Wykres. Liczba ludności według płci w województwie podlaskim
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Od ostatniego NSP, liczba ludności województwa
podlaskiego zmniejszyła się o 6,2 tys. osób. W
miastach przybyło 13,0 tys. osób, natomiast
liczba mieszkańców wsi zmniejszyła się o 19,2
tys. osób.

Wyniki NSP z 2011r. wykazały, że ludność
zamieszkała w woj. podlaskim liczyła 1202,4
osób, co stanowiło 3,1% ogółu ludności kraju,
Pod względem liczby mieszkańców
woj. podlaskie uplasowało się na 14
miejscu w Polsce. Mniejszą jest woj. opolskie
i lubuskie.
W ogólnej liczbie mieszkańców nieznacznie
przeważały kobiety, które w 2011 r.
stanowiły 51,2% ogółu ludności
województwa (na 100 mężczyzn
przypadało 105 kobiet).

W 2011 r. ludność miejska stanowiła
60,3% ogółu ludności, zaś ludność
wiejska – 39,7% (w 2002 r. udział ten
wynosił odpowiednio 48,9% i 41,1%).

Istotnym czynnikiem był utrzymujący się przez wszystkie lata pomiędzy spisami dodatni
przyrost naturalny w miastach, zaś ujemny na wsi.

Mapka. Przyrost naturalny na 1000
mieszkańców według powiatów w 2011 r.

Obserwuje się postępujący wzrost liczby
osób w wieku poprodukcyjnym. Udział tej
grupy ludności w ogólnej populacji woj.
podlaskiego w roku 2012 wyniósł 216 967, tj.
18,1% ogółu ludności. Procent ten zwiększył
się o 1,5% w stosunku do zanotowanego sześć
lat wcześniej.

Wykres. Struktura ludności wg wieku
(stan w dniu 31 grudnia)

Przewidywane są niekorzystne zmiany w strukturze wieku ludności, będą one
dotyczyły głównie:
• starzenia się całego społeczeństwa,

• starzenia się zasobów siły roboczej,
• zmniejszania się liczby i udziału osób w wieku produkcyjnym w ogólnej
populacji ludności,
• wzrostu współczynnika obciążenia demograficznego, zwłaszcza grupy osób w
wieku poprodukcyjnym.

Wykres. Prognoza ludności woj. podlaskiego do 2030r.



Woj. podlaskie jest regionem peryferyjnym, o słabej dostępności
transportowej.



Cechuje się małą gęstością zaludnienia, dwukrotnie mniejszą niż średnia
krajowa.



Woj. podlaskie jest regionem typowo rolniczy, o niskiej atrakcyjności
inwestycyjnej, z dominacją rolnictwa rodzinnego w strukturze własności.



Niski poziom uprzemysłowienia regionu, z małą ilością przedsiębiorstw.
Wykres. Analiza struktury zatrudnienia w województwie podlaskim
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Najwięcej podmiotów funkcjonowało na terenie miast: Białystok,
Suwałki i Łomża oraz w powiatach: białostockim, augustowskim
i wysokomazowieckim, zaś najmniej w powiatach sejneńskim i suwalskim.



Najczęściej zarejestrowane jednostki zanotowano w sekcjach: handel
i naprawa pojazdów samochodowych – 25 417, budownictwo – 11 741,
przetwórstwo przemysłowe – 7 895 oraz działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna – 7 234.



Na terenie miast województwa podlaskiego działalność prowadziło
74,9% ogółu podmiotów.



W 2012 r. z prowadzenia działalności gospodarczej zrezygnowały 6 408
jednostki, natomiast zarejestrowanych zostało 9 470 podmiotów
rozpoczynających działalność.



Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2012r. ukształtowało się na
poziomie 3 310,71zł (Polska – 3 744,38 zł).



Mieszkańcy Podlasia zarabiają ok. 433 zł mniej niż w kraju, co wpływa na
rozwój rodzin oraz ich poczucie bezpieczeństwa.



W 2012 r. w gos. domowych przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny
na osobę ukształtował się na poziomie 1 270 zł (w 2009 r. – 1 114 zł).



