestival.Eu

Brak celowości realizacji
zadania

13.

Fundacja Instytut Białowieski
Centrum Zrównoważonego
Rozwoju. „Okrągły stół dla Puszczy
Białowieskiej”
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.
pl www.FestiwalBialowieski.pl
www.FestiwalZubra.pl
www.ForestFestival.Eu

Brak celowości realizacji
zadania

14.

Zawody wspinaczkowe i cykl zajęć Uczniowski Klub Żeglarski
poprawiających sprawność fizyczną Siódemka
zawodników Uczniowskiego Klubu

Brak celowości realizacji
zadania

Miejski Ośrodek Szkolenia
Piłkarskiego w Białymstoku

Brawo Białystok

Brak środków *

Brak celowości realizacji
zadania
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Żeglarskiego „Siódemka” w okresie
zimowym
15.

Wyścig wolności

Uczniowski Klub Żeglarski
„Siódemka”

Brak celowości realizacji
zadania

16.

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

Akademia Piłkarska „Leśna”

Brak celowości realizacji
zadania

17.

Dziecięce i młodzieżowe zawody
Uczniowski Klub Żeglarski
wspinaczki skałkowej w Białystok w „Siódemka”
dniu 18.12.2021

Brak celowości realizacji
zadania

18.

"Monografia Szachowej
Międzyszkolny Uczniowski Klub
Białostockiej Ligi Szkolnej w latach Sportowy Stoczek 45 Białystok
1995-2020", połączonej z realizacją
programów profilaktyki
przeciwalkoholowej

Brak elementów
współzawodnictwa
sportowego

19.

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

Akademia Piłkarska „Leśna”

Brak celowości realizacji
zadania

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 3 oferty złożone
w trybie uproszczonym nie otrzymało dofinansowania ze środków finansowych budżetu Miasta.
Poniżej podane jest uzasadnienie odrzucenia ofert.

Lp.

Tytuł oferty złożonej
w trybie uproszczonym
zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

Nazwa oferenta

Uzasadnienie odrzucenia
oferty

1.

Podlaska Scena Rap 2021

Stowarzyszenie Magic Stage

Błędy formalne oferty

2.

Podlaska scena Rap 2021 II Edycja

Stowarzyszenie Magic Stage

Brak środków finansowych

3.

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Fundacja Instytut Białowieski
„Okrągły stół dla Puszczy
Białowieskiej”
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl
www.FestiwalBialowieski.pl
www.FestiwalZubra.pl
www.ForestFestival.Eu

Brak celowości realizacji
zadania
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Polityka społeczna
W zakresie polityki społecznej 9 ofert złożonych w trybie uproszczonym nie otrzymało
dofinansowania. Powody odrzucenia ofert przedstawia zestawienie.

Lp.

Tytuł oferty złożonej
w trybie uproszczonym
w zakresie
polityki społecznej

1.

Konkurs plastyczny.
Wielkanocny zajączek

2.

PAWS4PROGRESS

3.

Nazwa oferenta

Uzasadnienie
odrzucenia oferty

Fundacja
Inny Świat Rodziny

Brak celowości realizacji zadania.
Brak środków finansowych.

Fundacja Psi Uśmiech

Brak celowości realizacji zadania.
Brak środków finansowych.

Każdy Łucznik widzi CEL.
Utworzenie sekcji
łuczniczej

Uczniowski Klub Sportowy
Świstrzały

Brak celowości realizacji zadania.
Brak środków finansowych.

4.

Rajd św. Jerzego

ZHP Chorągiew Białostocka

Brak celowości realizacji zadania
w związku z obostrzeniami
związanymi z epidemią wirusa
Covid-19

5.

BRAWO angażuje

Stowarzyszenie
BRAWO Białystok

Brak celowości realizacji zadania.
Brak środków finansowych.

6.

Seria pokazów spektaklu
„Kolorowa czyli białoczerwona”

Fundacja Banina

Brak celowości realizacji zadania.
Brak środków finansowych.

7.

Majowy piknik muzyczny
z uśmiechem

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Starszych, Chorych
Somatycznie
i Niepełnosprawnych
„Dobrze być razem”

Brak celowości realizacji zadania
w związku z obostrzeniami
związanymi z epidemią wirusa Covid19

8.

Rajd św. Jerzego

ZHP Chorągiew Białostocka

Brak celowości realizacji zadania.
Planowany termin realizacji zadania
zbyt krótki na przeprowadzenie
procedury zlecenia zadania.

9.

Centrum
Zrównoważonego
Rozwoju. Okrągły Stół dla
Puszczy Białowieskiej.
www.FestiwalPuszczyBialo
wieskiej.pl
www.FestiwalBialowieski.

Fundacja Instytut Białowieski

Brak celowości realizacji zadania.
Brak określenia rezultatów
i sposobu ich monitorowania, brak
informacji o konkretnych kosztach
realizacji zadania

25

pl www.FestiwalZubra.pl
www.ForestFestival.Eu

Pomoc społeczna
W zakresie pomocy społecznej 14 ofert złożonych w trybie uproszczonym nie otrzymało
dofinansowania. Zestawienie przedstawia uzasadnienia odrzucenia każdej oferty.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tytuł oferty złożonej w trybie
uproszczonym
w zakresie pomocy społecznej
Pomoc żywnościowa
- Śniadanie Wielkanocne
Wydanie podręcznika pod nazwą
"ABC Konsumenta-poradnik praktyczny
dla seniorów"
Centrum Zrównoważonego rozwoju.
„Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”.
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl
www.FestiwalBialowieski.pl
www.FestiwalZubra.pl
– oferta złożona 18.01.2021 r.
Centrum Zrównoważonego Rozwoju.
„Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”.
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl
www.FestiwalBialowieski.pl
www.FestiwalZubra.pl
www.ForestFestival.Eu (DSP-II) - oferta
złożona dnia 11.02.2021 r.
Centrum Zrównoważonego Rozwoju.
„Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”.
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl
www.FestiwalBialowieski.pl
www.FestiwalZubra.pl
www.ForestFestival.Eu (DSP-II) - oferta
złożona dnia 14.06.2021 r.
Centrum Zrównoważonego Rozwoju.
„Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”.
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl
www.FestiwalBialowieski.pl
www.FestiwalZubra.pl
www.ForestFestival.Eu (DSP-II) - oferta
złożona dnia 18.11.2021 r.

Nazwa oferenta

Stowarzyszenie
Pomocy Rodzinie
i Dzieciom "Szansa"
Stowarzyszenie
PACTUM

Fundacja Instytut
Białowieski

Uzasadnienie odrzucenia oferty

Brak celowości realizacji zadania.
Do realizacji została przyjęta inna
oferta skierowana do znacznie większej
grupy odbiorców.
Cele statutowe oferenta nie obejmują
działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym
Wskazany w ofercie opis zakresu
rzeczowego proponowanego zadania
publicznego oraz przedstawiona
szacunkowa kalkulacja kosztów nie
gwarantują właściwej realizacji
zadania.

Fundacja Instytut
Białowieski

Wskazany w ofercie opis zakresu
rzeczowego proponowanego zadania
publicznego oraz przedstawiona
szacunkowa kalkulacja kosztów nie
gwarantują właściwej realizacji
zadania.

Fundacja Instytut
Białowieski

Wskazany w ofercie opis zakresu
rzeczowego proponowanego zadania
publicznego oraz przedstawiona
szacunkowa kalkulacja kosztów nie
gwarantują właściwej realizacji
zadania.

Fundacja Instytut
Białowieski

Wskazany w ofercie opis zakresu
rzeczowego proponowanego zadania
publicznego oraz przedstawiona
szacunkowa kalkulacja kosztów nie
gwarantują właściwej realizacji
zadania.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Centrum Zrównoważonego Rozwoju.
„Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”.
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl
www.FestiwalBialowieski.pl
www.FestiwalZubra.pl
www.ForestFestival.Eu (DSP-I) - oferta
złożona dnia 08.10.2021 r.
Centrum Zrównoważonego Rozwoju.
„Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”.
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl
www.FestiwalBialowieski.pl
www.FestiwalZubra.pl
www.ForestFestival.Eu (DSP-I) - oferta
złożona dnia 11.10.2021 r.
Centrum Zrównoważonego rozwoju.
„Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”.
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl
www.FestiwalBialowieski.pl
www.FestiwalZubra.pl
– oferta złożona 18.10.2021 r.
Centrum Zrównoważonego rozwoju.
„Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”.
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl
www.FestiwalBialowieski.pl
www.FestiwalZubra.pl
– oferta złożona 29.10.2021 r.
Centrum Zrównoważonego rozwoju.
„Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”.
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl
www.FestiwalBialowieski.pl
www.FestiwalZubra.pl
– oferta złożona 28.10.2021 r.
Realizacja projektów dotyczących
promowania zdrowego żywienia i
aktywnego stylu życia wśród dzieci i
młodzieży miasta Białystok

13. Sieć życia

14.

Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
poprzez basen

Fundacja Instytut
Białowieski

Wskazany w ofercie opis zakresu
rzeczowego proponowanego zadania
publicznego oraz przedstawiona
szacunkowa kalkulacja kosztów nie
gwarantują właściwej realizacji
zadania.

Fundacja Instytut
Białowieski

Wskazany w ofercie opis zakresu
rzeczowego proponowanego zadania
publicznego oraz przedstawiona
szacunkowa kalkulacja kosztów nie
gwarantują właściwej realizacji
zadania.

Fundacja Instytut
Białowieski

Fundacja Instytut
Białowieski

Fundacja Instytut
Białowieski

Wskazany w ofercie opis zakresu
rzeczowego proponowanego zadania
publicznego oraz przedstawiona
szacunkowa kalkulacja kosztów nie
gwarantują właściwej realizacji
zadania.
Wskazany w ofercie opis zakresu
rzeczowego proponowanego zadania
publicznego oraz przedstawiona
szacunkowa kalkulacja kosztów nie
gwarantują właściwej realizacji
zadania.
Wskazany w ofercie opis zakresu
rzeczowego proponowanego zadania
publicznego oraz przedstawiona
szacunkowa kalkulacja kosztów nie
gwarantują właściwej realizacji
zadania.

Fundacja Inny Świat Oferta złożona po terminie wskazanym
Rodziny
w ogłoszeniu
Krajowy Sztab
Ratownictwa
Społecznej Sieci
Ratunkowej
3Mam cukry
Fundacja dla dzieci
z cukrzycą

Brak środków finansowych

Sytuacja epidemiologiczna i brak
środków w budżecie
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ZLECANIE ZADAŃ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW INNYCH
NIŻ USTAWA Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
Niektóre zadania zostały zlecone organizacjom pozarządowym w innym trybie niż wynikający z ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Departament Gospodarki Komunalnej
i Departament Kultury, Promocji i Sportu korzystały z procedury przewidzianej w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Gospodarka komunalna - opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi na terenie Miasta
W zakresie gospodarki komunalnej na realizację zadań zadania dotyczących opieki nad zwierzętami
bezdomnymi i wolno żyjącymi na terenie Miasta udzielono 4 zamówienie publiczne na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o łącznej wartości 391 026 zł.

Lp.

Tryb zlecenia zadania
w zakresie
gospodarki komunalnej

Nazwa zleconego zadania

Nazwa podmiotu
realizującego zadanie

Wartość
udzielonego
zamówienia
w zł
282 797

1.

Wyłonienie wykonawcy w
trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z
ustawą Prawo zamówień
publicznych (art. 10 ust. 1
oraz art. 39 i nast. ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Fundacja Kotkowo
Świadczenie usług związanych z
zapewnieniem opieki nad kotami
bezdomnymi, wolno żyjącymi i
odebranymi w wyniku interwencji
na terenie miasta Białegostoku

2.

Wyłonienie wykonawcy bez
zastosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych,
zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6
(zamówienie powtórzone)

Fundacja Kotkowo
Świadczenie usług związanych z
zapewnieniem opieki nad kotami
bezdomnymi, wolno żyjącymi i
odebranymi w wyniku interwencji
na terenie miasta Białegostoku

40 000

3.

Wyłonienie wykonawcy bez
zastosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych,
zgodnie z art. 4 pkt. 8

Wykonywanie prac związanych
z bieżącym utrzymaniem
i dostawą wyposażenia
dla potrzeb ptaków, nietoperzy
i wiewiórek na terenach parków,
skwerów i zieleńców
w Białymstoku

Specjalistyczna
Spółdzielnia Socjalna
"Povoly"

2 370

4.

Wyłonienie wykonawcy
w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie

Wykonanie prac związanych
z bieżącym utrzymaniem
i dostawą wyposażenia
dla potrzeb ptaków, nietoperzy,
wiewiórek i owadów

Specjalistyczna
Spółdzielnia Socjalna
"Povoly"

65 859
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z ustawą Prawo zamówień
publicznych

pożytecznych na terenach
parków, skwerów i zieleńców
w Białymstoku
Łącznie:

391 026

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego udzielono 1 zamówienie
publiczne na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
o łącznej wartości 27 000 zł.

Lp.

1.

Nazwa zleconego zadania w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

Przygotowanie i wykonanie oprawy artystycznej
trzech miejskich uroczystości patriotycznych:
Święta Wojska Polskiego, Święta Pułkowego
i Narodowego Święta Niepodległości
w duchu tradycji 10. Pułku Ułanów Litewskich

Wartość
Nazwa podmiotu
udzielonego
realizującego zadanie zamówienia w zł

Szwadron Kawalerii
im. 10 Pułku Ułanów
Litewskich

Łącznie:

27 000

27 000

Promocja Miasta i turystyka
W zakresie promocji i turystyki udzielono 30 zamówień publicznych na podstawie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o łącznej wartości 980 084 zł.

WSPÓŁPRACA NIEFINANSOWA
Patronaty honorowe
56 wydarzeń realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego w 2021 roku otrzymały patronat honorowy Prezydenta Miasta
Białegostoku. Były to wydarzenie o szczególnej randze kulturalnej, społecznej lub promocyjnej.
Patronat honorowy Prezydenta Miasta Białegostoku podkreślał rangę wydarzenia. Materiały
promujące inicjatywę były opatrzone herbem Miasta Białegostoku.
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Nagrywanie filmu ze świątecznymi życzeniami skierowanymi do organizacji pozarządowych

Materiały promujące Miasto Białystok
W ciągu całego roku organizacje pozarządowe wnioskowały o przekazanie materiałów w celu
promowania Białegostoku w kraju i za granicą. Materiały otrzymały następujące organizacje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Rodziny Sfer
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”
DTS Helios Białystok
Fundacja Maratony Kresowe
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej
Fundacja Spe Salvi
Stowarzyszenie Starosielce
Białostockie Towarzystwo Esperantystów
Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne
Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód
CARITAS Archidiecezji Białostockiej
Uczniowski Klub Sportowy „DOJLIDY”
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

KONSULTACJE SPOŁECZNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Konsultowanie w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego projektów aktów normatywnych, dokumentów programowych
i strategicznych odbywało się zgodnie z trybem wynikającym z uchwały Nr LX/800/10 Rady Miejskiej
Białegostoku z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
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w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji pozarządowych.
Wykaz, terminy i formy przeprowadzonych konsultacji przedstawiają kolejne zestawienia
w poszczególnych obszarach sfery pożytku publicznego.
Konsultacje społeczne w zakresie edukacji
Do wszystkich konsultacji społecznych przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi w zakresie
edukacji zastosowano formę polegającą na zbieraniu opinii na piśmie i elektronicznie. Uprawnione
podmioty nie złożyły opinii w żadnym z 14 procesów konsultacyjnych.

Lp.

Przedmiot konsultacji w zakresie edukacji

Termin

Formy konsultacji

1.

Projekt uchwały w sprawie założenia Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Białymstoku

1 - 11 lutego

Zbieranie opinii na piśmie
i elektronicznie

2.

Projekt uchwały w sprawie założenia Zespołu
Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku

5 - 15 lutego

Zbieranie opinii na piśmie
i elektronicznie

3.

Projekt uchwały w sprawie założenia Szkoły
Policealnej Nr 3 w Białymstoku oraz włączenia
Szkoły Policealnej Nr 3 w Białymstoku
do Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących z Oddziałami
Integracyjnymi im. Stanisława Staszica
w Białymstoku

10 - 19 lutego

Zbieranie opinii na piśmie
i elektronicznie

4.

Projekt uchwały w sprawie założenia Zespołu
Placówek Oświatowych Nr 2 w Białymstoku

19 lutego - 1 marca

Zbieranie opinii na piśmie
i elektronicznie

5.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół ponadpodstawowych
i szkół specjalnych mających siedzibę
na obszarze Miasta Białegostoku

12 - 21 kwietnia

Zbieranie opinii na piśmie
i elektronicznie

6.

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej
ceny jednostki paliwa w Mieście Białystok
w roku szkolnym 2021/2022 do zwrotu
kosztów przewozu dzieci i uczniów
niepełnosprawnych oraz rodziców

28 kwietnia
- 12 maja

Zbieranie opinii na piśmie
i elektronicznie

7.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Białystok oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych

13-23 lipca

Zbieranie opinii na piśmie
i elektronicznie
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8.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Białystok

14 -26 lipca

Zbieranie opinii na piśmie
i elektronicznie

9.

Projekt uchwały w sprawie założenia Zespołu
Przedszkoli Nr 4 w Białymstoku

30 listopada
- 10 grudnia

Zbieranie opinii na piśmie
i elektronicznie

10.

Projekt uchwały w sprawie założenia Zespołu
Przedszkoli Nr 3 w Białymstoku

30 listopada
- 10 grudnia

Zbieranie opinii na piśmie
i elektronicznie

11.

Projekt uchwały w sprawie założenia Zespołu
Przedszkoli Nr 2 w Białymstoku

30 listopada
- 10 grudnia

Zbieranie opinii na piśmie
i elektronicznie

12.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie określenia kryteriów
obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto
Białystok, określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia spełniania
kryteriów oraz przyznania liczby punktów
każdemu kryterium

31 grudnia 2021 r.
-10 stycznia 2022 r.

Zbieranie opinii na piśmie
i elektronicznie

13.

Projekt uchwały w sprawie założenia Zespołu
Przedszkoli Nr 5 w Białymstoku

31 grudnia 2021 r.10 stycznia 2022 r.

Zbieranie opinii na piśmie
i elektronicznie

14.

Projekt uchwały w sprawie założenia Zespołu
Przedszkoli Nr 6 w Białymstoku

31 grudnia 2021 r. 10 stycznia 2022 r.

Zbieranie opinii na piśmie
i elektronicznie

Konsultacje społeczne w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Lp.

Przedmiot konsultacji

Termin

1.

Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
miasta Białegostoku w 2021 roku

13 stycznia
- 15 lutego

2.

Projekt uchwały w sprawie
uchylenia uchwały w sprawie
powierzenia Przedsiębiorstwu
Usługowo – Handlowo –
Produkcyjnemu „LECH” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością

03 - 12 listopada

Formy konsultacji

Liczba
uczestników
/zgłoszonych
opinii

Konsultacje pisemne
i elektroniczne

6 opinii

Forma pisemna za pomocą
ankiety konsultacyjnej

Nie wpłynęły
żadne uwagi
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w Białymstoku zadań własnych
Gminy Białystok obejmujących
sprawy targowisk i hal targowych
w zakresie Targowiska Miejskiego
zlokalizowanego przy
ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku
3.

Projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie utworzenia
Przedsiębiorstwa Usługowo –
Handlowo –Produkcyjnego
„LECH” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
w Białymstoku

03 - 12 listopada

Forma pisemna za pomocą
ankiety konsultacyjnej

Nie wpłynęły
żadne uwagi

4.

Projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty i ustalenia
stawki opłaty za pojemnik
o określonej pojemności

03 - 12 listopada

Forma pisemna za pomocą
ankiety konsultacyjnej

Nie wpłynęły
żadne uwagi

Konsultacje społeczne w zakresie polityki społecznej i pomocy społecznej

Lp.

