
 

 

 
Forum Inicjatyw Społecznych Miasta Białystok 2022 

 
 

Czy organizacje pozarządowe są gotowe na usługi społeczne w 2023 r.? 
 

 
Termin 

16 listopada 2022 r. w godz. 10.00-15.15 
 

Miejsce 
Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku przy ul. św. Rocha 3 

 

Wydarzenie  
w godzinach 10.00-13.15 będzie tłumaczone na język migowy oraz transmitowane online na fanpage OWOP  

i Federacji 
 

 

Usługi społeczne oznaczają działania z zakresu:  

polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, promocji i 

ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, edukacji publicznej, przeciwdziałania 

bezrobociu, kultury, kultury fizycznej i turystyki, pobudzania aktywności obywatelskiej, mieszkalnictwa, 

ochrony środowiska, reintegracji zawodowej i społecznej – podejmowane przez gminę, organizacje 

pozarządowe w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej, świadczone w formie 

niematerialnej bezpośrednio na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych 

potrzebach lub ogółu mieszkańców (art. 2 Ustawy o usługach społecznych realizowanych przez centra 

usług społecznych). 

Organizacje pozarządowe mogą być ważnym podmiotem w przygotowaniu i realizowaniu usług, 

również tych świadczonych w procesie deinstytucjonalizacji, czyli przejścia od opieki instytucjonalnej 

do usług w środowisku domowym.  

Czy wobec nowych terminów i pojęć, systemu projektowania, zarządzania usługami, ich 

profesjonalizacji,  organizacje są na to gotowe?  

Forum będzie okazją do przyjrzenia się tym kwestiom, zwiększenia wiedzy o usługach i wspólnym 

sposobie zarządzania usługami na terenie miasta Białystok. 

 

 

 



 

 

 

Środa, 16 listopada 2022 
  

 
09.45-10.00   Rejestracja uczestników  

10.00-10.15   Otwarcie Forum 

● Zbigniew Nikitorowicz  – Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku 

● Iwona Zaborowska  – Prezeska Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych 

● Rafał Średziński  – Prezes Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok 
 

10.15-11.00  Wystąpienie: Organizacje pozarządowe - usługi społeczne- deinstytucjonalizacja   

- prof. dr hab. Mirosław Grewiński - Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza 

Korczaka w Warszawie 

11.00-11.30   Sesja pytań do wystąpienia 
 

11.30-11.45   Przerwa kawowa 
 

11.45-13.15  Dyskusja panelowa Organizacje pozarządowe jako partnerzy współzarządzający  

usługami społecznymi- perspektywa lokalna 

● Zbigniew Nikitorowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku 

● Anna Bugalska – Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT  

● Rafał Średziński  – Prezes Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok  

i Stowarzyszenia My dla Innych  

● Elżbieta Żukowska  – Bubienko – Prezes Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei  

● Elżbieta Rajewska  – Nikonowicz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Białymstoku  

 
13.15- 13.45             Wspólne zdjęcie oraz przerwa kawowa  
 
13.45-15.00  Moderowane dyskusje w zespołach tematycznych   

Dobre praktyki i wyzwania w zarządzaniu usługami społecznymi w kluczowych obszarach  
Strategii Rozwoju Usług Społecznych do 2030 roku. Grupy do wyboru:  

● Rodziny z dziećmi 
● Seniorzy 
● Osoby z niepełnosprawnościami 
● Osoby w kryzysie bezdomności 
● Osoby w kryzysie psychicznym 
● Dobre praktyki i wyzwania w realizacji usług społecznych - grupa online 

 
15.00-15.15            Podsumowanie dyskusji  i Forum 
 

          Dodatkowo zapraszamy na: 
15.15-15.45                 Wybory delegatów środowiska organizacji pozarządowych Miasta Białystok do Podlaskiej  
                                       Sieci Pozarządowej prowadzonej przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych  
                                       (reprezentacje powiatów) 