Poziom przeciętnych miesięcznych
wydatków w gospodarstwach domowych
na osobę w 2011 r. wyniósł 1 045 zł.



Najwyższy udział w strukturze
Najniższym dochodem rozporządzalnym wydatków ogółu gospodarstw
domowych dotyczyły wydatki na
dysponowali renciści (994 zł).
żywność i napoje bezalkoholowe
(25,0%). Dużym obciążeniem dla
gospodarstw domowych były
również wydatki na użytkowanie
mieszkania/domu i nośniki energii
(20,7%) oraz transport (9,6%).



Powiaty najmniej zagrożone ubóstwem w 2012 r.: Białystok i powiat
bielski



Bardzo wysokim stopniem zagrożenia ubóstwem charakteryzują się
powiaty: kolneński, sokólski i sejneński



Sytuacja zagrożenia ubóstwem jest bardziej
Mapka. Stopień zagrożenia ubóstwem w
dynamiczna w gminach. Można
2012r. na terenie powiatów woj. podlaskiego
zaobserwować pozytywne zjawisko
zmniejszania się liczby gmin z wysokim
lub bardzo wysokim stopniem zagrożenia
ubóstwem. W 2011r.- 49% a w 2012r. – 22%

1 bardzo niski
2 niski
3 umiarkowany
4 wysoki
5 bardzo wysoki

Tabela. Ranking gmin pod względem zagrożenia ubóstwem w latach 2011-2012

Miejsce w rankingu

2011

2012

Gmina

Gmina

Mielnik
Bakałarzewo
1
Perlejewo
Nowinka
2
Białowieża
Czyże
3
Kobylin-Borzymy
Mielnik
4
Czyże
Wysokie Mazowieckie m.
5
Rudka
Wysokie Mazowieckie
6
Rutka-Tartak
Przytuły
7
Narewka
Zawady
8
Nowe Piekuty
Supraśl
9
Drohiczyn
Kobylin-Borzymy
10
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
Lipsk
Zbójna
106
Mały Płock
Sejny m.
107
Jeleniewo
Krynki
108
Nowy Dwór
Korycin
109
Kolno m.
Wąsosz
110
Janów
Krasnopol
111
Szczuczyn
Giby
112
Rajgród
Grajewo
113
Sejny m.
Rajgród
114
Giby
Lipsk
115

❖ Warunki mieszkaniowe
❖ System opieki zdrowotnej, w tym profilaktyka i rozwiązywanie
problemów uzależnień
❖ Rynek pracy i bezrobocie

❖ Edukacja i poziom wykształcenia
❖ Bezpieczeństwo publiczne
❖ Zaspokojenie potrzeb kulturowych
❖ Funkcjonowanie rodzin podlaskich z osobami niepełnosprawnymi i
starszymi
❖ Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
❖ Ekonomia społeczna
❖ System pomocy społecznej w województwie podlaskim



W 2012 przekazano do użytkowania 4 525 mieszkań, tj. o 1,9% więcej niż
przed rokiem i 7,2% więcej niż w roku 2009 (3,0% udziału w ogólnej liczbie
mieszkań w kraju).

Mapka. Mieszkania oddane do użytkowania
na 1000 mieszkańców według powiatów
 Wzrost liczby mieszkań zrealizowanych
w 2012 r.
w budownictwie indywidualnym, spółdzielczym,

komunalnym i zakładowym,
spadek w budownictwie przeznaczonym
na sprzedaż lub wynajem.


W 2012 r. najwięcej mieszkań zrealizowano
w m. Białystok i Łomża i p. białostockim.



W roku 2012 podlaskie gminy posiadały w swoim zasobie 16 706 mieszkań
(spadek o 323 lokale w stosunku do roku 2011).



Najmniej mieszkań odnotowano w zasobie gmin na terenie powiatów:
kolneński, łomżyński, suwalski i sejneński, natomiast najwięcej w miastach
grodzkich oraz w powiatach augustowskim i hajnowskim.



Z roku na rok wzrasta liczba wniosków złożonych na mieszkania z zasobów
gmin (potrzeby mieszkańców przewyższają zasoby mieszkaniowe gmin).