Przedmiot konsultacji

Termin

Formy konsultacji

Liczba
uczestników
/zgłoszonych
opinii

1.

Projekt uchwały w sprawie
powołania Białostockiej Rady
Seniorów oraz nadania jej
Statutu

10 - 23 maja

Konsultacje pisemne
i elektroniczne

6 opinii

2.

Projekt uchwały w sprawie
określenia trybu
powoływania członków oraz
organizacji i trybu działania
Białostockiej Rady
Działalności Pożytku
Publicznego

11 – 20 maja

Konsultacje pisemne
i elektroniczne

3 opinie

3.

Zapisy w Miejskim programie
działań na rzecz rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
przestrzegania praw osób z

11 – 21 maja

Ankieta konsultacyjna

1 opinia
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niepełnosprawnościami na
lata 2021 – 2025
4.

Projekt „Strategii Rozwoju
Miasta Białegostoku do 2030
roku”

14 września
- 20 października

Konsultacje pisemne
i elektroniczne, otwarte spotkania
konsultacyjne w formie stacjonarnej
i zdalnej

35 opinii
33 uczestników
spotkań
konsultacyjnych

5.

Projekt uchwały w sprawie
przyjęcia „Programu
współpracy Miasta Białystok
z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku
publicznego na 2022 rok”

24 września
- 04 października

Konsultacje pisemne
i elektroniczne, otwarte spotkanie
konsultacyjne

Liczba
zgłoszonych
opinii: 1

6.

Projekt uchwały „Gminnego
programu osłonowego
w zakresie zmniejszenia
wydatków poniesionych
na leki przez mieszkańców
Miasta Białegostoku na lata
2022-2024”

28 października –
15 listopada

Konsultacje pisemne, elektroniczne
i telefoniczne

Liczba
zgłoszonych
opinii: brak

7.

Zapisy w „Miejskim
programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów
alkoholowych na 2022 rok”

15 – 24 listopada

Ankieta konsultacyjna

Nie wpłynęły
żadne uwagi

8.

Zapisy w „Gminnym
programie przeciwdziałania
narkomanii na 2022 rok”

1 – 10 grudnia

Ankieta konsultacyjna

Nie wpłynęły
żadne uwagi

Przedstawiciele 4
organizacji
obecnych
na spotkaniu

Konsultacje społeczne w zakresie urbanistyki
W konsultacjach społecznych dotyczących projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego brali udział mieszkańcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Lp.

1.

Przedmiot konsultacji

Projekt zmiany miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego części osiedla
Centrum w Białymstoku rejon
ul. Lipowej i L. Waryńskiego

Termin

Formy konsultacji

Liczba uczestników
/zgłoszonych
opinii*

12 marca - 19 kwietnia
Konsultacje
pisemne
i elektroniczne

3 wnioski
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Projekt miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego części
osiedli Kawaleryjskie i Nowe
Miasto w Białymstoku
w rejonie ulic Witolda
Sławińskiego i Kawaleryjskiej
Projekt miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego części osiedla
Sienkiewicza w Białymstoku w
rejonie ulic Jurowieckiej
i Nowogródzkiej
Projekt miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego części osiedla
Kawaleryjskie w Białymstoku
w rejonie ulic Pogodnej i Krętej
Wniosek o ustalenie lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej oraz
inwestycji towarzyszącej na
działce o numerze
ewidencyjnym gr. 733, obręb
17 - Bojary w Białymstoku
Projekt zmiany miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego części osiedla
Bema w Białymstoku
(w rejonie ulicy Wojsk Ochrony
Pogranicza)

Projekt miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego części osiedla
Mickiewicza w Białymstoku
(w rejonie ulic Elizy
Orzeszkowej
i Marii Konopnickiej)

19 marca - 19 kwietnia

19 marca - 19 kwietnia

Konsultacje
pisemne
i elektroniczne

6 wniosków

Konsultacje
pisemne
i elektroniczne

6 wniosków

26 marca - 26 kwietnia

Konsultacje
pisemne
i elektroniczne

4 wnioski

09 kwietnia – 29 lipca

Konsultacje
pisemne
i elektroniczne

Brak danych

1/ wyłożenie
projektu do
publicznego
wglądu,
2/ dyskusja
publiczna
3/ zbieranie uwag
na piśmie
i elektronicznie
1/ wyłożenie
projektu
do publicznego
wglądu,
2/ dyskusja
publiczna
3/ zbieranie uwag
na piśmie
i elektronicznie

Dyskusja nie odbyła
się z powodu braku
zainteresowanych

23 kwietnia - 27 maja

23 kwietnia - 27 maja

Nie wniesiono
uwag

W dyskusji
publicznej wzięły
udział 4 osoby.
Wniesiono 2 uwagi
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

Projekt zmiany miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego części osiedla
Dojlidy w Białymstoku (rejon
ulic: ks. S. Suchowolca
i J. Kuronia) – etap III
Projekt miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego części osiedli
Bacieczki i Starosielce
w Białymstoku w rejonie ulic
Alei Jana Pawła II
i Elewatorskiej
Projekt zmiany miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego części osiedla
Wygoda w Białymstoku
(rejon ul. Zacisze) – etap I

16 kwietnia – 7 maja

Konsultacje
pisemne
i elektroniczne

Złożono 1 wniosek
od instytucji

16 kwietnia - 17 maja

Konsultacje
pisemne
i elektroniczne

Złożono 2 wnioski:
- 1 od instytucji,
- 1 od
przedsiębiorstwa.

1/ wyłożenie
projektu do
publicznego
wglądu,
2/ dyskusja
publiczna
3/ zbieranie uwag
na piśmie
i elektronicznie
1/ wyłożenie
projektu do
publicznego
wglądu,
2/ dyskusja
publiczna
3/ zbieranie uwag
na piśmie
i elektronicznie
1/ wyłożenie
projektu do
publicznego
wglądu,
2/ dyskusja
publiczna
3/ zbieranie uwag
na piśmie
i elektronicznie
1/ wyłożenie
projektu do
publicznego
wglądu,

W dyskusji
publicznej wzięło
udział 6 osób.

14 maja - 18 czerwca

Projekt projektu miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego części osiedla
Dojlidy Górne w Białymstoku
w rejonie ulic Zabłudowskiej
i Stoczni Gdańskiej

28 maja - 1 lipca

Projekt zmiany miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego części osiedla
Mickiewicza w Białymstoku (w
rejonie ulic Artura Grottgera i
Parkowej)

28 maja - 1 lipca

Projekt zmiany miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego części osiedli
Centrum i Przydworcowe

23 lipca - 26 sierpnia

Złożono 3 uwagi.

Dyskusja nie odbyła
się z powodu braku
zainteresowanych.
Nie wniesiono
uwag.

Dyskusja nie odbyła
się z powodu braku
zainteresowanych
Złożono 1 uwagę
przez spółdzielnię
mieszkaniową.

Dyskusja nie odbyła
się z powodu braku
zainteresowanych.
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w Białymstoku (w rejonie ulic
Młynowej i Cieszyńskiej)
– etap I

14.

15.

16.

17.

18.

Projekt miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego części osiedla
Słoneczny Stok w Białymstoku
w rejonie ulic Marczukowskiej
i Stromej

23 lipca - 26 sierpnia

Projekt zmiany miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego części osiedla
Wygoda w Białymstoku (rejon
ul. Zacisze) – etap I

27 sierpnia - 30 września

Projekt zmiany miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego części osiedla
Centrum w Białymstoku
(rejon ul. Lipowej i L.
Waryńskiego)

27 sierpnia - 30 września

Projekt miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego części osiedla
Wysoki Stoczek w Białymstoku
w rejonie ulic Rzemieślniczej
i Długiej

27 sierpnia - 30 września

Projekt miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego części osiedla
Dojlidy i Skorupy w

22 października
– 26 listopada

2/ dyskusja
publiczna
3/ zbieranie uwag
na piśmie
i elektronicznie
1/ wyłożenie
projektu do
publicznego
wglądu,
2/ dyskusja
publiczna
3/ zbieranie uwag
na piśmie
i elektronicznie
1/ wyłożenie
projektu do
publicznego
wglądu,
2/ dyskusja
publiczna
3/ zbieranie uwag
na piśmie
i elektronicznie
1/ wyłożenie
projektu do
publicznego
wglądu,
2/ dyskusja
publiczna
3/ zbieranie uwag
na piśmie
i elektronicznie
1/ wyłożenie
projektu do
publicznego
wglądu,
2/ dyskusja
publiczna
3/ zbieranie uwag
na piśmie
i elektronicznie
1/ wyłożenie
projektu do
publicznego
wglądu,

Nie wniesiono
uwag.

W dyskusji
publicznej wzięła
udział 1 osoba.
Złożono 13 uwag.

W dyskusji
publicznej wzięły
udział 3 osoby.
Złożono uwagi
przez 1 osobę i 1
przedsiębiorstwo.

Dyskusja nie odbyła
się z powodu braku
zainteresowanych.
Nie wniesiono
uwag.

W dyskusji
publicznej wzięły
udział 2 osoby.
Złożono uwagi
przez 1
przedsiębiorstwo
i 4 osoby
W dyskusji
publicznej wzięła
udział 1 osoba.
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Białymstoku w rejonie ulic
Dojlidy Fabryczne i Ks. S.
Suchowolca – etap I

19.

20.

Projekt miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego części osiedli
Kawaleryjskie i Nowe Miasto
w Białymstoku w rejonie ulic
Witolda Sławińskiego
i Kawaleryjskiej

Projekt miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego części osiedla
Wygoda w Białymstoku
w rejonie ulic Ks. A.
Syczewskiego i R. Traugutta

26 listopada - 30 grudnia

17 grudnia 2021 r.
- 17 stycznia 2022 r.

2/ dyskusja
publiczna
3/ zbieranie uwag
na piśmie
i elektronicznie
1/ wyłożenie
projektu do
publicznego
wglądu,
2/ dyskusja
publiczna
3/ zbieranie uwag
na piśmie
i elektronicznie
Konsultacje
pisemne
i elektroniczne

Złożono 1 uwagę
przez
przedsiębiorstwo.

Dyskusja nie odbyła
się z powodu braku
zainteresowanych.
Nie wniesiono
uwag.

Złożono 3 wnioski:
- 1 od instytucji
- 1 od mieszkańców
(18 osób)
- 1 od
przedsiębiorstwa.

* Zestawienie przedstawia dane dotyczące wszystkich zgłoszonych opinii, bez uwzględnienia podziału na opinie
zgłoszone przez mieszkańców i opinie zgłoszone przez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

RADY SPOŁECZNE ORAZ ZESPOŁY DORADCZE I INICJATYWNE
Z UDZIAŁEM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Zespoły z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego o charakterze doradczym i inicjatywnym działały w Białymstoku
na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy. Zespoły funkcjonowały w różnych obszarach tematycznych
i w zależności od tego przyjmowały różne nazwy.
Białostocka Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji na lata 2022-2025
Podstawa prawna powołania Rady
Uchwała Nr XL/601/21 Rady Miasta Białystok z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie określenia trybu
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Białostockiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego.
Zadania Rady
Białostocka Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym.
Zadaniem BRDPP jest:
 opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta oraz programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi
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opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,
o której mowa w art. 4 ustawy
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych
udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między jednostkami organizacyjnymi
Miasta a organizacjami pozarządowymi
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań
do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów
realizacji zadań publicznych.

Najważniejsze zadania Rady zrealizowane w 2021 roku
Na podstawie uchwały przeprowadzono spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych nabór
kandydatów do Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Komisja do spraw Dostosowania Przestrzeni Miejskiej do Potrzeb Osób z Niepełnosprawnością
Podstawa prawna powołania Komisji
Zarządzenie wewnętrzne Nr 59/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 22 lutego 2012 r.
ze zmianami
Zadania Komisji
Komisja jest organem doradczym Prezydenta Miasta w kwestii dostosowania przestrzeni miejskiej
Białegostoku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Najważniejsze zadania Komisji zrealizowane w 2021 roku
W związku z trwającą sytuacją obostrzeń pandemicznych Komisja w 2021 roku nie odbywała
posiedzeń.
Komisja do spraw stypendiów sportowych na 2021 rok
Podstawa prawna powołania Komisji
1) § 3 ust. 2 Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe,
stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/81/19 Rady Miasta Białystok z dnia 11 stycznia
2019 r. w sprawie wspierania białostockiego sportu, przyznawania stypendiów sportowych oraz
nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 403)
2) Zarządzenie Nr 78/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie określenia
zasad i trybu działania Komisji do spraw stypendiów sportowych oraz ustalenia wzoru formularza
wniosku o przyznanie stypendium.
Zadania Komisji
 rozpatrzenie i zaopiniowanie złożonych wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz
stypendiów sportowych Mistrzów dla zawodników, w tym sportowców niepełnosprawnych,
osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych lub
indywidualnych
 przedstawienie propozycji co do liczby, rodzaju i wysokości stypendiów.
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Komisja do spraw dorocznych nagród za wysokie wyniki sportowe uzyskane w 2021 roku
Podstawa prawna powołania Komisji
§ 3 ust. 1 Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe,
stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/81/19 Rady Miasta Białystok z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie wspierania białostockiego sportu, przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród
i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 403).
Zadania Komisji
 rozpatrzenie i zaopiniowanie złożonych wniosków na doroczne nagrody w kategoriach:
Najlepszy Sportowiec, Najlepszy Trener, Najlepszy Młody Sportowiec, Zasłużony dla
białostockiego sportu
 przedłożenie propozycji co do ilości i wysokości nagród w poszczególnych kategoriach.

Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna
Podstawa prawna powołania Komisji
Zarządzenie Nr 348/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie powołania
Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
Zadania Komisji
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każde opracowanie planistyczne
opiniowane jest przez Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, która jest ciałem doradczym
Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego.
Do uczestnictwa w pracach MKUA został powołany zespół ekspercki, liczący łącznie 29 osób, składający
się z przedstawicieli:
 Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP
 Towarzystwa Urbanistów Polskich
 Stowarzyszenia Architektów Polskich
 Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
 niezrzeszonych specjalistów z zakresu architektury i urbanistyki.
Najważniejsze zadania Komisji zrealizowane w 2021 roku
Opiniowanie projektów opracowań dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego
Miasta. W 2021 roku Komisja odbyła 11 posiedzeń.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białymstoku
Podstawy prawne powołania Komisji
 Zarządzenie Nr 92/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie
powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białymstoku
 Zarządzenie Nr 1039/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Białymstoku.
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Zadania Komisji
Komisja prowadzi postępowanie wyjaśniające zmierzające do zobowiązania do leczenia odwykowego,
w którego trakcie zbierane są informacje dotyczące nadużywania alkoholu i negatywnych zachowań
z tym związanych oraz przeprowadza rozmowy motywujące do podjęcia leczenia dobrowolnie.
W sytuacji, kiedy działania prowadzone przez Komisję nie przynoszą efektu, Komisja kieruje wniosek
o zobowiązanie do leczenia odwykowego do właściwego Sądu. Na zlecenie Urzędu Miejskiego
w Białymstoku i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowany został nowy
cykl programów telewizyjnych poświęconych profilaktyce problemów uzależnień i przemocy
w rodzinie.
Najważniejsze zadania Komisji zrealizowane w 2021 roku
W 2021 r. odbyło się 94 posiedzeń Komisji. Do Komisji w 2021 r. wpłynęło 314 nowych wniosków
o zobowiązanie do leczenia odwykowego: 138 wniosków od osób indywidualnych i 189 od instytucji;
na rozmowę informacyjno-motywacyjną zgłosiło się 157 osób, z których 53 osoby podjęły leczenie
odwykowe dobrowolnie. Komisja wystąpiła do sądu z wnioskami o zobowiązanie do leczenia
odwykowego 161 osób.
Członkowie Komisji w 2021 roku uczestniczyli w 1350 grupach roboczych w ramach realizacji procedury
„Niebieskie Karty”. Komisja realizując powyższe zadania ściśle współpracuje z organizacjami
pozarządowymi, których oferta obejmuje profilaktykę uzależnień i przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie. Ponadto ze środków na realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na 2021 rok dofinansowywane były szkolenia specjalistyczne dla osób
zatrudnionych w placówkach pomocowych, także tych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.
Białostocka Rada Seniorów
Podstawy prawne powołania Rady
 Uchwała Nr XL/600/21 Rady Miasta Białystok z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie powołania
Białostockiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
 Zarządzenie Nr 940/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie
ustalenia składu osobowego Białostockiej Rady Seniorów.
Zadania Białostockiej Rady Seniorów
Białostocka Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jej zadaniem jest
wspieranie Miasta w realizacji polityki senioralnej. Jest „rzecznikiem” osób starszych wobec władz
Miasta. Podstawowym celem jej działalności jest pobudzanie aktywności obywatelskiej osób starszych
w społeczności lokalnej oraz wspieranie międzypokoleniowej solidarności, czyli wzajemnej
odpowiedzialności wobec osób przynależących do różnych grup wiekowych.
Białostocka Rada Seniorów liczy obecnie 14 osób, 7 przedstawicieli z grupy białostoczan, którzy
ukończyli 60 rok życia oraz 7 przedstawicieli organizacji działających na rzecz seniorów. Zarząd składa
się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza wybranych na pierwszym posiedzeniu
Rady, które odbyło się w grudniu 2021 r. Kadencja Rady trwa 3 lata.
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Ceremonia wręczenia aktów powołania członkom Białostockiej Rady Seniorów

Miejska Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych – 3. kadencja
Podstawa prawna powołania Rady
Miejską Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołano Zarządzeniem Nr 944/19
Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej
Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Białegostoku.
Zadania Rady
Miejska Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym
w składzie 5 osób. Do zakresu działania Rady należy:
 inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób
z niepełnosprawnościami oraz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami
 opiniowanie projektów miejskich programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami
 ocena realizacji programów przyjmowanych przez radę miejską pod kątem ich skutków dla osób
z niepełnosprawnościami
 opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę miejską pod kątem ich
skutków dla osób z niepełnosprawnościami.
Najważniejsze zadania Rady zrealizowane w 2021 roku
Rada podjęła 3 uchwały i 1 opinię:
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1 uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania w 2021 roku ze środków PFRON
na zadania rehabilitacji społecznej
2 uchwały w sprawie propozycji podziału środków finansowych PFRON przyznanych Miastu
Białystok na 2021 rok na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych
1 opinię w sprawie pomocy wynajmu lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Białystok.

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Białegostoku na lata 2019-2023
Podstawy prawne powołania Rady
 Zarządzenie Nr 411/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie
powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Białegostoku na lata 2019-2023 oraz
określenia zasad i trybu jej działania


Zarządzenie Nr 685/19 zmieniające zarządzenie Nr 411/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia
07 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Białegostoku
na lata 2019-2023 oraz określenia zasad i trybu jej działania.

Zadania Rady
Rada Gospodarcza jest organem konsultacyjno - opiniodawczym Prezydenta Miasta Białegostoku
w zakresie spraw dotyczących sfery gospodarczej Miasta. Zadaniem Rady jest wspieranie działań
Prezydenta poprzez wiedzę i doświadczenie. Rada może przedstawiać stanowiska, opinie, uwagi
i wnioski we wszystkich kwestiach dotyczących problematyki gospodarczej.
Najważniejsze zadania Rady zrealizowane w 2021 roku
W 2021 roku odbyły się dwa posiedzenia Rady. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną spotkania
zostały przeprowadzone w formule hybrydowej: online i stacjonarnej w siedzibie Białostockiego Parku
Naukowo-Technologicznego przy ul. Żurawiej 71.
Podczas posiedzeń Rady Gospodarczej w 2021 roku głównym przedmiotem dyskusji były sprawy
związane m.in. z:
 funkcjonowaniem lotniska Krywlany w Białymstoku
 trudną sytuacja lokalnych przedsiębiorców z branży spożywczej wynikającą z ekspansji dyskontów
na rynku białostockim
 propozycją utworzenia szpitala na obrzeżach miasta
 inicjatywą zgłoszoną przez przedsiębiorców nadania centrum kształcenia praktycznego imienia
Zbigniewa Lenarta
 sytuacją finansową Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego
 przebiegiem drogi ekspresowej na odcinku Białystok-Augustów
 stawkami podatku od nieruchomości
 zachęcenie szkół zawodowych do współpracy z przedsiębiorcami oraz wsparcie poradnictwa
zawodowego
 Członkowie Rady byli informowani o stanie prac związanych z opracowaniem „Strategii Rozwoju
Miasta Białegostoku do roku 2030”.
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Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2022 rok
Podstawy prawne powołania Zespołu
•
Zarządzenie Nr 469/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie
powołania i określenia regulaminu prac Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku
na 2022 rok
•
Zarządzenie Nr 647/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 6 sierpnia 2021 roku w sprawie
powołania i określenia regulaminu prac Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku
na 2022 rok
Zadania Zespołu
 weryfikacja ostateczna projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2022
rok przy pomocy karty analizy projektu
 przygotowanie i przedstawienie do akceptacji Prezydentowi Miasta Białegostoku wykazu
projektów rekomendowanych do umieszczenia na liście do głosowania mieszkańców oraz wykazu
projektów odrzuconych z podaniem uzasadnienia
 przeprowadzenie losowania w przypadku uzyskania przez dwa lub więcej projektów takiej samej
liczby głosów celem ustalenia kolejności na liście wyników
 przedstawienie Prezydentowi Miasta Białegostoku rekomendacji dotyczących kolejnych edycji
budżetu obywatelskiego w Białymstoku.
Najważniejsze zadania Zespołu zrealizowane w 2021 roku
W 2021 roku odbyło się 5 posiedzeń, podczas których dokonano ostatecznej weryfikacji 185 projektów
zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2022. Prezydentowi Miasta Białegostoku przedstawiono
wykaz 112 projektów rekomendowanych do umieszczenia na liście do głosowania mieszkańców oraz
wykaz wraz z uzasadnieniem projektów odrzuconych.

Posiedzenie Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2022 rok
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Zespół do spraw zagospodarowania i ochrony historycznej dzielnicy Bojary
Podstawa prawna powołania Zespołu
Zarządzenie wewnętrzne Nr 19/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie
powołania Zespołu do spraw zagospodarowania i ochrony historycznej zabudowy dzielnicy Bojary
w Białymstoku
Na posiedzenia Zespołu zapraszane są osoby prowadzące działalność w obszarze działania Zespołu,
w tym przedstawiciele: Stowarzyszenia „Nasze Bojary” oraz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.
Cele Zespołu
Celem Zespołu jest opiniowanie działań związanych z kształtowaniem i ochroną krajobrazu osiedla
Bojary oraz związanych z jego promocją, a w szczególności:
 przeprowadzenie analizy uwarunkowań formalnoprawnych związanych z różnymi formami
ochrony zabytkowej zabudowy
 opracowanie założeń do ewentualnego objęcia szczególną formą ochrony tych obszarów
dzielnicy, które posiadają największy potencjał kulturowy
 opracowanie harmonogramu czynności, których podjęcie jest niezbędne do zintensyfikowania
ochrony dziedzictwa krajobrazowego
 podejmowanie działań na rzecz lepszego planowania i większego ładu przestrzenno –
architektonicznego
 opiniowanie programów edukacyjno – dydaktycznych związanych z tradycją dzielnicy.
Najważniejsze zadania Zespołu zrealizowane w 2021 roku
W 2021 roku ze względu na panującą sytuację epidemiczną spotkania Zespołu nie były realizowane.
Unia Metropolii Polskich
Miasto Białystok należy do Unii Metropolii Polskich działającej w formie fundacji. Unia zrzesza
przedstawicieli dwunastu największych polskich miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic,
Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Unia Metropolii
Polskich powstała w 1990 r. z inicjatywy prezydenta Warszawy w celu wspólnego rozwiązywania
specyficznych problemów wielkich miast. Od marca 2019 roku funkcję Prezesa Zarządu pełni Prezydent
Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
W ramach różnych komisji i forów Unii współdziałają i dzielą się dobrymi praktykami prezydenci,
wiceprezydenci, sekretarze, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów, pełnomocnicy i eksperci. Efektem
seminariów, konferencji i spotkań są opracowane stanowiska Zarządu i Rady UMP w sprawach
ważnych dla rozwoju metropolii.
W zakresie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi Miasto Białystok wymienia
doświadczenia w ramach Komisji do spraw Obywateli Miasta.
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KOMISJE KONKURSOWE W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
W procedurę zlecania zadań publicznych są zaangażowane komisje konkursowe. Komisje opiniują
oferty złożone przez organizacje pozarządowe w otwartych konkursach na realizację miejskich zadań
publicznych. Każda komisja konkursowa składa się z przedstawicieli Prezydenta Miasta i osób
wskazanych przez organizacje pozarządowe. W odpowiedzi na zaproszenie Prezydenta Miasta
organizacje pozarządowe wskazały 18 kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących w
2021 r. Spośród wskazanych kandydatów jednostki organizacyjne Miasta formowały poszczególne
komisje konkursowe opiniujące w konkursach w takich obszarach tematycznych jak polityka społeczna,
kultura i dziedzictwo narodowe, sport, edukacja, ochrona środowiska i pomoc społeczna. Członkostwo
w komisji konkursowej miało charakter aktywności społecznej, z udziałem w posiedzeniach nie wiązały
się skutki finansowe.
W grudniu 2021 r. przeprowadzono procedurę naboru kandydatów do komisji konkursowych
opiniujących w 2022 roku.

Posiedzenie komisji konkursowej

UDOSTĘPNIANIE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Lokale użytkowe z zasobu Miasta Białystok, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XXXIV/377/12 Rady Miasta Białystok z dnia
5 listopada 2012 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas
nieoznaczony, wynajmowane są w drodze przetargu.
Istnieje możliwość wynajęcia lokali i nieruchomości w trybie bezprzetargowym jednak tryb ten
ma zastosowanie w przypadkach określonych w § 10 ust. 2 cytowanej wyżej uchwały, między innymi
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na cele niezwiązane z działalnością zarobkową obejmujące sferę zadań publicznych, o której mowa w
art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zasady udostępniania gminnych lokali i nieruchomości w trybie bezprzetargowym na cele określone
powyżej reguluje rozdział III Zarządzenia Nr 600/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 maja
2018 roku w sprawie trybu wyłaniania najemców, dzierżawców i biorących w użyczenie nieruchomość
stanowiących zasób Miasta Białystok, zmienionego zarządzeniem Nr 1142/18 Prezydenta Miasta
Białegostoku z dnia 02 października 2018 roku.
Do udostępnienia przeznacza się lokale niewynajęte po przeprowadzeniu co najmniej
2 bezskutecznych przetargów lub lokale dotychczas udostępnione na cele określone powyżej.
W przypadku pozyskania lokalu możliwego do udostępnienia w wyżej opisanym trybie zamieszcza się
stosowną informację na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń jednostki organizacyjnej oraz
przekazuje informację organizacjom pozarządowym za pośrednictwem Centrum Współpracy
Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ze wskazaniem terminu składania
wniosku.
Wnioski rozpatruje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Białegostoku. W przypadku
rozpatrywania dwóch lub więcej wniosków o ten sam lokal, Komisja rekomenduje do zawarcia umowy
ten podmiot, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, a w przypadku, gdy kilka podmiotów uzyskało
jednakową liczbę punktów, ten, który wcześniej złożył kompletny wniosek. Wnioski nie spełniające
wymogów formalnych oraz złożone po terminie Komisja pozostawia bez rozpatrzenia.
W 2021 roku wystawiono 12 lokali dla organizacji pozarządowych, odbyło się 6 posiedzeń Komisji,
na których rozpatrzono 39 wniosków.
W wymienionym trybie w roku 2021 zawarto z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego:
 6 umów najmu lokalu;
 4 umowy użyczenia lokalu.
Przepisy wspomnianego powyżej zarządzenia nie mają zastosowania w przypadku udostępnienia
na cele wskazane powyżej budynków, gruntów, nieruchomości zabudowanych oraz nie dotyczą umów
zawieranych na czas oznaczony. Zgodnie z powyższym zawarto:
 1 umowę użyczenia nieruchomości zabudowanej na czas nieoznaczony ze Stowarzyszeniem
Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” – działka nr 1513/4, ul. św. Rocha
 4 umowy użyczenia lokalu na czas oznaczony, w tym:
- 3 umowy użyczenia lokalu zawarte od 01 maja 2021 roku do 31 października 2021 roku z Polskim
Towarzystwem Turystyczno - Krajoznawczym Regionalnym Oddziałem w Białymstoku
na prowadzenie punktu Informacji Turystycznej, ul. J. Kilińskiego
(Brama Wielka),
ul. A. Mickiewicza (Pawilon Południowy), pl. Jana Pawła II (Pawilon Północny)
- 1 umowę użyczenia lokalu na okres jednego roku z Białostocką Akademią Siatkówki,
ul. H. Sienkiewicza 53 lok. 207
 1 umowę najmu lokalu na czas oznaczony, tj. okres 1 roku z Fundacją „Linking Media”,
ul. H. Sienkiewicza 44 lok. 2U.
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W przypadku wynajęcia lokalu lub dzierżawy nieruchomości podmiotom prowadzącym działalność,
o której mowa w cytowanej wyżej ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
co do ustalenia stawki czynszu miały zastosowanie przepisy:
 zarządzenia Nr 599/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie stawek
czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących zasób Miasta Białystok zmienione
zarządzeniami Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 1143/18 z dnia 02 października 2018 roku,
Nr 530/19 z dnia 9 lipca 2019 roku, Nr 815/19 z dnia 12 września 2019 roku, Nr 1164/19 z dnia
31 grudnia 2019 roku
 minimalna stawka czynszu z tytułu:
- najmu lokalu wynosiła 1,29 zł/m2 brutto
- dzierżawy nieruchomości gruntowych 0,03 zł/m2 brutto
- dzierżawy powierzchni budynku do 250 m2 - 1,29 zł/m2 brutto
- za każdy kolejny 1 m2 powierzchni budynku powyżej 250 m2 – 0,12 zł/m2 brutto
 zarządzenia Nr 136/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie stawek
czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących zasób Miasta Białystok zmienione
zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 746/21 z dnia 07 września 2021 roku.
 W związku z przejściem ze stawek czynszu brutto na stawki netto od 1 marca 2021 roku
minimalna stawka czynszu z tytułu:
 najmu lokalu wynosiła 2,60 zł/m2 netto
 dzierżawy nieruchomości gruntowych:
- do 500 m2 – 0,20 zł/m2 netto, - powyżej 500 – 0,10 zł/m2 netto
 dzierżawy powierzchni budynku:
- do 250 m2 - 2,10 zł/m2 netto
- za każdy kolejny 1 m2 powierzchni budynku powyżej 250 m2 – 1,05 zł/m2 netto.
W załączeniu znajduje się wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
korzystających z zasobu Miasta Białystok, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zgodnie z § 10
ust. 2 pkt. 11 uchwały Nr XXXIV/377/12 Rady Miasta Białystok z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie
określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz podmiotów
korzystających z zasobu Miasta Białystok mających zawarte umowy na czas oznaczony, umowy
użyczenia lub dzierżawy gruntów, budynków i nieruchomości zabudowanych.
Na potrzeby organizacji pozarządowych udostępniane są lokale mieszkalne przeznaczone na realizację
zadań z zakresu pomocy społecznej zgodnie z § 1 ust. 5 uchwały Nr XXXIV/376/12 Rady Miasta Białystok
z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok oraz z § 19 ust. 2 uchwały XXXVII/540/21 Rady Miasta
Białystok z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok.
W wyżej opisanym trybie w 2021 roku wynajęto 4 lokale. Łącznie zawartych jest 38 umów najmu lokali
mieszkalnych, w tym:
• 22 umowy z Fundacją „Dialog”
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•
•
•
•

8 umów ze Stowarzyszeniem „Ku Dobrej Nadziei”
6 umów ze Stowarzyszeniem „MY DLA INNYCH”
1 umowa z Fundacją Oswoić Świat
1 umowa ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa”.

Łączny stan umów wraz z umowami najmu lokali mieszkalnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi:
•
•
•
•

103 umowy najmu lokalu
57 umów użyczenia lokalu
12 umów dzierżawy nieruchomości
15 umów użyczenia nieruchomości.
NIEODPŁATNE UDOSTĘPNIANIE POMIESZCZEŃ CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

W Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 organizacje pozarządowe mogą bezpłatnie
korzystać z pomieszczeń realizując bezpłatne działania statutowe na rzecz mieszkańców Miasta.
Pomieszczenia dostępne są siedem dni w tygodniu od godz. 8.00 do 20.00. Udostępniane są
pomieszczenia szkoleniowe, sala konferencyjna, biblioteka, stanowiska biurowe wyposażone w sprzęt
komputerowy, hol wystawienniczy, szafki magazynowe, w których można przechowywać niezbędne
do organizacji spotkań rzeczy.
W 2021 r. w związku z zagrożeniem spowodowanym pandemią COVID-19 udostępnianie pomieszczeń
w Centrum Aktywności Społecznej było zawieszone w pierwszej połowie roku i rozpoczęło się
ponownie od czerwca. Odbywało się zgodnie z obowiązującymi wytycznymi rządowymi i obostrzeniami
Głównego Inspektora Sanitarnego, z uwzględnianiem na bieżąco limitów w liczbie osób mogących
korzystać z pomieszczeń.

Wystawa prac zorganizowana w Centrum Aktywności Społecznej
przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
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W okresie od czerwca do grudnia 2021 r. rozpatrzono ogółem 260 wniosków o udostępnianie
pomieszczeń i szafek magazynowych Centrum Aktywności Społecznej, w tym: 225 wniosków
o jednorazowe udostępnienie pomieszczeń, 19 wniosków o cykliczne korzystanie z pomieszczeń
i 9 wniosków o korzystanie z szafek magazynowych, złożonych przez organizacje pozarządowe oraz
1 wniosek o jednorazowe udostępnienie sali, złożony przez inicjatywną grupę mieszkańców
Białegostoku. W przestrzeniach Centrum Aktywności Społecznej odbyło się 460 spotkań, w których
wzięło udział ponad 5 000 osób.
WZMACNIANIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
W strukturze organizacyjnej Centrum Aktywności Społecznej działa pełnomocnik Prezydenta Miasta
Białegostoku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Centrum Współpracy Organizacji
Pozarządowych jako ośrodek wsparcia białostockich organizacji pozarządowych. Podejmowane są
działania o charakterze edukacyjnym i informacyjnym: szkolenia, spotkania robocze, indywidualne
konsultacje dotyczące zarządzania organizacją pozarządową, współpracy z samorządem miejskim,
pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł na działalność trzeciego sektora, partycypacji
społecznej i rozwoju wolontariatu. W 2021 r. udzielono 119 indywidualnych konsultacji. Mieszkańcy
otrzymują informacje o możliwościach działań społecznych, o formalnościach związanych z założeniem
organizacji pozarządowej.
Forum Inicjatyw Społecznych Miasta Białystok
W dniach 27 i 28 października 2021 r. odbyło się Forum Inicjatyw Społecznych Miasta Białystok coroczne, otwarte spotkanie przedstawicieli trzeciego sektora i samorządu miejskiego obejmujące cykl
prelekcji, dyskusji i indywidualnych konsultacji. Zostało przygotowane przez Miasto wraz z partnerami
społecznymi – Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok oraz Ośrodkiem Wspierania
Organizacji Pozarządowych.
Tematem przewodnim wydarzenia pod nazwą: „Dostępne Miasto, Dostępne Organizacje, Dostępni
MY” były wyzwania stojące przed samorządem i organizacjami pozarządowymi w kontekście
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami takimi jak osoby
z niepełnosprawnościami czy seniorzy w związku z wejściem w życie ustawy o zapewnianiu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami.
Podczas Forum prof. Adam Bodnar wygłosił wystąpienie: „Dostępność jako prawo człowieka”, Podlaski
Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami przedstawił obowiązki organizacji pozarządowych realizujących
zadania publiczne w zakresie zapewnienia dostępności, Stowarzyszenie „My dla Innych”
przeprowadziło warsztaty, podczas których uczestnicy mogli doświadczyć sytuacji osoby
z niepełnosprawnościami, Fundacja „Audiodeskrypcja” opowiedziała o zastosowaniu metody
audiodeskrypcji – rozwiązania udostępniającego treści wizualne osobom niewidomym
i niedowidzącym, OWOP przedstawił formy wspierania aktywności sąsiedzkiej i dobre praktyki
w zakresie angażowania mieszkańców w aktywność społeczną.
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Podczas Forum Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok obchodziła jubileusz 10-lecia
aktywności.

Forum Inicjatyw Społecznych Miasta Białystok, 27 - 28 października 2021 r.

Wymiana informacji i promocja działań trzeciego sektora
Inicjatywy organizacji pozarządowych adresowane do mieszkańców były promowane przez Miasto
w różnych formach:
• informacje o wydarzeniach zamieszczano na portalach miejskich www.bialystok.pl
i www.cas.bialystok.pl oraz na portalach społecznościowych Miasta,
• Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych pocztą elektroniczną przekazało
przedstawicielom organizacji pozarządowych i wolontariuszom ponad 700 wiadomości,
• na portalach miejskich www.bialystok.pl i www.cas.bialystok.pl zamieszczono listę organizacji
pozarządowych obejmującą 578 podmiotów, umożliwia ona nawiązanie indywidualnego kontaktu
z wybraną organizacją,
• plakaty i materiały promocyjne organizacji pozarządowych były na ich wniosek zamieszczane
na tablicach ogłoszeń i stojakach w kilkunastu budynkach Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w tym
w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej.
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PROMOCJA WOLONTARIATU
Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
W 2021 r. Miasto zorganizowało 26 białostocką edycję ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu
Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Konkurs jest adresowany do młodzieży w wieku 10-20 lat aktywnej
społecznie na rzecz mieszkańców Białegostoku. Konkurs podkreśla społeczne znaczenie aktywności
młodych wolontariuszy. 63 wolontariuszy oraz 8 grup zgłoszonych przez szkoły i organizacje
pozarządowe ubiegało się o honorowy tytuł: „Wspaniała Wolontariuszka” i „Wspaniały Wolontariusz”.
W finale osiem tytułów zostało przyznanych w kategorii wiekowej „Ósemeczka” (IV-VI klasa szkoły
podstawowej) i osiem w kategorii wiekowej „Ósemka” (VII klasa szkoły podstawowej – V klasa szkoły
średniej).

Uroczystość wręczenia nagród wolontariuszom
w XXVI białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

Spotkania o idei zaangażowania społecznego mieszkańców
Promując ideę wolontariatu Centrum Aktywności Społecznej przeprowadziło 15 zajęć edukacyjnych dla
uczniów białostockich szkół pn.: „W stronę wolontariatu”. 2 zajęcia odbyły się stacjonarnie,
13 w formule zdalnej.
Przeprowadzono spotkanie edukacyjne dla instruktorów harcerskich pn.: „Jak harcerze tworzą Miasto”
na temat możliwości udziału harcerzy w społecznych inicjatywach samorządu miejskiego
realizowanych na rzecz białostoczan (np. Budżet Obywatelski, zespoły konsultacyjno-doradcze,
Jadłodzielnia i inne). W spotkaniu wzięło udział 12 instruktorów harcerskich – wychowawców
młodzieży.
Światowy Dzień Wolontariusza
Z okazji Światowego Dnia Wolontariusza zorganizowano wraz z Federacją Organizacji Pozarządowych
Miasta Białystok i Fundacją „Okno na Wschód” ogólnomiejską Galę Wolontariatu, aby uhonorować

52

162 wolontariuszy działających w organizacjach pozarządowych. Zastępca Prezydenta Miasta wręczył
wolontariuszom pamiątkowe dyplomy i medale.