Z roku na rok na terenie
woj. podlaskiego wzrasta
liczba mieszkań socjalnych
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Wykres . Stan infrastruktury zasobów mieszkaniowych gmin
województwa podlaskiego w latach 2010-2012
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W 2012 r. do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego wpisanych było 720
podmiotów leczniczych.



Zatrudnionych jest 838 lekarzy w tym 456
lekarzy rodzinnych, 147 pediatrów
Działalność lecznicza w zakresie



W 2012 r. ogólna liczba łózek we
wszystkich jednostkach leczniczych
(stacjonarnych i całodobowych) wyniosła
6 959

stacjonarnym i całodobowym (37):
•2 szpitale kliniczne,
•3 szpitale wojewódzkie,
•5 szpitali specjalistycznych,
•13 szpitali powiatowych,
•1 szpital gminny,
•1 szpital miejski,
•1 szpital MSWiA,
•2 całodobowe ośrodki leczenia
psychiatrycznego i odwykowego
•9 innych podmiotów leczniczych
prowadzących działalność stacjonarną.

W stałej dyspozycji do udzielania pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego w 2011 r. było 54 zespołów ratownictwa medycznego: 24
zespoły specjalistyczne (S) oraz 30 zespołów podstawowych (P).
Funkcjonuje 9 Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.
Od września 2011 roku w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym działa Centrum
Urazów Wielonarządowych.



Spożycie alkoholu w Polsce cały czas wzrasta. Przy jednoczesnym
zmniejszeniu się konsumpcji alkoholu wysokoprocentowego
wzrasta konsumpcja alkoholu niskoprocentowego (w przeliczeniu
na alkohol 100% spożycie alkoholu na jednego mieszkańca w 2002
roku wynosiło 6,93 litra, w 2009 roku zaś 9,06 litra).



Szacuje się, iż około 2% polskiej populacji to osoby uzależnione od
alkoholu, zaś około 5-7% całej populacji stanowią osoby pijące
szkodliwie.



W 2012 r. liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy)
wyniosła 2.749, w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne)
1.088.



Na terenie 78 gmin działały punkty konsultacyjno – informacyjne dla
osób z problemem alkoholowym i ich rodzin.



Na terenie gmin województwa podlaskiego w 2012 roku funkcjonowało
łącznie 125 grup, stowarzyszeń i podmiotów zajmujących się leczeniem
odwykowym oraz oddziaływaniem terapeutycznym.



W roku 2012 funkcjonowało łącznie 13 telefonów zaufania, w tym 3
całodobowe.



W 2012 r. powołano 282 zespoły interdyscyplinarne ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 50 ds. przeciwdziałania
przemocy wobec dzieci.



Z OZPS wynika, że OPS-y 2012 roku z powodu alkoholizmu przyznały
świadczenia 2 105 rodzinom (2,5%)



Na terenie woj. podlaskiego co 15 uczeń szkoły średniej, co 25 uczeń
gimnazjum i co 100 uczeń szkoły podstawowej zażywał w swoim życiu
narkotyki.



Średni wiek sięgania po używki po raz pierwszy wśród podlaskich
uczniów, to około 14-15 lat.



Najczęstszą przyczyną używania narkotyków przez podlaskich uczniów
jest ciekawość i chęć sprawdzenia „jak to jest”.



Sprawcami przestępstw narkotykowych w przeważającej większości byli
młodzi ludzie (zazwyczaj mężczyźni).
Tabela. Liczba przestępstw narkotykowych (ogółem)
Rok
Liczba przestępstw
narkotykowych

2008

2009

2010

2011

2012

910

1 146

1 179

1 379

1 439



W 2010 roku na terenie województwa podlaskiego zamknięto 21 sklepów
z tzw. „dopalaczami”.



W roku 2012 na terenie województwa podlaskiego zgłoszono 3
podejrzenia i w roku 2013 zgłoszono 5 podejrzeń zatruć środkami
zastępczymi.



W okresie od 2012 roku do połowy roku 2013 do Ośrodka ETAP przyjęto
225 osób z terenu województwa podlaskiego z problemem uzależnienia
od hazardu oraz 156 osób z uzależnieniem od komputera i Internetu.