WNIOSKI

W 2021 roku było zarejestrowanych w Białymstoku 1 392 organizacji pozarządowych, przybyło
58 nowych podmiotów, natomiast w 2020 roku było zarejestrowanych 1 368 organizacji, przybyło
65 nowych. Spadek liczby nowych podmiotów wynikał z ograniczeń sanitarnych związanych z panującą
pandemią.
Rodzaj organizacji
pozarządowej

Fundacja
Stowarzyszenie
z osobowością prawną
Oddział stowarzyszenia
bez osobowości prawnej
Stowarzyszenie zwykłe
Uczniowski Klub Sportowy
Stowarzyszenie kultury
fizycznej nieprowadzące
działalności gospodarczej
Łącznie:

Liczba
organizacji
na dzień
31 grudnia
2020 r.

Liczba organizacji
na dzień
31 grudnia
2021 r.

W tym liczba
organizacji
zarejestrowanych
w 2020 r.

W tym liczba
organizacji
zarejestrowanych
w 2021 r.

411

431

42

28

642

645

14

15

135

133

2

1

63

71

7

12

51

49

0

0

66

63

0

2

1 368

1 392

65

58

Ze względów na trwającą epidemię COVID-19 możliwości podejmowania społecznych działań
grupowych były utrudnione, co w ostatecznym efekcie wywarło wpływ na liczbę rejestrowanych
podmiotów.
Zlecanie zadań publicznych - zestawienie informacji finansowych dotyczących 2020 roku i 2021 roku
Otwarte konkursy ofert
Liczba otwartych konkursów ofert
W 2020 roku ogłoszono 40 otwartych konkursów ofert: 7 z nich w formie powierzenia, a 33 w formie
wsparcia. W 2021 liczba konkursów zwiększyła się o 3 – łącznie ogłoszono 43 konkursy: 6 w formie
powierzenia i 37 w formie wsparcia.
Liczba złożonych ofert i podpisanych umów
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W 2020 roku w otwartych konkursach ofert organizacje pozarządowe złożyły 647 ofert, spośród
których zawarto 293 umowy na łączna kwotę 22 730 985 zł.
W 2021 roku liczba ofert zmniejszyła się o 122 oferty osiągając stan 525 ofert. Zawarto 324 umowy na
łączna kwotę 21 998 787 zł. Liczba ofert, a co za tym idzie łączna kwota środków finansowych
przeznaczonych na realizację zadań wynikała ze stanu pandemii. Wiele organizacji, szczególnie o profilu
seniorskim, ograniczyło swoje działania ze względu na zmniejszenie możliwości osobistego udziału
w aktywnościach.
Umowy wieloletnie
W 2020 roku obowiązywało 37 umów wieloletnich: 14 w formie powierzenia i 23 w formie wsparcia
na łączną kwotę 8 717 731 zł, a w 2021 - 41 umów: 24 w formie powierzenia i 17 w formie wsparcia na
łączną kwotę 10 376 583 zł. Zwiększenie liczby umów, co za tym idzie środków finansowych na ich
realizację wynika z uwzględniania przez Miasto postulatów organizacji pozarządowym o budowaniu
stabilności realizacji zadań publicznych poprzez ich wieloletnią realizację.
Zadania zlecone w trybie uproszczonym
W roku 2020 podpisano 37 umów na realizację zadań publicznych, które zostały zlecone w trybie
uproszczonym przewidzianym w art. 19a ustawy. 18 zadań zostało powierzonych, a 19 było
realizowanych w formie wsparcia. Łączna kwota wyniosła 283 722 zł.
Rok 2021 przyniósł zwiększenie liczby ofert, a w ostatecznym efekcie - zwiększenie o 8 liczby zleconych
zadań, czyli podpisano 45 umów: 27 na powierzenie i 18 na wsparcie, na łączną kwotę 384 407 zł.
Wymieniona środki przeznaczone na realizację zadań w trybie uroszczonym są o przeszło 100 000
tysięcy większa niż kwota z 2020 roku. Tryb uproszczony realizacji zadań publicznych został
wprowadzony przez ustawodawcę w celu odpowiadania na pilne potrzeby środowiska lokalnego,
trudne do perspektywicznego przewidzenia. W czasie pandemii organizacje pozarządowe licznie z tej
możliwości korzystały, ponieważ dynamicznie należało podejmować działania nakierowane
na potrzeby mieszkańców.
Zadania zlecone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych
W 2021 roku o 357 226 zł czyli o około 25% zwiększył się nakład finansowy na realizację zadań
publicznych zleconych w innych trybach niż według ustawy, konkretnie w trybie ustawy Prawo
zamówień publicznych. W 2020 podpisano 33 umów na łączną kwotę 1 040 884 zł, a w 2021 - 35 umów
na łączną kwotę 1 398 110 zł.
Podsumowując należy podkreślić, że środki finansowe przekazane organizacjom pozarządowym
na realizację zadań publicznych w 2021 roku wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o prawie
1 400 000 zł i wynosiły:
 2020 - 32 773 322 zł
 2021 - 34 157 887 zł.
Aktywność organizacji pozarządowych była utrudniona ze względu na obostrzenia wynikające ze stanu
epidemii, a co za idzie – również realizacja zadań publicznych. Warto podkreślić, że trudności
w realizacji były na bieżąco analizowane i rozwiązywane w porozumieniu samorządu i organizacji celem
osiągania jak najkorzystniejszych rozwiązań. Niektóre organizacje nie realizujące zadań publicznych,

54

oparte o aktywność społeczną członków w wyniku pandemii znacząco ograniczyły swoje działania,
niektóre z nich nawet ją zawiesiły.
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Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

WYKAZ PODMIOTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z ZASOBÓW KOMUNALNYCH MIASTA BIAŁYSTOK

Zestawienie obejmuje wykaz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego, którym Miasto Białystok w 2021 roku udostępniało
na preferencyjnych warunkach lokale i/lub nieruchomości na prowadzenie działalności pożytku
publicznego. Przedstawiony stan dotyczy dnia 31 grudnia 2021 r.
Lp. Podmioty korzystające z zasobów komunalnych Miasta Białystok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Aeroklub Białostocki
Białostocka Akademia Siatkówki
Białoruskie Towarzystwo Historyczne
Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów Tęcza
Białostockie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
Caritas Archidiecezji Białostockiej
Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej
Fundacja AC
Fundacja Aktywności Regionalnych
Fundacja Art.Hanza
Fundacja Białystok Biega
Fundacja Czwarty Wymiar
Fundacja DIALOG
Fundacja Linking Media
Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
Fundacja M.I.A.S.T.O. Białystok
Fundacja Mam Marzenie
Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny
Fundacja Polacy znad Niemna
Fundacja POLZA
Fundacja Teatr Latarnia
Instytut Badań Nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
Integrujące Stowarzyszenie Jeden Świat im. prof. Z. Religi
Interdyscyplinarne Towarzystwo Sportowe "Pro Salutem"
Katolickie Stowarzyszenie Ezechiasz
Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych
Komitet Obrony Demokracji
Parafia Rzymskokatolicka św. Andrzeja Boboli
Podlaska Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Rozwój”
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku
Podlaskie Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki Cho Bu Kan
Podlaskie Stowarzyszenie Promocji Sztuki
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
Polski Czerwony Krzyż Podlaski Oddział Okręgowy
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Wojewódzki w Białymstoku
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białymstoku Oddział Okręgowy
Stowarzyszenie Abstynentów Klub Abstynentów Arka
Stowarzyszenie Alternatywnych Sportów Rekreacji i Turystyki Integra
Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki - Białystok
Stowarzyszenie Bestios
Stowarzyszenie Białostocki Klub Balonowy
Stowarzyszenie Dom Jednego Serca
Stowarzyszenie Happy Dog
Stowarzyszenie Faros
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Czemu By Nie
Stowarzyszenie Kibiców Jagiellonii Białystok Dzieci Białegostoku
Stowarzyszenie Klub Balonowy Białystok
Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie
Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei
Stowarzyszenie Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki Moto-Retro
Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna w Białymstoku
Stowarzyszenie Motoserce i No Name Mc
Stowarzyszenie My Dla Innych
Stowarzyszenie Na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej
Stowarzyszenie Otwarty Dom Pomoc Polskim Dzieciom na Wschodzie
Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat
Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno-Społeczne
Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych Przez III Rzeszę w Białymstoku Zarząd Okręgowy
Stowarzyszenie Pomocy Rubież
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom Szansa
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel”
Stowarzyszenie Popierania i Rozwoju Wiedzy o Ochronie Środowiska „Czysty Świat”
Stowarzyszenie Promocji Sportu
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Tango
Stowarzyszenie Rodzin Trzeźwościowych Azyl
Stowarzyszenie Szkółka Szachowa w Białymstoku
Stowarzyszenie Wiedza w Praktyce
Stowarzyszenie Wspierania Środowisk Lokalnych Aktywne Osiedle
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Podlaski Oddział
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód
Stowarzyszenie zwykłe Inicjatywa Plac NZS
Światowy Związek Żołnierzy AK
Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Białymstoku
Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum
Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych Alpi
57

79.
80.
81.
82.

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Mazowiecki
Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Okręgowy
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
83.
Podlaski Zarząd Wojewódzki
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Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W 2021 ROKU WE WSPÓŁPRACY MIASTA I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W ZAKRESIE PROMOCJI MIASTA

Forma realizacji
przedsięwzięcia

Data realizacji
przedsięwzięcia

Nazwa podmiotu
współrealizującego przedsięwzięcie

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

1.

Promocja Miasta Białystok, w okresie
poprzedzającym jak i podczas V edycji Street Dance
- STREET NOISE

Zawody taneczne

23-24 października

Stowarzyszenie Freeway

2.

Promocja Miasta Białystok przez drużynę MOKS
Słoneczny Stok Białystok uczestniczącą w najwyższej
klasie rozgrywkowej - Ekstraklasa Futsalu

Rozgrywki sportowe

16 marca – 1 grudnia

Międzyszkolny Osiedlowy Klub
Sportowy „Słoneczny Stok”

3.

Promocja Miasta Białystok podczas ogólnopolskich
olimpiad: Wiedzy i Społeczeństwa, Wiedzy
o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
Wiedzy o III RP oraz Wiedzy o Unii Europejskiej
organizowanych w 2021 roku w Białymstoku

Konkurs

16 marca - 30 czerwca

Stowarzyszenie EdukacyjnoOświatowe COPTIOSH

4.

Promocja Miasta Białystok przez zespół
uczestniczący w najwyższej klasie rozgrywkowej
w tenisie stołowym mężczyzn

Rozgrywki sportowe

29 czerwca
– 31 grudnia

Uczniowski Klub Sportowy Dojlidy
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5.

Promocja Miasta Białystok przez drużynę
uczestniczącą w najwyższej klasie rozgrywkowej
w futbolu amerykańskim

Rozgrywki sportowe

10 czerwca
– 30 listopada

Drużyna Futbolu Amerykańskiego
Lowlanders

6.

Prowadzenie działań reklamowych na rzecz Miasta
Białystok na profilu „Odkryj Białystok” w mediach
społecznościowych (Facebook)

Prowadzenie profilu
turystycznego na fb

22 czerwca
– 22 grudnia

Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawczym Regionalny Oddział
w Białymstoku

7.

Promocja Miasta Białystok w ramach festiwalu
Tutaka

Festiwal

3-8 sierpnia

Fundacją TUTAKA

8.

Promocja Miasta Białystok w ramach wydarzeń
upamiętniających Bitwę Białostocką w 1920 r.

Wystawa

22 sierpnia

Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych "Czemu by nie"

9.

Promocja Miasta Białystok przez drużynę Klubu
Sportowego Białostockiej Akademii Siatkówki
uczestniczącą w rozgrywkach 1 Ligi Siatkówki Kobiet

Rozgrywki sportowe

15 listopada
– 31 grudnia

Klub Sportowy Białostocka
Akademia Siatkówki

Rozgrywki sportowe

9 – 29 grudnia

Białostocka Akademia Siatkówki

luty – maj

Fundacja Teatr Palace

Zawody sportowe

26/27 lutego

Festiwal

23-27 marca

ZHP Chorągiew Białostocka
Hufiec Białystok
im. hm. Stanisława Moniuszki
Białostockie Stowarzyszenie Lalkarzy

Nagranie płyty

styczeń - grudzień

10. Promocja Miasta Białystok przez drużynę
Białostockiej Akademii Siatkówki uczestniczącą
w rozgrywkach 2 Ligi Siatkówki Mężczyzn

11. Promocja Miasta w ramach projektu Anna Markowa Nagranie filmu i płyty
12. Promocja Miasta w ramach VI Nocnego Marszu
Wilcze Tropy
13. Promocja Miasta w ramach XIII Tyskiego Festiwalu
Monodramów MoTyF
14. Promocja Miasta w ramach wydania
i promocji płyty Pana Michała ‘Ciry’ Ciruka

Stowarzyszenie Pogotowie Kultury
Społecznej
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Koncert

25 marca

Fundacja Tutaka

16. Promocja Miasta w ramach Międzynarodowego
Tygodnia Kultury Białoruskiej

Szereg wydarzeń
kulturalnych

5-11 lipca

Fundacja Tutaka

17. Promocja Miasta w ramach Mistrzostw Polski
k-1 Rules PRO AM

Zawody sportowe

26-27 marca

Klub Sportowy Ragnarok Białystok

Warsztaty dla
młodzieży

maj-grudzień

Związek Ukraińców Podlasia

Konkurs

22 czerwca

Stowarzyszenie Schola Humana

Zawody sportowe

22-24 października

Polski Związek Brydża Sportowego

21. Wystawa fotograficzna z okazji 40-leci istnienia
Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji
Białostocko-Gdańskiej

Wystawa
fotograficzna

styczeń - grudzień

Bractwo Młodzieży Prawosławnej
Diecezji Białostocko-Gdańskiej

22. Obchody jubileuszu istnienia Stowarzyszenia

Jubileuszowe
spotkanie

10 września

Stowarzyszenie Przewoźników
Podlasia

23. Międzynarodowe zawody traktorów
w Republice Serbskiej w Bośni i Hercegowinie

Zawody

30-31 lipca

Stowarzyszenie Popierania
i Rozwoju Wiedzy o Ochronie
Środowiska „Czysty Świat”

Targi i Festiwal

24-26 września

Stowarzyszenie Popierania
i Rozwoju Wiedzy o Ochronie
Środowiska „Czysty Świat”

15. Promocja Miasta w ramach KONCERTU „Solidarni
z Białorusią na Dzień Woli”

18. Promocja Miasta w ramach warsztatów
‘U źródeł dla dzieci i młodzieży
19. Promocja Miasta w ramach VIII Konkursu
Literackiego im. Anny Markowej
20. Promocja Miasta podczas XI Mityngu Pamięci
Andrzeja Mera w ramach Grand Prix Województwa
2021

24. Targi Tour Salon oraz 9. Festiwal Śladami Marzeń
w Poznaniu
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Gala

24 września

Fundacja na rzecz rozwoju
Politechniki Białostockiej

Konferencja

3-31 października

Klub Inteligencji Katolickiej
w Białymstoku

Warsztaty

listopad

Stowarzyszenie LUWIA

28. Mistrzostwa Świata Seniorów WAKO

Zawody sportowe

14-24 października

Klub Sportowy Ragnarok BIAŁYSTOK

29. Ekspozycja bożonarodzeniowej żywej szopki
na Rynku Kościuszki

Ekspozycja tradycji
świątecznych

4 grudnia 2021 r. 9 stycznia 2022 r.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
„DROGA”

Zbiórka żywności

26-27 listopada

Stowarzyszenie Bank Żywności
Suwałki-Białystok

Konferencja

29 listopada-5 grudnia

Fundacja THORAX

32. Wydanie płyty „Tiebie Boga Chwalim”

Wydanie płyty

1-28 grudnia

Fundacja „Muzyka Cerkiewna”

33. Puchar Polski w Maratonie MTB 2021

zawody sportowe

23 maja

Fundacja Maratony Kresowe

Gra miejska i konkurs
krasomówczy

9 - 10 czerwca

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Białostockiej

Konsultacje prawne

styczeń - grudzień

Fundacja Spe Salvi

Festyn

7 sierpnia

Stowarzyszenie Starosielce

Konferencja

7-14 sierpnia

Białostockie Towarzystwo
Esperantystów

Festyn

31 lipca

Fundacja Tatarskie Towarzystwo
Kulturalne

25. Jubileusz 20-lecia Fundacji na rzecz Rozwoju
Politechniki Białostockiej
26. 39. Dni Kultury Chrześcijańskiej pn. Prymas wiary,
nadziei i miłości
27. Stare życie nowych rzeczy

30. Świąteczna Zbiórka Żywności
31. III Podlaski Tydzień Profilaktyki Leczenia Chorób
Nowotworowych ONCOweek

34. Białystok – w TO się gra!
35. Promocja usługi z zakresu porad prawnych
36. Potańcówka na szkolnej
37. Światowy Kongres Esperanto
38. Ogólnopolskie Święto Sabantuj
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39. Regionalne Eliminacje VIII Międzynarodowego
Festiwalu Piosenki Anny German

Konkurs

9 października

Stowarzyszenie Współpracy
Polska-Wschód

40. VIII Przegląd Małych Form Teatralnych

Konkurs

4 listopada

CARITAS Archidiecezji Białostockiej

Spotkanie

grudzień

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

41. Paczki świąteczne dla emerytów i rencistów
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Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W 2021 ROKU WE WSPÓŁPRACY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA
I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Data realizacji
przedsięwzięcia

Forma realizacji przedsięwzięcia

Nazwa podmiotu
współrealizującego przedsięwzięcie

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku
1.

Góra Grosza

zbiórka monet

od 1 lutego do 30 maja

2.

Kampania „Pola Nadziei” Działamy
z sercem

sadzenie żonkili, spotkanie edukacyjne

od 1 października
do 31 grudnia

Towarzystwo Nasz Dom
Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci

Przedszkole Samorządowe Nr 8 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku
1.

Akcja Kotkowo

zbiórka karmy

listopad, grudzień

2.

Sadzenie żonkili w ramach akcji Pola
Nadziei

sadzenie żonkili – akcja charytatywna

październik

Fundacja Kotkowo „Azyl”
Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci

Przedszkole Samorządowe Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku
1.

Łańcuch Dobra

współuczestnictwo w akcji charytatywnej

listopad

Stowarzyszenie „Pro Salute”
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2.

na potrzeby dzieci z dystrofią mięśniową
akcja charytatywna - szerzenie wiedzy nt. osób z
zespołem Downa

Góra Grosza

styczeń

Towarzystwo Nasz Dom

Przedszkole Samorządowe Nr 20 w Białymstoku

1.

Pola Nadziei

2.

Góra Grosza

sadzenie cebulek żonkili,
wykonanie bibułkowych żonkili dla
wolontariuszy,
spotkanie edukacyjne dla dzieci prowadzone
przez przedstawiciela stowarzyszenia,
rozprowadzanie plakatów i ulotek na temat
kampanii wśród rodzin przedszkolaków
zbiórka i przekazanie pieniędzy na pomoc
potrzebującym dzieciom

kwiecień

Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci

listopad - grudzień

Towarzystwo Nasz dom

Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku
1.

Pola Nadziei

sadzenie cebulek żonkili

październik

Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci

2.