W koniec 2012r. w 14 powiatowych urzędach pracy województwa podlaskiego
zarejestrowanych było 68 705 bezrobotnych, a stopa bezrobocia wynosiła
14,6% liczby ludności czynnej zawodowo (w Polsce – 13,4%).



W 2012 r. najwyższa stopa bezrobocia występowała w powiatach: grajewskim
22,5%, sejneńskim 20,3% oraz kolneńskim 19,7% i augustowskim (19,1%).
Najniższa stopa bezrobocia występowała w powiatach: wysokomazowieckim
8,8%, bielskim 9,4% , siemiatyckim 10,2%.



Na koniec 2012 r. liczba długotrwale bezrobotnych wyniosła 38 182 osób, a
ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił 55,6%.



Odsetek ludzi młodych w ogólnej zbiorowości bezrobotnych stanowił 21,2%
ogółu zarejestrowanych bezrobotnych i zmniejszył się w stosunku do końca
ubiegłego roku o 1,2%,



W 2012 r. w urzędach pracy 23,2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych
stanowiły osoby powyżej 50 roku życia.

W latach 2002-2011 zanotowano wzrost poziomu wykształcenia
mieszkańców województwa podlaskiego.
• odsetek osób z wykształceniem co najmniej średnim w ogólnej liczbie
ludności w wieku 13 lat i więcej wzrósł o 6,1%.
• odsetek osób z wykształceniem wyższym – zwiększył się o 6,9%.
• odsetek osób kończących zasadniczą szkołę zawodową lub posiadające niższy
poziom wykształcenia zmniejszył się o 13,2%.
W roku akademickim 2011/12 wśród 18 szkół wyższych znajdujących się na
terenie województwa podlaskiego 5 stanowiły uczelnie publiczne i 13
niepubliczne.
W roku 2011/2012 w szkołach wyższych województwa podlaskiego kształciło się
50 873 studentów, tj. o 6,26% mniej niż w roku 2009.
Wśród osób kształcących się w szkołach wyższych przeważali słuchacze uczelni
publicznych - 38,2 tys. osób

Tabela. Placówki wychowania przedszkolnego na terenie województwa podlaskiego
w latach 2005-2012
Placówki wychowania przedszkolnego

2005

2007

2009

2011

2012

przedszkola (bez specjalnych)
przedszkola specjalne
oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
zespoły wychowania przedszkolnego (bez
specjalnych)
punkty przedszkolne (bez specjalnych)

157
0
397
-

162
1
373
-

177
1
356
18

187
2
355
15

199
2
341
20

-

-

19

85

114

W 2012 na terenie
województwa podlaskiego
funkcjonowało:
316 – świetlic i klubów dla dzieci i
młodzieży,
271 – bibliotek publicznych,
135 - domów kultury,
506 - obiektów sportowych,
943 - boiska przyszkolne.

Niewystarczająca liczba żłobków.
W roku 2012 na terenie 10 gmin
województwa podlaskiego
funkcjonowało 17 żłobków.
Z roku na rok liczba dzieci,
którym nie zostały przyznane
miejsca w żłobku zmniejsza się,
jednak wciąż jest na wysokim
poziomie i w roku 2012 wyniosła
1.472.

Tabela. Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach w latach
2005 - 2011
Rodzaje przestępstw

2005 2007 2009 2011
Ogółem 1174

Przeciwko życiu i zdrowie

w tym:
- zabójstwo

25

- uszczerbek na zdrowiu,
udział w bójce lub
1082
pobiciu
Ogółem 7684

Przeciwko bezpieczeństwu
powszechnemu i
w tym drogowe 7636
bezpieczeństwu w
komunikacji
Przeciwko wolności, wolności sumienia
1003
Ogółem 111
Przeciwko (wolności seksualnej i
w tym
obyczajności)
68
zgwałcenie

Przeciwko rodzinie i opiece
Przeciwko mieniu

1189

1015

1005

26

14

14

1082

924

931

5880

6244

5593

5857

5696

5577

813
112

811
110

751
92

48

57

28

946
926
923
786
15161 12263 11940 12393

W latach 2005 – 2012 systematycznie w województwie podlaskim spadała liczba
sprawców przestępstw, (po niewielkim wzroście w roku 2011). W roku 2012
zanotowano ponad 25% spadek w liczbie osób podejrzanych ogółem oraz ponad
33% w liczbie sprawców nieletnich w stosunku do roku 2005.