Rodnaje słowa
Trójgłos poetycki
Piosenka Białoruska
Gwiazda i kolęda
Przegląd spektakli obrzędowych

cykliczny udział dzieci w konkursach
i przeglądach

styczeń - grudzień

Białoruskie Towarzystwo SpołecznoKulturalne

3.

Góra Grosza

akcja zbiórka monet

grudzień

Towarzystwo Nasz Dom

Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjnego im. Joanny Strzałkowskiej – Kuczyńskiej w Białymstoku
1.

Śmiechofon – terapia śmiechem, wesoła
linia Fundacji Dr Clown, wirtualne wizyty
pełne dobrej energii
i uśmiechu

spotkanie online z wolontariuszami Fundacji,
prowadzenie terapii śmiechem poprzez z pokaz
sztuczek i wspólne zabawy

10 marca
6 maja
18 października

Fundacja Dr Clown
Oddział w Białymstoku
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2.

,Kto to wolontariusz?

spotkanie przedstawiciela Fundacji
Dr Clown z grupą 5-6 latków, rozmowa na temat
wolontariatu, ustalenie, kim jest wolontariusz,
23 listopada
omówienie działań wolontariuszy Fundacji Dr
Clown

Fundacja Dr Clown
Oddział w Białymstoku

Przedszkole Samorządowe Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
1.

Przedszkole Naszych Marzeń

promocja idei przekazywania 1% podatku

luty - marzec

2.

Pola Nadziei

propagowanie wśród rodziców na rzecz dzieci z
chorobami nowotworowymi

styczeń - grudzień

3.
4.

Góra Grosza
Akcja charytatywna

zbiórka monet groszowych
zbiórka rzeczowa

listopad - grudzień
grudzień

Fundacja Młodzi Młodym
Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci
Towarzystwo Nasz Dom
Fundacja Dr Clown

Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku
1.

Góra grosza

zbiórka monet

1 stycznia - 31 maja

2.

Pola nadziei

wykonywanie żonkili z papieru różnymi
technikami (origami, wycinanki itp.), zbiórka na
rzecz fundacji, sadzenie żonkili

styczeń - grudzień

3.

Cała Polska czyta dzieciom

kampania społeczna - czytanie dzieciom książek,
zbiórka literatury dziecięcej na rzecz
przedszkolnej biblioteki

styczeń - grudzień

Towarzystwo Nasz Dom
Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci
Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta
dzieciom

Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku

1.

Wózki za nakrętki

2.

Góra Grosza

zbieranie plastikowych nakrętek
w przedszkolu przez dzieci, rodziców, personel i
styczeń - grudzień
ich przekazanie na rzecz dzieci
niepełnosprawnych
zbieranie monet na rzecz dzieci wychowywanych
od 1 stycznia do 31 maja
poza rodziną

Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom z Porażeniem Mózgowym
„Jasny Cel”
Towarzystwo „Nasz Dom”
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3.

Szlachetna paczka

zgłoszenie rodzin w potrzebie do
ogólnopolskiego projektu społecznego

od 15 listopada
do 31 grudnia

Stowarzyszenie „Wiosna”

Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku

1.

2.

Pola Nadziei

Kwitnące serca

3.

Łańcuch dobra

4.

Góra Grosza

sadzenie cebulek żonkili
wykonanie kwiatów z serduszek na terapię i
rehabilitację dzieci z dystrofią mięśniową
podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej
UMB
wykonanie łańcuchu dobra z pasków kolorowych
papierów
zbieranie funduszy na rzecz dzieci i ich rodzin
będących w trudnej sytuacji

październik

Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci

od 14 lutego
do 30 kwietnia

Stowarzyszenie „Pro Salute”

10 lutego

Stowarzyszenie „Pro Salute”

grudzień

Towarzystwo Nasz Dom

Przedszkole Samorządowe Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku
1.
2.
3.
4.

kampania społeczna
akcja sportowa
program edukacyjny
program edukacyjny

styczeń - grudzień
styczeń - grudzień
styczeń - grudzień
styczeń - grudzień

ABCXXI Fundacja
„Kids awa Sport”
ABCXXI Fundacja
Bliżej Przedszkola

projekt edukacyjny

styczeń - czerwiec

Edu Fejkel

7.

Cała Polska czyta dzieciom
Zdrowo i sportowo
Magiczna moc bajek
Piękna Nasza Polska Cała
Kreatywny przedszkolak”/”Kreatywne
dziecko
Mały Miś w świecie wielkiej literatury

program edukacyjny

wrzesień - grudzień

8.

Uczymy dzieci programować

program edukacyjny

styczeń - grudzień

program edukacyjny
program edukacyjny

wrzesień - grudzień
wrzesień - grudzień

Misiowa Mama
Akademia Uczymy Dzieci
Programować, Fundacja Rozwoju
Edukacji Cyfrowej
Bliżej Przedszkola
Bliżej Przedszkola

5.

9. Bajeczna księga
10. Ekokulturalne przedszkole

Przedszkole Samorządowe nr 42 „Niezapominajka” w Białymstoku
1.

Pomoc bezdomnym kotom

zbiórka karmy dla kotów

luty - marzec

Fundacja „Kotkowo”
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2.

Pomoc dzieciom z chorobami
nowotworowymi

zbiórka artykułów higienicznych, kwesta
żonkilowa

październik

Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci

Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku
1.

Góra Grosza

zbieranie funduszy na rzecz dzieci, które nie
wychowują się w swojej rodzinie

grudzień

Towarzystwo Nasz Dom

Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku
1.

Sadzenie żonkili w ramach akcji Pola
Nadziei

sadzenie żonkili – akcja charytatywna

październik

Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci

Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku
1.

Bliżej pieska

zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt

styczeń

Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt
AS w Czarnej Białostockiej

2.

I Edycja Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki Prozdrowotnej „Śpiewające
serca”

występ wychowanki – zdobycie II miejsca

czerwiec

Stowarzyszenie „Pro Salute”

3.

Pola Nadziei

sadzenie cebulek żonkili

4.

Mikołajkowa Akcja Charytatywna
zbiórka środków czystości dla podopiecznych z
„Pomóżmy innym godnie przeżyć święta” białostockiego hospicjum dla dzieci

październik

grudzień

Fundacja Onkologiczna
Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci
Fundacja Onkologiczna
Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci

Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ” w Białymstoku
1.

Bezpieczne domy – przyjazne miasta

warsztaty nt. bezpiecznego mieszkalnictwa

styczeń - sierpień

Fundacja Habitat for Humanity
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październik

Fundacja CultureLab
Klub Szkół UNICEF
Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci

2.

Prawa dziecka

realizacja zadań według projektu

3.

Pola Nadziei

warsztaty, przekazanie żonkili na kwestę, uprawa
kwiecień
żonkili

4.

Akcja charytatywna/zwierzęta

zbiórka darów

październik

Jedno serce nie da rady

5.
6.

Zdrowo jem, więcej wiem
Góra grosza

zajęcia edukacji zdrowotnej
zbiórka monet

styczeń - grudzień
styczeń

7.

Jasny cel

projekcja filmu edukacyjnego, zajęcia
dydaktyczne

luty

8.

Bohateron – włącz historię

akcja wysyłania kartek

listopad

Fundacja BOŚ
Towarzystwo Nasz Dom
Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom z Porażeniem Mózgowym
„Jasny Cel”
Fundacja Rosa
Fundacja Seniora

Przedszkole Samorządowe Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku
1.
2.
3.

Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka Decybelek
Pełna miseczka dla koteczka
„Decybelki na tropie dobrych nawyków:
Żyjemy zdrowo i kolorowo”

zajęcia terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem o
potrzebie kształcenia specjalnego
zbiórka karmy
projekt edukacyjno – wychowawczy

1 stycznia do 31 grudnia

Stowarzyszenie „Decybelek”

1 – 29 lutego

Fundacja „Kotkowo”

1 listopada do 31 grudnia

Stowarzyszenie „Decybelek”

Przedszkole Samorządowe Nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku
1.

Dni wiedzy na temat autyzmu

współpraca przy organizacji akcji „Dni wiedzy nt.
autyzmu”- akcja informacyjna na stronie
kwiecień
internetowej przedszkola

Krajowe Towarzystwo Autyzmu
Oddział Białystok

Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku
1.

Pola Nadziei

akcja sadzenia żonkili

październik

Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci
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2.

Góra Grosza

3.

Paczuszka dla Maluszka

zbiórka monet - zbieranie funduszy na pomoc
dzieciom
zbiórka pampersów i chusteczek nawilżających
dla małych dzieci

styczeń

Towarzystwo Nasz Dom

grudzień

Fundacja Małych Stópek

Przedszkole Samorządowe Nr 65 "Podlaskie Smyki" w Białymstoku
1.
2.

Podlasie nasz mały kawałek świata
Przedszkolna kraina przedmiotów z
odpadów

zajęcia edukacyjne - warsztaty

kwiecień - czerwiec

Fundacja Majuskuła

zajęcia edukacyjne - warsztaty

kwiecień - czerwiec

Fundacja Majuskuła

Przedszkole Samorządowe Nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku
1.

Program Profilaktyki Próchnicy

zajęcia z dziećmi

2.

Kwitnące serca

akcja charytatywna

3.
4.

Zbieramy kasztany na rzecz Zuzi Opolskiej akcja charytatywna
Góra Gorsza
akcja charytatywna

29 stycznia
12 lutego
26 marca
21 maja
od 12 lutego
do 20 kwietnia
październik
styczeń

5.

Pola nadziei

październik

akcja charytatywna

Fundacja Wiewiórki Julii

Stowarzyszenie „Pro Salute”
Fundacja Się Pomaga
Towarzystwo Nasz Dom
Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci

Przedszkole Samorządowe nr 73 w Białymstoku
1.

Góra Grosza

zbiórka drobnych monet

styczeń - marzec

2.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

warsztaty

styczeń - grudzień

Towarzystwo Nasz Dom
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i
Animatorów KLANZA Oddział
Białostocki

Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach” w Białymstoku
1.

Pola Nadziei

zbiórka artykułów higienicznych

19 kwietnia
21- 30 kwietnia
wrzesień - październik

Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
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2.

Góra Grosza

akcja charytatywna - zbieranie monet

3.

Moc prezentów – UNICEF

projekt edukacyjny

4.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z
UNICEF

zajęcia edukacyjne przybliżające temat praw
dziecka społeczności przedszkolnej

1 listopada - 31 grudnia
od 1 czerwca
do 11 czerwca
15 - 19 listopada
19 listopada

Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci
Towarzystwo Nasz Dom
UNICEF Polska
UNICEF Polska

Przedszkole Samorządowe Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku
1.

Góra grosza

2.

Kampania społeczna miejska „Pola
Nadziei” oraz „ Pocztówka na Boże
Narodzenie”

3.

ogólnopolska akcja świąteczna
ogólnopolska „Serce za Odwagę”

4.

akcja charytatywna ogólnopolska
„Razem na Święta”

5

Kilometry Dobra

6.

Ile waży św. Mikołaj?

ogólnopolska akcja charytatywna - zbiórka
drobnych monet

od 1 do 31 stycznia

Stowarzyszenie „Nasz dom”

akcja sadzenia żonkili, kwesta świąteczna

19 kwietnia
10 października
16 - 17 grudnia

Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci

1 - 12 grudnia

Fundacja Pamięci Narodów

13 - 17 grudnia

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

10 - 15 grudnia

Caritas Polska

od 25 października
do 31 grudnia

Fundacja „Szczęśliwe Dzieciństwo”

wykonanie kartek świątecznych na Boże
Narodzenie, które zostały przekazane żołnierzom
Podziemia Niepodległościowego
zbiórka na terenie przedszkola „dary” w formie
zabawek, słodyczy, ubrań dziecięcych
przekazanych dzieciom w Parafii w Bałcie na
Ukrainie
akcja społeczna - ogólnopolska zbiórka na
terenie przedszkola
akcja społeczna ogólnopolska zbiórka na terenie
przedszkola

Przedszkole Samorządowe nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białystoku
1.

Góra Grosza

akcja zbierania drobnych monet

10 listopada
do 22 grudnia

Towarzystwo Nasz Dom

2.

Pola Nadziei

akcja sadzenia żonkili – akcja promująca pomoc
hospicjum

5 października

Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
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kampania społeczna
akcja wykonania papierowych łańcuchów na
rzecz dzieci z dystrofią mięśniową
ogólnopolska edukacyjno – charytatywna akcja
na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową –
wykonanie tulipanów, posadzenie sadzonek
tulipanów na terenie placówki

styczeń - grudzień

Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci
Fundacja ABCXXI

20 grudnia

Stowarzyszenie „Pro Salute”

6 kwietnia
29 października

Stowarzyszenie „Pro Salute”

13 - 22 grudnia

Placówka Opiekuńczo –
Wychowawcza w Białymstoku „Dom
pod Modrzewiem”

3.

Cała Polska czyta dzieciom

4.

Łańcuch dobra

5.

Tulipany Mocy

6.

Radosne święta

akcja charytatywna – zbiórka słodyczy na rzecz
podopiecznych „Domu pod Modrzewiem”

7.

Kartka dla Bohatera

wykonanie kartek świątecznych na Boże
Narodzenie dla kombatantów – żołnierzy
18 grudnia
walczących o wolną i niepodległą Polskę podczas
II wojny światowej

Stowarzyszenie „Pro Patria – Lokalni
Patrioci”

8.

Niebieskie Motyle są wśród nas –
Światowy Dzień Autyzmu

akcja „Zapal się na niebiesko” dla autyzmu

26 maja

Krajowe Towarzystwo Autyzmu

9.

Pola Nadziei

akcja charytatywna – zbiórka środków czystości
na rzecz dzieci przebywających w Hospicjum

23 marca

Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci

10.

Akcja edukacyjna „Dzieciaki ratują
zwierzaki”

zajęcia dydaktyczne na postawie materiałów
oraz filmów przesłanych przez fundację

wrzesień - grudzień

Fundacja CultureLab

Przedszkole Samorządowe nr 81 "Brzoskwiniowy Raj" w Białymstoku
1.
2.
3.
4.
5.

Cała Polska czyta dzieciom
Zbiórka plastikowych nakrętek
Kup Pan Szczotkę
Kup ciastko dla Kubusia
„Drużyna Kubusia” - zbieraj „grosik” dla
Kubusia

promowanie czytelnictwa
akcja charytatywna
zbiórka szczoteczek i past do zębów
zbiórka pieniędzy

styczeń - grudzień
styczeń - grudzień
październik
luty - marzec

zbiórka pieniędzy

marzec

Fundacja ABC XXI
Stowarzyszenie „Jasny Cel”
Fundacja Redemptoris Missio
Siepomaga.pl
Miód Maliny Koło Gospodyń
Wiejskich z Kurian
72

6.

Pomóż i Ty
Pola nadziei

zbiórka artykułów higienicznych dla
podopiecznych fundacji „Pomóż Im”

7.

Serce za odwagę

8.

Góra Grosza

9.

I Ty możesz zostać pomocnikiem Mikołaja zbiórka słodyczy

wykonanie kartek świątecznych dla
kombatantów, żołnierzy walczących o wolną i
niepodległą Polskę w czasie II wojny światowej
XI edycja zbiórki pieniędzy

kwiecień – maj

Fundacja „Pomóż Im” Na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi - Białostockie
Hospicjum dla Dzieci

grudzień

Stowarzyszenie Pro Partia „Lokalni
Patrioci i „Głos Bohatera”

listopad - grudzień
listopad - grudzień

Towarzystwo Nasz Dom
Świetlica Socjoterapeutyczna
"Promyk" w Białymstoku

Przedszkole Samorządowe Nr 82 „Stumilowy Las” w Białymstoku
1.

Napisz kartkę bohaterom

2.
3.
4.

Góra Grosza
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
Ubranie to pomaganie

5.

Aktywizacja artystyczna seniorów

zajęcia edukacyjne, przygotowanie i przesłanie
kartek Powstańcom Warszawskim
zbiórka drobnych monet
zajęcia edukacyjne
zbiórka używanej odzieży

10 listopada

od 1 stycznia do 31 maja
od 1 do 19 listopada
1 - 17 grudnia
od 1 października
zbiórka nakrętek
do 31 grudnia
Zespół Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku

Fundacja Sensoria
Towarzystwo Nasz Dom
UNICEF Polska
Fundacja UBRANIE TO POMAGANIE
Stowarzyszenie „Dobrze być razem”
(działająca przy DPS w Białymstoku)

1.

Pola Nadziei

zbiórka pieniędzy, sadzenie żonkili

kwiecień i październik

Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci

2.

Tydzień dobrych uczynków

wykonywanie działań charytatywnych
i ekologicznych

maj

Fundacja „Arka”

3.

Świąteczna pomoc dla dzieci
z Hospicjum

zbiórka artykułów przemysłowych i higienicznych grudzień

Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci

4.

Ogólnopolska kampania społeczna “IDĄ
ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE
PAMIĘTAJ”

wysyłanie zakupionych z Fundacji kartek
pocztowych do członków rodzin
i zaprzyjaźnionych instytucji

Fundacja "Dbam o Mój Z@sięg"

grudzień
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5.

Numizmatyka dla Smyka

6.

Rower pomaga

zajęcia dydaktyczne
liczenie przejeżdżonych km rowerem przez
społeczność przedszkola

marzec - maj

Fundacja „Denarius”

maj

Fundacja „Arka”

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Białymstoku
Nakrętka. Zakręć się pozytywnie

zbiórka nakrętek na rzecz niepełnosprawnej
Emilki (dochód ze sprzedaży jest przeznaczony
na turnus delfinoterapii)

2.

Kwiecień - miesiąc na rzecz Autyzmu

udział w akcji „Zapal się na niebiesko dla
autyzmu”

3.

Góra grosza

4.

Zbiórka kasztanów
Kiermasz ciast i upominków na rzecz
pomocy Julii

1.

5.
6.

Kartki i ozdoby Wielkanocne

7.

Zbiórka pieniędzy na rzecz Mikołajka

8.

Zostań Świętym Mikołajem

zbiórka drobnych monet na rzecz dzieci, które
wychowują się w domach dziecka, rodzinach
zastępczych
zbiórka kasztanów na rzecz pomocy Julii

styczeń - grudzień

Fundacja „Zdążyć z pomocą”

kwiecień

Krajowe Towarzystwo Autyzmu,
Ośrodek Szkolno-Terapeutyczny dla
Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w
Białymstoku

listopad - grudzień

Towarzystwo Nasz Dom

październik

Fundacja Siepomaga

kiermasz ciast i upominków na rzecz pomocy Julii 6 października
przekazanie własnoręcznie wykonanych kartek i
ozdób Wielkanocnych na licytacje na rzecz
Mikołaja cierpiącego na SMA
zbiórka pieniędzy na rzecz Mikołaja cierpiącego
na SMA
zbiórka słodyczy na Święta Bożego Narodzenia
dla ubogich dzieci

Fundacja Siepomaga

marzec - kwiecień

Fundacja Siepomaga

marzec

Fundacja Siepomaga

grudzień

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
„Droga”

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Białymstoku
1.

Finał WOŚP

zbiórka środków finansowych na rzecz fundacji

29 stycznia

2.

Profilaktyka stomatologiczna
„Serce za odwagę”, „BohaterOn włącz
historię!”

zajęcia profilaktyczne dla przedszkolaków

05 października

Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy
Fundacja Wiewiórki Julki

tworzenie kartek dla weteranów wojennych

10 grudnia

Fundacja Pamięci Narodów

3.
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4.
5.

6.

Stare klucze dla „Budzika”
Tworzenie kartek urodzinowych dla
podopiecznych fundacji „Mały gest-wielki
cel”
Spotkanie z dogoterapeutką z fundacji
„Psi Uśmiech”

7.

Łańcuch dobra

8.

Kiermasz walentynkowy

9.

Opatrunek na ratunek

zbiórka zużytych kluczy na rzecz dzieci w
śpiączce. Klinika Budzik

wrzesień - czerwiec

Fundacja Akogo?

tworzenie kartek i listów dla chorego chłopca
Filipa

11 stycznia

„Mały gest-wielki cel”

28 września

Fundacja „Psi Uśmiech”

04 grudnia

Fundacja „Pro Salute”

14 luty

UNICEF Polska

24 czerwiec

Fundacja „Redemptoris Missio”
Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci

warsztaty dla przedszkolaków, poznanie pracy
dogoterapeuty, zajęcia edukacyjne
tworzenie łańcucha na rzecz dzieci z dystrofią
mięśniową
kiermasz własnoręcznie wykonanych
upominków walentynkowych
zbiórka opatrunków i środków odkażających

10. Kiermasz charytatywny

kiermasz ciast i wypieków

11. Zbiórka świąteczna

zbiórka słoików do pakowania potraw wigilijnych
10 grudnia
dla potrzebujących

16 listopada

Caritas Archidiecezji Białostockiej

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku
1.
2.

Świąteczna zbiórka żywności
Świąteczna zbiórka żywności
„Święta godne, a nie głodne”

3.

Serduszko dla bezdomnego

4.

Serduszko dla kotka

5.

Kiermasz Wielkanocny

6.

Program „Pajacyk”

zbiórka żywności w sklepie PSS Społem „Opałek” 17 - 18 grudnia

Bractwo Młodzieży Prawosławnej

zbiórka żywności w sklepie PSS Społem „Bojary”

Bank Żywności Suwałki - Białystok

zbiórka w szkole zimowych czapek, rękawic,
skarpet, ubrań
zbiórka karmy i akcesoriów dla kotów
sprzedaż świec wielkanocnych, pisanek, ozdób
przy Katedrze prawosławnej św. Mikołaja
finansowanie obiadów w szkole uczniom
pochodzącym z rodzin będących w trudnej
sytuacji materialno – bytowej

26-27 listopada
luty - grudzień
luty - marzec
marzec - kwiecień
styczeń
czerwiec
październik - grudzień

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia
„ELEOS”
Fundacja „Kotkowo”
Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia
„ELEOS”
Polska Akcja Humanitarna we
współpracy z Prawosławnym
Ośrodkiem Miłosierdzia „ELEOS”
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7.

Zbiórka żywności „Wielkopostny dar
serca”

zbiórka żywności w sklepie PSS Społem „Opałek” 23-24 kwietnia

Bractwo Młodzieży Prawosławnej

8.

Kredkobranie

zbiórka artykułów szkolnych dzieciom
z Kresów

wrzesień

9.

Zbiórka nakrętek

zbiórka nakrętek na rzecz chorego dziecka

kwiecień - wrzesień

zbiórka zabawek, słodyczy, ubrań

grudzień

Fundacja „Ignatianum”
z Krakowa
Stowarzyszenie „Kreatywny
Wasilków”
Grupa pomocowa „Skrawek nieba”
w Sokółce

zakup potrzebnych rzeczy wybranej rodzinie

grudzień

10. Zbiórka zabawek, słodyczy, ubrań
11.

Udział klasy Va w akcji „Szlachetna
paczka”

Stowarzyszenie „Wiosna”

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

3.

Warsztaty profilaktyczne „Zdrowe
żywienie, mądre myślenie” dla uczniów
klas IV - VIII
Zbiórka przyborów szkolnych dla
Katolickiego Ośrodka Wychowania i
Terapii Uzależnień Metanoia
Zbiórka elektrośmieci

4.

Zbiórka żywności

1.

2.

warsztaty

8, 9, 11 czerwca

Fundacja Nowe Horyzonty

zbiórka

6 - 13 grudnia

Caritas Archidiecezji Białostockiej

zbiórka

9 - 20 września

zbiórka

31 marca

Moje Miasto Bez Elektrośmieci
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
„Droga”

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku
1.

Asystent wielokulturowy

2.

Współpraca z CARITAS Archidiecezji
Białostockiej

asystent wielokulturowy dla uczniów
styczeń - grudzień
pochodzenia cudzoziemskiego
pomoc w opłaceniu pomocy szkolnych, obiadów
w stołówce szkolnej,
udział wolontariatu we wszystkich działaniach
prowadzonych dla potrzebujących
styczeń - grudzień
prowadzonych na terenie szkoły i miasta zbiórka
żywności do Toreb Samarytanka, kartki
świąteczne na Boże Narodzenie i Wielkanoc

Fundacja „DIALOG”

Caritas Archidiecezji Białostockiej
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3.

4.

5.

6.

udział w posiedzeniach zespołów
interdyscyplinarnych i grup roboczych uczniów i
Asystent rodzin
rodzin objętych asystenturą rodzinną,
organizacja wspólnych imprez, zbiórek czy akcji
razem z wolontariatem szkolnym
Pomoc w nauce, wyrównywanie braków i zajęcia wyrównawcze dla uczniów kl. I-VIII
pokonywanie bariery językowej
pochodzenia cudzoziemskiego
udział Wolontariatu w III edycji „Dzieci –
Dzieciom” – zorganizowanie zbiórek dla Domu
Ogólnopolska Akcja „Podaj Dobro Dalej”
Samotnej Matki w Supraślu oraz Punktu
Aniołkowo w Stowarzyszeniu DROGA
Ogólnopolski Projekt AKADEMIA
udział uczniów kl. I-VI w projekcie metodą
PRZYSZŁOŚCI
tutoringu z wolontariuszem,
Ogólnopolski Projekt SZLACHETNA
objęcie uczniów i ich rodzin pomocą w postaci
PACZKA
paczek świątecznych

7.

Wspieranie i współpraca z organizacjami
pozarządowymi współpracującymi ze
szkołą

8.

TULIPANY MOCY

9.

Związek Sybiraków

10. Stowarzyszenie „WSPÓLNOTA POLSKA”

rekrutacja dzieci do świetlic oraz udział w
posiedzeniach zespołów okresowej oceny
funkcjonowania dziecka i rodziny

styczeń - grudzień

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
„DROGA”

styczeń - czerwiec

Fundacja „MultiOcalenie”

styczeń – wrzesień

Fundacja Heleny Kmieć

styczeń - grudzień
październik - grudzień

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
WIOSNA

styczeń - grudzień

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
„DROGA”
Świetlica socjoterapeutyczna
NAZARET
Świetlica socjoterapeutyczna ELEOS
Świetlica socjoterapeutyczna
CARITAS

wspólne posadzenie z uczniami pola „Tulipany
Mocy” oraz działania na rzecz dzieci z dystrofią
wrzesień - grudzień
mięśniową Duschena
wspólne przedsięwzięcia na terenie szkoły i
miasta
wykonanie kartek świątecznych oraz upominków styczeń - grudzień
dla patrona szkoły,
konkursy, plakaty, lapbooki
udział w projekcie IV edycji Razem dla Edukacji
lipiec - grudzień
„Wschód – Zachód łączy nas Polska”

Stowarzyszenie „Pro Salute”

Związek Sybiraków

Stowarzyszenie „WSPÓLNOTA
POLSKA”
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11.

1.

Zajęcia dodatkowe dla uczniów
pochodzenia cudzoziemskiego

Pola nadziei

2.

Pomoc w integracji cudzoziemców
posiadających status uchodźcy

3.

Zbiórka funduszy na rzecz rehabilitacji
absolwenta SP 6

4.

Szlachetna paczka

5.

„Okno na wschód”

współpraca z Akredytowaną Szkołą Polską w
Kanadzie
wydanie książki w ramach współpracy
„Język polski dla kl. I-VIII”
marzec - czerwiec
„Język angielski dla kl. I-VIII”
wrzesień - grudzień
„Zajęcia z terapii pedagogicznej”
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku

sadzenie żonkili na terenie szkoły

zbiórka przyborów szkolnych dla cudzoziemców
uczących się w oddziałach przygotowawczych w
Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w
Białymstoku
zbiórka funduszy na rzecz rehabilitacji
absolwenta SP 6
pomoc rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji
życiowej
kartki dla Polaków na Wschodzie

Stowarzyszenie VOX HUMANA

od 10 marca
do 26 maja
październik

Towarzystwo Przyjaciół Chorych
“Hospicjum im. św. Łazarza”
Fundacja “Pomóż Im” na rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci

październik - listopad

Fundacja Dialog

październik - listopad

Fundacja SEDEKA

listopad - grudzień

Stowarzyszenie Wiosna

listopad - grudzień

Fundacja „Okno na Wschód”

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku
1.

2.
3.

Wojewódzki Archidiecezjalny Konkurs
Plastyczny „W Bogu mam oparcie. Bóg
jest w mojej modlitwie”
Wojewódzki Archidiecezjalny Konkurs
Plastyczny „Różaniec to miłość, prawda i
życie”
Udział w programie „Szkolny Klub
Sportowy 2021”

konkurs plastyczny

październik

Klub Inteligencji Katolickiej

konkurs plastyczny

październik

Klub Inteligencji Katolickiej

zajęcia sportowe

styczeń - grudzień

Podlaska Federacja Sportu
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4.

Działalność na terenie szkoły drużyn
zuchowej i harcerskiej

5.

Akademia Przyszłości

spotkania drużyn zuchowej i harcerskiej

styczeń - grudzień

Związek Harcerstwa Polskiego

styczeń - grudzień

Stowarzyszenie WIOSNA

październik

Fundacja Kotkowo
Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci
Stowarzyszenie MONAR”
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
„Droga”

6.

spotkania wolontariuszy Akademii z uczniami
SP7
Zbiórka karmy na rzecz Fundacji Kotkowo akcja Szkolnego Koła Wolontariatu

7.

Paczuszka dla maluszka

zbiórka artykułów higienicznych dla dzieci

listopad - grudzień

8.

Cykl spotkań „Jak dorastać z klasą?”

październik - listopad

9.

Komunikacja interpersonalna

zajęcia profilaktyczne
zajęcia profilaktyczne - warsztaty w klasach 5a,
6a, 7a, 7c, 7d

grudzień

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. 42. Pułku Piechoty w Białymstoku
1.
2.

Szlachetna Paczka
Góra grosza

ogólnopolska akcja charytatywna
zbiórka monet

Stowarzyszenie „Wiosna”
Towarzystwo Nasz Dom

udostępnienie bezpłatnych środków
higienicznych

listopad - grudzień
listopad - grudzień
styczeń - czerwiec
wrzesień - grudzień
styczeń - czerwiec
wrzesień - grudzień

3.

Nauczyciel wspomagający

wsparcie dla dzieci cudzoziemskich

4.

Hej, Dziewczyny!

5.

Akcja charytatywna na rzecz Rycerza
Mikołaja

kiermasz ciast

19 - 21 maja

Fundacja Siepomaga

Fundacja „Dialog”
Akcja Menstruakcja

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku
1.

Góra Grosza

zbiórka pieniędzy

listopad - grudzień

2.

Opatrunek na Ratunek

zbiórka opatrunków

październik

3.

Zbiórka karmy dla KOCIAKÓW

zbiórka karmy

październik

Towarzystwo Nasz Dom
Fundacja Pomocy Humanitarnej
Redemptoris Misso
Fundacja KOTKOWO

Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku
1.

Pozalekcyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży
zajęcia sportowe Judo
z niepełnosprawnościami

styczeń - grudzień

Olimpiady Specjalne PolskaPodlaskie
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2.

3.

Rozwijanie samodzielności i kreatywności
dzieci i młodzieży z
zajęcia sportowo i kulturne
niepełnosprawnościami
zajęcia edukacyjne promujące ideę pomocy
osobom nieuleczanie chorym

Pola Nadziei

styczeń - grudzień

Podlaskie Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych „START”

styczeń - grudzień

Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci

Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku

1.

Wsparcie rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczej

kierowanie osób do opieki i pomocy

styczeń - grudzień

ELEOS Prawosławny Ośrodek
Miłosierdzia
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
„Droga”
Centrum Pomocy Dzieciom
Stowarzyszenia KLANZA
w Białymstoku

2.

Wsparcie rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczej

spotkania dotyczące okresowej oceny
funkcjonowania rodzin

styczeń - grudzień

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
„Droga”

3.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej

opieka nad sztandarem Związku Inwalidów
Wojennych RP

styczeń - grudzień

Związek Inwalidów Wojennych RP

edukacja ekologiczna, segregowanie odpadów
na terenie szkoły

styczeń - grudzień

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju
„Agro-Group”

szkolenia, konferencje dla nauczycieli i rodziców

styczeń - grudzień

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
„Droga” we współpracy ze
Stowarzyszeniem ETAP

udział w zawodach sportowych

styczeń - grudzień

UKS Dojlidy

4.

5.

6.

Podejmowanie przedsięwzięć związanych
z gospodarką odpadami, w tym działań
edukacyjnych na temat gospodarki
odpadami
Doskonalenie umiejętności kadry
oświatowej Miasta Białegostoku oraz
rodziców z zakresu wychowania i opieki
Propagowanie kultury fizycznej,
zdrowego trybu życia, upowszechniania
sportu wśród mieszkańców Miasta
poprzez organizację lub uczestniczenie w
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imprezach, zawodach, zajęciach
sportowych
7.

Podnoszenie poziomu aktywności
społecznej mieszkańców Białegostoku i
rozwój wolontariatu

8.

Kształtowania postaw prospołecznych
młodzieży, szacunku i akceptacji drugiego
wykonanie muralu
człowieka oraz respektowania norm
społecznych

udział w akcjach charytatywnych

styczeń - grudzień

Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci Fundacja „Siepomaga”

październik

Fundacja Otwarta Edukacja

Szkoła Podstawowa Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku
1.

Zdrowe żywienie-mądre myślenie

warsztaty dla uczniów klas 2-8

1-19 listopada

Fundacja Nowe Horyzonty

Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Białymstoku
1.

Drugie życie jeansu

2.

Łańcuch Dobra

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

listopad

Stowarzyszenie „100-lecie kobiet”

grudzień

Fundacja „Pro Salute”

Szlachetna paczka
Kiermasz świąteczny

kampania
wykonanie łańcucha świątecznego
i przekazanie go Fundacji
akcja
akcja charytatywna

listopad - grudzień
grudzień

Stowarzyszenie „Wiosna”
Stowarzyszenie „100-lecie kobiet”

Projekty Uniwersytetu Dzieci

zajęcia wychowawcze

luty - czerwiec

Fundacja Uniwersytet Dzieci

program

wrzesień - grudzień

Adliner

udział w biegu
projekt
szkolenie

listopad
wrzesień - grudzień
listopad

akcja

czerwiec

Fundacja Białystok Biega
CEO
CEO
Fundacja „Cała Polska czyta
dzieciom”

Ogólnopolski Program Profilaktyki
Zdrowotnej dla Dziewcząt „Akademia
Dojrzewania Laktacyd”
Biegnę dla Niepodległej
Razem dla klimatu
Świat w szkole, szkoła w świecie

10. Ogólnopolski tydzień czytania dzieciom

Szkoła Podstawowa Nr 30 Specjalna im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku
1.

Zdrowe żywienie - mądre myślenie

warsztaty

16 i 17 listopada

Fundacja Nowe Horyzonty
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Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

1.

Wspomaganie rodzin w pełnieniu funkcji
wychowawczych
i opiekuńczych

udział rodziców, dzieci i nauczycieli w kursach,
szkoleniach, konsultacjach ze specjalistami,
pomoc rzeczowa

styczeń - grudzień

2.

Wspomaganie funkcji wychowawczej
szkoły, przeciwdziałanie patologiom

spotkania, udział w szkoleniach

styczeń - grudzień

3.

Działalność „Szkolnego Koła
Wolontariatu”

organizowanie akcji charytatywnych, zbiórki
darów, zbiórka nakrętek

styczeń - grudzień

4.

Kultura i sport

organizowanie przedsięwzięć sportowych

styczeń - grudzień

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i
Animatorów Klanza oddział
Białystok Centrum Ochrony Dziecka
i Rodziny
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
„Droga”
Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
„Droga”
Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny
ETAP Ośrodek Profilaktyki i Terapii
dla Młodzieży i Dorosłych.
Fundacja „Pomóż Im”- na rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci
Białostocka Akademia Siatkówki.
MOSP Białystok

Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku
1.

Darowizna pieniężna

przekazanie 1 % z podatku na cele szkolne

styczeń - grudzień

2.

Umowa o dofinansowanie dożywiania

pokrycie kosztów dożywiania dla grupy 10
uczniów szkoły

styczeń - grudzień

Studencka Fundacja Młodzi-Młodym
z siedzibą w Częstochowie
ELEOS Prawosławny Ośrodek
Miłosierdzia we współpracy z Polską
Akcją Humanitarną w ramach
Ogólnopolskiego Programu Pajacyk

Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku
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1.
2.
3.
4.

Wspieranie rodziny w jej funkcjach
wychowawczych
Szkolny Klub Wolontariusza „Klub Ośmiu”
przy SP Nr 44
Realizacja programów wychowawczych i
edukacyjnych
Projekt ,,Zdrowe żywienie mądre
myślenie

program ,,Akademia Przyszłości”

styczeń - grudzień

Stowarzyszenie „Wiosna”

realizacja Programu ,,Dobro podaj dalej”,
,,Wstyd za zło” (akcje charytatywne)

styczeń - grudzień

Fundacja ,,Świat na TAK”

projekt ,,Ratujemy i uczymy ratować”

styczeń - grudzień

Fundacja Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy

realizacja projektu

styczeń - grudzień

Fundacja ,,Nowe Horyzonty”

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. świętego Jana Pawła II w Białymstoku
1.

Zbiórka żywności dla osób potrzebujących praca społeczna uczniów i nauczycieli

styczeń - grudzień

Caritas Polska

Szkoła Podstawowa Nr 46 Specjalna w Białymstoku
1.

zbiórka nakrętek na potrzeby dziecka
niepełnosprawnego

Zbiórka nakrętek

styczeń - grudzień

Fundacja „Złotowianka”

Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
1

Ogólnopolski program edukacyjny
rozwijający kreatywność „Destination
Imagination”

2

Junior Media

3

Dziel się uśmiechem

4

Dobrze jemy ze szkołą na widelcu

5

Trzymaj formę

zajęcia dla uczniów rozwijające kreatywność i
innowacyjność
ogólnopolski projekt edukacyjny dzienników
regionalnych - zajęcia dziennikarskie i redakcyjne
– tworzenie gazetki uczniowskiej
kl. 4 – 8 na platformie internetowej
juniormedia.pl
ogólnopolski program edukacyjny - zajęcia dla
uczniów z zakresu edukacji prozdrowotnej,
dotyczące higieny jamy ustnej
ogólnopolski program edukacyjny - zajęcia dla
uczniów z zakresu edukacji żywieniowej
ogólnopolskie program edukacyjny - zajęcia dla
uczniów z zakresu edukacji prozdrowotnej,

styczeń - grudzień

Fundacja Destination Imagination
Polska

styczeń - grudzień

Polska Press Grupa
Fundacja Orange

styczeń - grudzień

PCK Podlaski Oddział Okręgowy

styczeń - grudzień

Fundacja Szkoła na Widelcu

styczeń - grudzień

Fundacja Żywność, Aktywność
Fizyczna i Zdrowie
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dotyczące zbilansowanego odżywiania
połączonego z regularną aktywnością fizyczną
ogólnopolski program edukacyjny - zajęcia dla
uczniów z zakresu edukacji przyrodniczej
konkursy plastyczne, literackie, lekcje
wychowawcze, zajęcia świetlicowe, gazetki,
ulotki

6

Przyroda z klasą. Czy wiesz jak żyje jeż?

7

Zachowaj Trzeźwy umysł

8

Ręczna na Orliku 2021

9

BO Fajnie być EKO

10

Akademia Przyszłości

11

Dożywianie uczniów z rodzin
przeżywających trudności życiowe

opłacanie abonamentów obiadowych

12

Wielkanocna zbiórka żywności

zbiórka artykułów spożywczych dla najuboższych
15 - 25 marca
seniorów z osiedla Nowe Miasto

13

Opatrunek na ratunek

akcja charytatywna: zbiórka materiałów
opatrunkowych oraz środków odkażających dla
szpitali misyjnych w Afryce

11 - 15 października

14

Pomagamy zwierzętom w potrzebie

akcja charytatywna: zbiórka kociej i psiej karmy

od 20 października
do 5 listopada

15

Zbiórka żywności pod hasłem ,,Święta
godne, a nie głodne”

16

Pola nadziei

17

Adopcja serca

akcja charytatywna: zbiórka żywności dla
potrzebujących, udział uczniów i nauczycieli
kiermasze charytatywne, warsztaty dla szkolnych
wolontariuszy
zbiórka charytatywna na wsparcie edukacji
uczennicy z Afryki

rozgrywki piłki ręcznej

styczeń - grudzień

Fundacja Uniwersytet Dzieci

styczeń - grudzień

Stowarzyszenie Producentów i
Dziennikarzy Radiowych

od 1 czerwca
do 3 października

Fundacja Orły Sportu

konkurs na film promujący postawy
październik
proekologiczne
indywidualna pomoc uczniom w przezwyciężaniu
trudności szkolnych udzielana przez
styczeń - grudzień
wolontariuszy-tutorów
styczeń - grudzień

30 listopada

Stowarzyszenie Białostockiego
Obszaru Funkcjonalnego
Stowarzyszenie Wiosna
Parafialny zespół Caritas Parafii
Rzymskokatolickiej pw. świętego
Jerzego w Białymstoku
Parafialny zespół Caritas Parafii
Rzymskokatolickiej pw. świętego
Karola Boromeusza w Białymstoku
Fundacja Redemptoris Missio
Fundacja Kotkowo Stowarzyszenie
Przyjaciół Zwierząt „As” w Czarnej
Białostockiej
Federacja Polskich Banków
Żywności

styczeń - grudzień

Fundacja „Pomóż im”

od 13 października
do 30 listopada

MAITRI-Ruch Solidarności z Ubogimi
z Trzeciego Świata
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18

Szlachetna paczka

19

I ty możesz zostać Świetnym Mikołajem

20

Z sercem do nakrętek

21

Góra Grosza

22

Zagrożenia płynące z Internetu i gier
komputerowych oraz odpowiedzialność
prawna nieletnich i zachowania
ryzykowne

23

Komunikacja

przygotowanie paczki dla osoby potrzebującej
przez społeczność szkolną
zbiórka środków czystości i artykułów
spożywczych dla najuboższych seniorów
z osiedla Nowe Miasto
zbiórka plastikowych nakrętek na potrzeby
chorego dziecka
zbiórka monet, lekcje wychowawcze
o dobroczynności i aktywności społecznej

22 grudnia

Stowarzyszenie „Wiosna”

od 29 listopada
do 14 grudnia

Parafialny zespół Caritas Parafii
Rzymskokatolickiej pw. świętego
Karola Boromeusza w Białymstoku

styczeń - grudzień

Fundacja Oddech Życia

od 1 listopada
do 31 grudnia

Towarzystwo Nasz Dom

projekt szkoleniowy: prelekcja dla rodziców
i zajęcia warsztatowe dla uczniów

8 - 9 listopada

Towarzystwo Salezjańskie
w Warszawie

zajęcia warsztatowe z uczniami kl. VIII

13 grudnia

ETAP Stowarzyszenie Pomocy
Rodzinie Droga

Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku
1.

Pajacykowa Sieć Pomocowa Polskiej Akcji zakup produktów żywnościowych
Humanitarnej
przeznaczonych na dożywianie

styczeń - czerwiec
październik - grudzień

ELEOS Prawosławny Ośrodek
Miłosierdzia Diecezji Białostocko –
Gdańskiej

Zespół Szkół Nr 15 Przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku
1.

„Świąteczny list do przyjaciela”

warsztaty

Stowarzyszenie Pro Salute

warsztaty plastyczne

listopad
20 września
8, 15 października

2.

Kartka dla powstańca

3.
4.
5.

Bombki świąteczne
Pozytywne poduszeczki
Misie i inne przytulaki

warsztaty plastyczne
warsztaty plastyczne
warsztaty plastyczne

grudzień
wrzesień
listopad

Stowarzyszenie Eurydyki
Stowarzyszenie Pozytywka
Stowarzyszenie Pozytywka

Fundacja Rosa

Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku
1.

Paczka dla seniora

zbiórka żywności, środków czystości, małego
AGD

grudzień

Centrum Wolontariusza Osoby
Niepełnosprawnej Stowarzyszenie
„My dla Innych”
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2.
3.
4.
5.

Projekt „Chcę być razem, a nie obok –
aktywni w społeczeństwie”
Centrum kompetencji BOF –
kompleksowy model wsparcia i
modernizacji kształcenia zawodowego
Podlaska sieć doradztwa zawodowego
„Podlaski kompas pracy”
Ekocentrum kompetencji BOF

warsztaty

kwiecień - listopad

Stowarzyszenie „My dla Innych”

doradztwo kompetencji, współpraca
z uczelniami

styczeń - grudzień

Fundacja BFKK

warsztaty

styczeń - grudzień

Fundacja BFKK

warsztaty

styczeń - grudzień

Fundacja BFKK

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku
1.

2.

3.

zajęcia informacyjno-edukacyjne prowadzone
w formie warsztatu

Profilaktyka HIV/AIDS

Radzenie sobie ze stresem STRES pod
kontrolą

zajęcia informacyjno-edukacyjne

Odpowiedzialność prawna młodzieży
i podejmowania zachowań ryzykownych

zajęcia informacyjno-edukacyjne

13 października
16, 17, 24 lutego
10, 12, 15, 16, 19 i 23
marca
25, 28 maja
31 maja
17 czerwca

ETAP Ośrodek Profilaktyki
i Terapii dla Młodzieży
i Dorosłych
ETAP Ośrodek Profilaktyki
i Terapii dla Młodzieży
i Dorosłych
ETAP Ośrodek Profilaktyki
i Terapii dla Młodzieży
i Dorosłych

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku
1.

Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej szkolenie

18 listopada

2.

Zbiórka charytatywna

zbiórka

styczeń-grudzień

3.

Viva! Akcja dla zwierząt

spotkanie

15 listopada

4.

Sprzątanie mogił wojskowych

spotkanie

10 sierpnia

5.

My, Polacy

cykl pogadanek, warsztatów o tematyce
patriotycznej

26-30 kwietnia

Podlaskie Stowarzyszenie
„Młoda Krew”
PCK
Stowarzyszenie LUWIA
Fundacja VIVA
ZHP, PWK OHP,
Stowarzyszenie Wschód
Hufiec Pracy PWK OHP

86

6.

„Konki Ohapiki” -„Podlaski Zakątek –
tu żyje się BIO”

1.

Akademia Przyszłości

2.

Profilaktyka

3.

Profilaktyka

spotkanie-szycie maskotek

kwiecień

Hufiec Pracy PWK OHP

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku
spotkania z uczniami, pomoc w nauce oraz
od 1 stycznia do 30 czerwca
Stowarzyszenie Wiosna
wzmacnianie poczucia wartości
od 1 września do 30 czerwca
Stowarzyszenie Droga, Etapzajęcia informacyjno-edukacyjne dla klas VI i VII
wrzesień, październik
Młodzieżowy Ośrodek Terapii i
Readaptacji
Noezis Pracownia Psychoedukacji i
spotkanie psychoedukacyjne dla rodziców i
6 grudnia
Profilaktyki Dzieci Młodzieży i
nauczycieli
Dorosłych
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” w Białymstoku

1.

Wigilijne dzieło pomocy dzieciom

świąteczny kiermasz szkolny

grudzień

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia
„ELEOS”

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku
1.

Kiermasz Bożonarodzeniowy

działania charytatywne

styczeń - grudzień

2.

ZSB-G POMAGA

działania charytatywne

styczeń - grudzień

3.

Nocna piątka

działania prozdrowotne

4.

Edukacja międzykulturowa w szkole

szkolenie, uczestnictwo w warsztatach

5.

Jak odróżnić dziecko od kąpieli

szkolenie, uczestnictwo w warsztatach

6.

Warsztaty psychoedukacyjne dla
młodzieży

działania prozdrowotne, profilaktyczne

7.

Pola nadziei, zbiórka odzieży

działania charytatywne

Caritas Archidiecezji Białostockiej
Stowarzyszenie Kontakt Miast
Białystok-Eindhoven

styczeń - grudzień zgodnie z
kalendarzem imprez w
Fundacja Białystok Biega
Białymstoku
październik
Fundacja Dialog
Polskie Towarzystwo Psychologiczne
18 grudnia
Oddział w Białymstoku
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
styczeń-grudzień
„Droga”
Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
21 października
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci
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8.

Po- moc

działania charytatywne

styczeń - grudzień

9.

Zbiórka na rzecz Hospicjum

działania charytatywne

styczeń - grudzień

Stowarzyszenie „Caritas” odział w
Białymstoku
PCK Odział w Białymstoku

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku
1.

Pola Nadziei

akcja sadzenia żonkili z młodzieżą klas II

27 października

2.

akcja charytatywna zbierania żywności

1 - 9 września

kolędowanie na Boże Narodzenie

12 grudnia

Hospicjum Opatrzności Bożej

4.
5.

Zbiórka dżemów
Kolędowanie w Hospicjum Opatrzności
Bożej
Akcja zbierania datków i leków
Kiermasz świąteczny na Boże Narodzenie

Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci
Fundacja Spe Salvi - Jadłodzielnia

10 grudnia
07-10 grudnia

Hospicjum Opatrzności Bożej
Caritas Archidiecezji Białostockiej

6.

Szlachetna Paczka

wspieranie Hospicjum
kiermasz
zbieranie produktów żywnościowych i
chemicznych

5 grudnia

Szlachetna Paczka

3.

IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku
1.

Stres pod kontrolą

warsztaty online z maturzystami

styczeń-luty

2.

Depresja nastolatków

szkolenie online dla specjalistów

luty

3.

Jak wspierać dziecko w powrocie do
edukacji stacjonarnej

wykład online dla rodziców

maj

4.

Zapoznanie z ofertą Ośrodka ETAP w
Białymstoku, wymiana doświadczeń

szkolenie pedagogów i psychologów ze szkół
ponadpodstawowych z terenu miasta
Białegostoku

kwiecień

5.

Sieć współpracy i samokształcenia
pedagogów szkolnych „Dyrekcjanauczyciele-pedagog/psycholog, czyli
drużyna wspólnie dbająca o zdrowie

warsztaty

czerwiec

Ośrodek Profilaktyki i Terapii
dla Młodzieży i Dorosłych w
Białymstoku „ETAP”
Ośrodek Profilaktyki i Terapii
dla Młodzieży i Dorosłych w
Białymstoku „ETAP”
Fundacja „Instytut Edukacji
Pozytywnej”
Ośrodek Profilaktyki i Terapii
dla Młodzieży i Dorosłych
w Białymstoku „ETAP”
Ośrodek Profilaktyki i Terapii
dla Młodzieży i Dorosłych w
Białymstoku „ETAP”
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6.

psychiczne uczniów po powrocie do
szkół”
Wolontariat – mój sposób na życie

warsztaty dla uczniów

styczeń-grudzień

7.

Inauguracja XII Edycji Kampanii „Pola
Nadziei”

akcja sadzenia cebulek żonkili

październik

8.

Zbiórka pieniędzy na rzecz funduszu
stypendialnego

kwesta

październik

9.

Zostań Świętym Mikołajem

zbiórka słodyczy i zabawek

październik

Nowe technologie komputerowe –
nadużywanie, uzależnienia. Wymiana
10. doświadczeń w zakresie wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego dzieci i
młodzieży

szkolenie

grudzień

Fundacja „DIALOG”
Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci
Fundacja „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
„Droga”
Ośrodek Profilaktyki i Terapii
dla Młodzieży i Dorosłych
w Białymstoku „ETAP”

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku
1.

Razem możemy więcej

wolontariat stały

styczeń-grudzień

2.

Profilaktyka zachowań ryzykownych

szkolenie dla wychowawców

13 grudnia

Fundacja Dialog
Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla
Młodzieży i Dorosłych „ETAP”

VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku
1.

Profilaktyka uzależnień

udział w szkoleniach stacjonarnych i on-line

styczeń-grudzień

„ETAP” Ośrodek Profilaktyki i Terapii
dla Młodzieży i Dorosłych w
Białymstoku

2.

Kompleksowe wsparcie dziecka i jego
rodziny

kierowanie rodziców i młodzieży będącej w
kryzysie, wymagających wsparcia
terapeutycznego

styczeń-grudzień

Centrum Pomocy Dzieciom PSPiA
KLANZA Oddział Białostocki

czerwiec

Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci

3.

Kwesty na terenie hipermarketów

wolontariat
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4.

Włączenie się do Ogólnopolskiej Kampanii
wolontariat
„Pola Nadziei” (poletko żonkilowe)

październik

5.

Kwesta na rzecz programu
stypendialnego

wolontariat

październik

6.

Kiermasz Mikołajkowy

wolontariat

grudzień

Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci
Fundacja „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”
Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

1.

Akcje charytatywne

2.

Profilaktyka uzależnień

3.

Kompleksowe wsparcie dziecka
i rodziny

4.

Zajęcia strzelecko - sportowe

5.

Pierwsza pomoc

6.

Światowy Dzień Walki z Otyłością

7.

Promocja nauki języka niemieckiego

zbiórki pieniędzy na rzecz podopiecznych
różnych fundacji, kiermasze świąteczne, zbiórka
gier planszowych i przyborów szkolnych
udział pedagogów szkolnych w szkoleniach
stacjonarnych i on-line
kierowanie rodziców i młodzieży będącej
w kryzysie, wymagających wsparcia
terapeutycznego
udział młodzieży w zawodach strzelecko sportowych
udział w zajęciach z pierwszej pomocy
poprowadzonych przez ucznia naszej szkoły
spotkanie z dietetykiem dotyczące zdrowego
odżywiania i zdrowego stylu życia
udział młodzieży w wydarzeniu kulturalnym
promującym naukę języka niemieckiego w
ramach kampanii „Język Twojej Pasji”

styczeń-grudzień

styczeń-grudzień

Caritas Archidiecezji Białostockiej
Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”
Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci
„ETAP” Ośrodek Profilaktyki i Terapii
dla Młodzieży i Dorosłych

styczeń-grudzień

Centrum Pomocy Dzieciom PSPiA
KLANZA Oddział Białostocki

styczeń-grudzień

KS „Kaliber” Białystok

14 grudnia

Grupa Ratownicza „Medival”

26 października

Centrum Dietetyczne „Naturhouse”

21 września

Goethe Institut
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8.

Solidarność. Podaj dalej

udział młodzieży w projekcie o zasięgu
międzynarodowym, opartym na pomyśle
„wiadomości w butelce” – wysyłaniu kartek
pocztowych z przesłaniem solidarności do
losowo wybranych nieznajomych z
oczekiwaniem na odpowiedź

wrzesień-grudzień

Fundacja „Szkoła z klasą”

X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
1.

Podlasie otwarte na integrację

warsztaty międzykulturowe

24 i 28 września
4 i 12 października

2.

Tydzień Edukacji Globalnej

warsztaty

15-19 listopada

Fundacja Dialog
Polska Akcja Humanitarna
Amnesty International

XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku
1.

Zaplanuj swoją karierę

doradztwo zawodowe - warsztaty dla klas
drugich

04 - 10 maja

2.

Uzależnienia - jak ich uniknąć?

warsztaty profilaktyczne dla klas drugich

06 - 20 października

3.

Stres – jak sobie z nim radzić?

warsztaty profilaktyczne dla klas trzecich

od 16 listopada
do 13 grudnia

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
OHP w Białymstoku
Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla
Młodzieży i Dorosłych „ETAP
Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla
Młodzieży i Dorosłych „ETAP”

Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku
1.

Akcja Krwiodawstwa

festyn

22 września

Polski Czerwony Krzyż

2.

Dzień Przedsiębiorczości

szkolenie

7 kwietnia

Fundacja Młodzieżowej
Przedsiębiorczości

3.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

spotkania, szkolenia

8 - 14 listopada

Fundacja Młodzieżowej
Przedsiębiorczości
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4.

Tydzień Kariery

szkolenia, spotkania

11 - 15 października

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych
i Zawodowych

5.

Obóz sportowy

zimowy obóz sportowy

styczeń, sierpień

KS BAS Białystok

6.

Mecze i treningi II ligi kobiet
w sezonie 2020/2021

mecze

styczeń-marzec

KS BAS Białystok

7.

Turniej półfinałowy o wejście do I ligi
kobiet w sezonie 2020/2021

turniej

kwiecień

KS BAS Białystok

8.

Turniej finałowy o wejście do I ligi kobiet
w sezonie 2020/2021

turniej

maj

KS BAS Białystok

9.

Mecze w ramach Pucharu Polski kobiet w
mecze
piłce siatkowej

listopad

KS BAS Białystok

10.

Mecze i treningi I ligi kobiet
w sezonie 2021/2022

mecze, treningi

wrzesień-grudzień

KS BAS Białystok

11.

Start w Mistrzostwach województwa
Kadetek

liga

październik-grudzień
styczeń-luty

KS BAS Białystok8

12.

Start w Mistrzostwach województwa
Juniorek

liga

październik-grudzień
styczeń-luty

KS BAS Białystok

13.

Udział w projekcie Siatkarskich Ośrodków
specjalistyczne zajęcia z piłki siatkowej
Szkolnych

wrzesień - grudzień
styczeń-czerwiec

KS BAS Białystok

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku
1.

Nie biorę – wygrywam

warsztaty profilaktyczne dla uczniów kl. I i II

01-10 czerwca

Stowarzyszenie MONAR
Poradnia ProfilaktycznoKonsultacyjna w Białymstoku

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku

92

1.

Całkiem blisko, tuż obok

spotkanie online - prezentacja filmu
dokumentalnego

2.

Zbiórka funduszy na rzecz chorego
dziecka

zbiórka funduszy

8-12 marca

3.

Szkolenie dla wolontariuszy

szkolenie

12 marca
12-20 maja

4.
5.

Przygotowanie ozdób świątecznych
Wielkopostna Jałmużna

6.

Szkolny Korpus Solidarności

7.

„Kropla życia” – akcja honorowego
oddawania krwi

kiermasz
zbiórka
szkolenie dla opiekunów, przystąpienie do
programu Podlaska Sieć Wolontariatu
plakaty informacyjny na stronie internetowej
szkoły

24 lutego

24 marca
kwiecień
kwiecień
kwiecień 1

8.

Pola nadziei

akcja nasadzenia żonkili na terenie szkoły

21 października

9.

Zbiórka funduszy na rzecz chorego
dziecka

zbiórka

4 listopada

10. Sprzedaż Rogali św. Marcina

akcja charytatywna

18 listopada

11. Usługi fryzjerskie dla podopiecznych

usługi fryzjerskie w domu pomocy

25 listopada

Program Certyfikacyjny
12.
“Szkoła Myślenia Pozytywnego”

comiesięczne zadania realizowane z młodzieżą w
szkole, których celem jest profilaktyka zdrowia
styczeń-grudzień
psychicznego uczniów

Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci
Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci
Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci
Fundacja „Mali Wojownicy”
Caritas Archidiecezji Białostockiej
Centrum Aktywności Społecznej
Pryzmat
Fundacja „Kropla życia”
Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci
Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci
Caritas Archidiecezji Białostockiej
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
„Droga”
Fundacja Instytut Edukacji
Pozytywnej w Warszawie
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Program "Mediacje w szkole" realizowany szkolenia dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców
13. w ramach projektu "Klimat szkoły.
z zakresu mediacji, utworzenie w ZSTiOzOI
Tworzymy go razem"
Szkolnego Klubu Mediacji
akcja społeczna, charytatywna zbiórka jeansu,
przygotowanie kolekcji użytkowych rzeczy z
14. DRUGIE ŻYCIE JEANSU
jeansu z odzysku (toreb, poszewek, dekoracji),
przygotowanie kolekcji jeansowej z odzysku,
pokaz mody, współpraca z projektantkami mody
wspólna realizacja projektu Dressmaking i
Lingerie w ramach projektu ERASMUS+ realizacja
15. Dressmaking i Lingerie
szkoleń dla nauczycieli branży przemysłu mody z
Polski, Litwy i, wizyt studyjnych w lokalnych
firmach branży mody (bieliźniarstwo i suknie)
wspólna realizacja projektu HOT & GASTRO w
ramach programu ERASMUS+ program staży
16. HOT & GASTRO
zawodowych dla 24 uczniów z kierunku technik
hotelarstwa w Wilnie
wspólna realizacja projektu w ramach programu
17. #OUR STORIES
ERASMUS+
szkolenia specjalistyczne dla młodzieży, staży
18. Centrum Kompetencji BOF
zawodowych, poradnictwa zawodowego, szkoleń
dla nauczycieli technikum

grudzień

Fundacja Instytut Edukacji
Pozytywnej w Warszawie

wrzesień-grudzień

Stowarzyszenie 100-lecie Kobiet

od 2 stycznia
do 31 sierpnia

Fundacja Regionalne Centrum
Kompetencji

styczeń-grudzień

Fundacja Regionalne Centrum
Kompetencji

od 1 stycznia
do 30 listopada

Fundacja Regionalne Centrum
Kompetencji

od 1 stycznia
do 30 czerwca

Białostocka Fundacja Kształcenia
Kadr

Zespół Szkół Mechanicznych im. św. Józefa w Białymstoku
zajęcia edukacyjne o powstaniu warszawskim
1.

BohaterOn

wykonanie i wysłanie kartek z pozdrowieniami
dla żyjących uczestników powstania

wrzesień - październik

Fundacja Rosa
Fundacja Sensoria

2.

Noc Bibliotek

gra logiczna i spotkanie tematyczne

październik

Centrum Edukacji Obywatelskiej

3.

Dar serca

zbiórka odzieży, obuwia, galanterii, artykułów
gospodarstwa domowego

październik

Polski Czerwony Krzyż
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4.

Charytatywna zbiórka książek

zbiórka książek na rzecz Mikołaj Karelusa

kwiecień

Siepomaga.pl

5.

Wsparcie świetlicy socjoterapeutycznej

zbiórka książek dla dzieci materiałów
plastycznych

luty

Specjalistyczna Placówka Wsparcia
Dziennego ELEOS

6.

Sprzątanie świata 2021

promowanie postaw ekologicznych poprzez
zbiórkę zużytych telefonów

kwiecień

EKOPHONE

7.

I Przełajowy Bieg Wiosny. Realizacja
ogólnopolskiego projektu społecznego
(konkursowego) „Bieg to zdrowie nie
tylko Twoje” na rzecz Hospicjum dla
Dzieci w ramach olimpiady Zwolnieni z
Teorii

bieg przełajowy – przekazanie 5179,92 zł

8.

#adoptuj przyjaciela - realizacja
ogólnopolskiego projektu społecznego w
ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii na
rzecz Kociego Rancza i Azylu dla Psów

kiermasz ciasta, cegiełek, gadżetów, kalendarzy
zbiórka darów rzeczowych

9.

udział w III edycji Ogólnopolskiej EdukacyjnoCharytatywnej Akcji Tulipany Mocy: pozyskanie
cebulek tulipanów, przygotowanie grządki,
Realizacja ogólnopolskiego projektu
posadzenie
społecznego (konkursowego) Misja
IV edycja Łańcuch Dobra – wykonanie
Tulipan na rzecz chorych na dystrofię
papierowych łańcuchów 1307,65 m
mięśniową w ramach olimpiady Zwolnieni
akcja - Podaruj Misia
z Teorii
akcja - Drugie życie pluszaków
zbiórka zabawek, puzzle, książeczki-zbiórka
zbiórka darów rzeczowych - Pchli Targ

styczeń-marzec

Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci
Fundacja Zwolnieni z Teorii
Stowarzyszenie 3T Total Tri Training
Białystok

październik-grudzień

Stowarzyszenie As w Czarnej
Białostockiej

Fundacja Pro Salute
październik - grudzień

Fundacja Zwolnieni z Teorii
Ośrodek Wczesnej Pomocy
Dzieciom Upośledzonym Dać Szansę
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Kreatywne warsztaty plastyczne
10. „Wychowanie przez działanie”- ozdoby
wielkanocne

11. Szkolny Tydzień Krwiodawstwa

12. Zabawki i gry planszowe

wykonanie100 szt. ozdób wielkanocnychpapierowych jajek i zająców

marzec

zajęcia edukacyjne Łączy nas krew, która ratuje
życie
kwiecień
konkurs na prezentację multimedialną
„Najcenniejszy lek- krew”
zebranie darów z przeznaczeniem dla chorych na
kwiecień
dystrofię mięśniową

13. Kampania Pola Nadziei 21/22

udział w inauguracji, pozyskanie i posadzenie
żonkili

październik

14. Szkoło Pomóż i Ty

sprzedaż cegiełek

wrzesień

zbiórka zużytych ubrań jeansowych

październik

15.

Drugie życie jeansu

16. Zabawki i gry planszowe

zebranie darów z przeznaczeniem dla chorych na
kwiecień
dystrofię mięśniową

17. Kampania Pola Nadziei 21/22

udział w inauguracji, pozyskanie
i posadzenie żonkili

październik

18. Nie tylko święty daje prezenty

zakup prezentów mikołajkowych dla
podopiecznych Hospicjum

listopad

19. Wolontariat w Fundacji Pomóż Im

spotkania online - 10 klas

marzec

20. Ubrania dla bezdomnych

zbiórka odzieży

kwiecień,

Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci
PCK

Stowarzyszenie Pro Salute
Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci
Fundacja na rzecz Osób
Niewidomych i Niepełnosprawnych
Stowarzyszenia My dla Innych
Stowarzyszenie 100-lecie Kobiet
Stowarzyszenie Pro Salute
Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci
Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci
Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci
Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei
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listopad
październik

PCK

wrzesień-październik

Fundacja Zwolnieni z Teorii

23. Kreatywne warsztaty plastyczne

wykonanie 100 ozdób bożonarodzeniowych aniołków

listopad

Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci

24. Uzależnienie - jak go uniknąć?

profilaktyczne zajęcia indywidualne w
poszczególnych klasach

30 listopada

Ośrodek Profilaktyki i Terapii ETAP

Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży
klas III szkoły branżowej pod nazwą
25. „Uczymy się żyć bez ryzyka AIDS –
zachowanie zdrowia prokreacyjnego w
kontekście zakażenia wirusem HIV”.

warsztaty w każdej z klas

grudzień

Stowarzyszenie FAROS w
Białymstoku

26. Projekt Barnahus

warsztaty z młodzieżowymi ambasadorami z
kilku białostockich szkół średnich

styczeń - grudzień

27. Młodzi Liderzy

warsztaty szkoleniowe

październik - grudzień

21. Pomagamy migrantom
22. Zasprejuj zarazki

zbiórka odzieży, koców, środków czystości
akcja dezynfekowania wspólnych powierzchni
użytkowych

Centrum Pomocy Dzieciom
Stowarzyszenia KLANZA
w Białymstoku
Fundacja 4 Wymiar

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
1.

AlphoARM- Pomocna dłoń

zajęcia prowadzone z młodzieżą
konferencja podsumowująca projekt

2.

Koncerty plenerowe dla mieszkańców
Białegostoku

cykl 3 koncertów:
występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej ZSE

Aktywnym być, z naturą żyć - czynny
wypoczynek młodzieży z Elektryka

wycieczka młodzieży (warsztaty sportowe,
rozgrywki piłki nożnej, turnieje siatkówki
plażowej, maratony gier planszowych, warsztaty
prozdrowotne, spływ kajakowy, ognisko,
wycieczka z przewodnikiem do Biebrzańskiego
Parku Narodowego, ognisko)

3.

od 4 maja do 31 grudnia
15 grudnia
26 września
10 czerwca
29 czerwca

11 - 14 maja

Stowarzyszenie Przyjaciół
„Elektryka”
Stowarzyszenie Przyjaciół
„Elektryka”

Stowarzyszenie Przyjaciół
„Elektryka”
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5.

Zajęcia profilaktyczne

6.

Zajęcia integracyjne klas I

zajęcia edukacyjne „Jak radzić sobie ze
od 08 lutego do 08 marca
stresem/?”
udział młodzieży klas I wraz z wychowawcami w
zajęciach prowadzonych przez specjalistów
od 06 do 14 września
Poradni Profilaktyczno- Konsultacyjnej w
Białymstoku
zbiórka żywności na rzecz podopiecznych
PZN Oddział Białystoki Świetlicy
Socjoterapeutycznej ELEOS
akcja Góra Grosza
listopad - grudzień
zbiórka słodyczy na rzecz podopiecznych
stowarzyszenia Droga
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
Torba Samarytanka
Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

7.

Akcje charytatywne

1.

Święta z „Drogą”

zbiórka słodyczy

10 grudnia

2.

Akcja charytatywna

kiermasz, zbiórka

grudzień

Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla
Młodzieży i Dorosłych ETAP
Stowarzyszenie MONAR
Polski Związek Niewidomych
Oddział w Białymstoku
Towarzystwo Nasz Dom
Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia
Bożego ELEOS
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
„Droga”
Caritas Archidiecezji Białostockiej
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
„Droga”
Caritas Archidiecezji Białostockiej

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białystoku
od 28 czerwca
do 07 lipca

1.

Wakacje 2021

półkolonie

2.

Zajęcia na basenie

zajęcia pozalekcyjne

3.

Hipoterapia

zajęcia pozalekcyjne

4.

Zajęcia na kręgielni
I ty możesz zostać dziennikarzem
sportowym

zajęcia pozalekcyjne

luty - czerwiec
wrzesień - grudzień
luty - czerwiec
wrzesień - październik
wrzesień - grudzień

spotkanie online redaktorem sportowy

10 października

Kampania „Pola Nadziei”

akcja sadzenia żonkili

październik

5.
6.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
i Młodzieży „Razem Możemy
Więcej”
Olimpiady Specjalne Polska
Podlaskie
Olimpiady Specjalne Polska
Podlaskie
Fundacja Fors-Itis
Fundacja ING Dzieciom –
Pomarańczowa Siła
Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
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Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci

7.

Moje Miasto bez Elektrośmieci

8.

Sprzątanie świata – Polska

Ogólnopolski Program Edukacyjny - zajęcia
lekcyjne i zbiórka w szkole - edukacji dzieci i ich
rodzin z zakresu prawidłowego postępowania ze styczeń - grudzień
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
w trosce o środowisko naturalne
akcja sprzątania najbliższego otoczenia
wrzesień

ElektroEko Organizacja Odzysku
Sprzętu Elektrycznego i
Elektronicznego SA
Fundacja „Nasza Ziemia”

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Zajęcia arteterapii 2021
Wydanie kalendarza promującego
twórczość osób niepełnosprawnych
Materiały do prowadzenia zajęć w
pracowni artystycznej i stolarstwa w
SOSW
Letni stacjonarny obóz 5-dniowy w SOSW
Wyjazd turystyczny przedmiotowy
połączony z obozem usprawniającym i
usamodzielniającym osoby
niepełnosprawne Supraśl 2021
Wolontariat zagraniczny
Realizacja Programu Zdrowotnego
„Zdrowi Sportowcy”
Organizacja zajęć zawodów sportowych
dla osób niepełnosprawnych
Zajęcia rehabilitacyjno- sportowe na
basenie

Stowarzyszenie na Rzecz Twórców
Niepełnosprawnych NIKE/SOSW
Stowarzyszenie na Rzecz Twórców
Niepełnosprawnych NIKE/SOSW

zajęcia artystyczne w SOSW

styczeń-grudzień

publikacja

styczeń-grudzień

zaopatrzenie w materiały do działań
artystycznych

styczeń-grudzień

Stowarzyszenie na Rzecz Twórców
Niepełnosprawnych NIKE/SOSW

obóz stacjonarny

sierpień

PSSON Start Białystok/SOSW

wyjazd turystyczny

maj, grudzień

PSSON Start Białystok/SOSW

współpraca z wolontariuszami z krajów
europejskich

styczeń - kwiecień
październik - grudzień

zaopatrzenie zawodników w sprzęt medyczny
(np. okulary); badania lekarskie

styczeń-grudzień

zawody i zajęcia sportowe

styczeń - grudzień

nauka pływania

styczeń - grudzień

Stowarzyszenie Międzynarodowej
i Międzykulturowej Wymiany
ANAWOY/ SOSW
Olimpiady Specjalne Polska Oddział
Białystok/SOSW
Olimpiady Specjalne Polska Oddział
Białystok/SOSW
Olimpiady Specjalne Polska Oddział
Białystok/SOSW

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku
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1.

Dzień Bezpiecznego Internetu

2.

Zróbmy szum wokół wody

3.
4.

Kredkobranie
Maraton Pisanie Listów
Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce
pamiętaj
Nie liczy się, ile posiadasz, ale ile dajesz
innym i jak się czujesz?

5.
6.
7.

Góra grosza

tworzenie plakatów
test, quizy, event, kwesta na rzecz budowy
studni w Afryce
zbieranie przyborów szkolnych
pisanie listów

luty

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

marzec

Polska Akcja Humanitarna

wrzesień
grudzień

Fundacja Ignatianum
Amnesty International

tworzenie i wysyłanie kartek

grudzień

Fundacja Dbam o Mój Zasięg

zbiórka słoików na zupę potrzebującym

grudzień

Caritas Archidiecezji Białostockiej

zbiórka drobnych pieniędzy

Listopad - grudzień

Towarzystwo Nasz Dom

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku
1.

Projekt „Szansa – nowe możliwości dla
dorosłych” model (O)tworzyć świat

warsztaty edukacyjne

październik - grudzień

2.

Festyn „Spotkania z historią” pt.
„Wrzesień 39”

festyn historyczny

10 października

spotkanie online

28 kwietnia

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

cykliczne spotkania

styczeń - grudzień

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe
im. Wagów w Łomży

3.
4.

Spotkanie informacyjne na temat
możliwości edukacji osób dorosłych w
Białymstoku
Koło genealogiczne prowadzone przy
Białostockiej Akademii Rodziny

Fundacja Rozwoju Kompetencji
PRO-SKILLS
Grupa Rekonstrukcyjna Centralnej
Szkoły Podoficerskiej Korpusu
Ochrony Pogranicza w Osowcu

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Białymstoku
1.
2.

28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy (edycja on-line)
Po Torach Dziejów - Od Deportacji
do Repatriacji

koncert, aukcje

31 stycznia

Fundacja Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy

wystawa fotograficzna

luty

Fundacja „MultiOcalenie”

3.

S.O.S dla bezdomnych kotów!

wojewódzki konkurs plastyczno-fotograficzny

4.

XX Ogólnopolska Wystawa Fotografii
Dzieci i Młodzieży

ogólnopolski konkurs fotograficzny, skierowany
do dzieci i młodzieży z całej Polski

od 29 stycznia
do 17 lutego
od 25 kwietnia
do 11 czerwca

Fundacja „Kotkowo”
Towarzystwo Działań Twórczych
„Talent” w Białymstoku

100

5.

Ogólnopolski Konkurs LiterackoFotograficzny „(Pod)różne historie”

ogólnopolski konkurs literacki
i fotograficzny skierowany do dzieci
i młodzieży z całej Polski

od 29 kwietnia
do 28 września

Towarzystwo Działań Twórczych
„Talent” w Białymstoku
Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci
Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci

6.

Muzyczny koncert charytatywny pod
hasłem „Pola Nadziei"

koncert muzyczny (edycja on-line)

08 maja

7.

VI Otwarty Turniej Klasyfikacyjny „POLA
NADZIEI"

turniej szachowy

19 - 20 czerwca

8.

BIAŁYSTOK INTERPHOTO 2021
„Dychotomia. Wschód i Zachód”

wernisaż i wystawa zdjęć Ani Ready - „Hysterical
Woman” oraz Aleksandrasa Ostašenkovasa
„Conditions”

23 września

Forum Fotografii i Multimediów

9.

Inauguracja XII Edycji Kampanii „POLA
NADZIEI” pod hasłem „Działamy z
sercem”

spotkanie, koncert

07 listopada

Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci

spotkanie, warsztaty, koncert

11 - 14 listopada

Stowarzyszenie „Eskapada”

warsztaty, koncerty

styczeń - grudzień

Tatarskie Towarzystwo Kulturalne

Warsztaty muzyczne w ramach projektu
„Nasza Mała Niepodległa”
11. Warsztaty muzyczne
10.

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
1.

Depresja młodzieńcza - rozpoznawanie i
profilaktyka

webinar

29 września

Fundacja Badań Społecznych

2.

Dzieciaki Ratują Zwierzaki

szkolenie on-line

13 października

Fundacja CULTURELAB
Habitat for Humanity Poland

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku
1.

Współpraca Poradni z Fundacją DIALOG

2.

Europejski Dzień Logopedy

konsultacje
konsultacje logopedyczne, spotkania
specjalistów

styczeń - grudzień
styczeń-grudzień

Fundacja DIALOG
Polskie Towarzystwo Logopedyczne
Oddział Podlaski
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Powszechne Towarzystwo
Oświatowe „Edukacja Narodowa”
im. ks. Grzegorza Piramowicza
w Białymstoku
Narodowe Forum Doradztwa
Kariery w Warszawie
Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom
z Porażeniem Mózgowym „Jasny
Cel”
Centrum Pomocy Dzieciom
Stowarzyszenia KLANZA
w Białymstoku
Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnych
Intelektualnie „OTWIERAJMY
SERCA” przy Domu Pomocy
Społecznej w Białymstoku
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
„Droga”

3.

Projekt „Szkoła ćwiczeń”

wsparcie realizacji projektu-konsultacje
eksperckie

styczeń-grudzień

4.

Współpraca poradni ze Stowarzyszeniem
Pomocy Dzieciom z Porażeniem
Mózgowym „Jasny Cel”

konsultacje, wymiana doświadczeń dotyczących
pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami

styczeń-grudzień

5.

Współpraca poradni z Centrum Pomocy
dzieciom Stowarzyszenia KLANZA

konsultacje, spotkania specjalistów

styczeń-grudzień

6.

OTWIERAJMY SERCA

konsultacje

styczeń-grudzień

konsultacje

styczeń-grudzień

konsultacje

styczeń-grudzień

Polskie Towarzystwo Autyzmu

konsultacje

styczeń-grudzień

Polskie Towarzystwo Dyslektyczne

konsultacje

styczeń-grudzień

Polski Związek Głuchych

konsultacje

styczeń-grudzień

Polski Związek Niewidomych

spotkanie eksperckie

19 marca

wsparcie Białostockiego Hospicjum dla Dzieci

grudzień

Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy
Rodzinie „Droga”
Współpraca z Polskim Towarzystwem
8.
Autyzmu
Współpraca z Polskim Towarzystwem
9.
Dyslektycznym
Współpraca z Polskim Związkiem
10.
Głuchych
Współpraca z Polskim Związkiem
11.
Niewidomych
7.

12.

Podlaska Wieczorynka Edukacyjna

13. Paczuszka dla maluszka

Podlaski Klub Kreatywnego
Nauczyciela
Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz
Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi i Hospicjum dla
Dzieci
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