❖ Obserwuje się, że z roku na rok w woj. podlaskim sukcesywnie spada liczba
interwencji domowych. W roku 2011 liczba interwencji domowych wyniosła
17 151, w tym 2 906 dotyczyło przemocy w rodzinie.

❖Najliczniejszą grupę pokrzywdzonych w 2011 roku stanowiły kobiety (2 901) i
dzieci do 13 roku życia (1 445), zaś sprawcy to najczęściej mężczyźni (95%).
❖Badania ETAP-u przeprowadzone w 2013 roku dowodzi, że 19% uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych doświadczyło choć raz w życiu
cyberprzemocy, 16 ankietowanych określiło siebie w roli sprawcy, 39 w roli ofiary
i 58 w roli świadka.

Najczęstsze okoliczności
doświadczania cyberprzemocy to:
kręcenie filmów i robienie zdjęć,
włamanie się na czyjeś konto,
wklejanie kompromitujących zdjęć,
wulgarne telefony i smsy itp.

Wykres. Poczucie bezpieczeństwa
podczas spacerów po zmroku w opinii
mieszkańców województwa podlaskiego
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Największymi ośrodkami kultury w woj. podlaskim są: Białystok, Łomża i
Suwałki. W 2012 r. na terenie województwa podlaskiego działało 21
czołowych instytucji zajmujących się propagowaniem kultury i sztuki.



Woj. podlaskie pod względem wszystkich rodzajów instytucji kultury znajduje
się poniżej średniej krajowej (najmniejsza liczba bibliotek publicznych w skali
krajowej, najsłabiej rozwinięta infrastruktura domów kultury oraz kin stałych)



W latach 2005-2011 w woj. podlaskim blisko o 3,5 % zmniejszyła się
regionalna sieć biblioteczna.



Rozwój kultury na Podlasiu wciąż jest niewystarczający. Stan obiektów
kulturowych istniejących na terenie woj. podlaskiego, ich wyposażenia
techniczne czy też dostosowanie obiektów do potrzeb osób
niepełnosprawnych pozostawia wiele do życzenia.



Uczestnictwo w kulturze w woj. podlaskim charakteryzuje się dużymi
dysproporcjami pomiędzy regionem i Białymstokiem.



Maleje znaczenie kultury w życiu rodziny. Następuje przesunięcie kultury
w jej tradycyjnych formach na niskie miejsce w strukturze wydatków.



Co 9 mieszkaniec Podlasia (w 2011 r.) to osoba niepełnosprawna. Osoby
niepełnosprawne stanowią 11% ogółu ludności województwa (12,9% w 2002 r.)



W 2011r. w stosunku do roku 2002 r. aż o 56,3% wzrosła liczba osób
niepełnosprawnych wyłącznie biologicznie (nie posiadają orzeczenia, ale odczuwają
ograniczenie zwykłych/podstawowych czynności życiowych odpowiednich dla wieku)



Osoby niepełnosprawne stanowiły 5,4% ogólnej liczby bezrobotnych.



Poziom bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych zwiększa się.
W porównaniu do 2009 r. wzrósł o 8,9%.



Osoby niepełnosprawne mają niższy poziom wykształcenia niż osoby
w pełni sprawne.



W woj. podlaskim prognozowany jest stały systematyczny spadek liczby
ludności – ok. 10% w roku 2035 w stosunku do roku 2007.



W 2011r. w stosunku do roku 2005 liczba ludności w wieku poprodukcyjnym
wzrosła o 17 427 (o 8,03%).

Największe zapotrzebowanie w woj.
podlaskim względem osób starszych
związane jest z:
• aktywizacją społeczną (oferty
turystyczno-rekreacyjne, szkolenia,
integracja pokoleń),
• wsparciem psychologicznoemocjonalnym (wspólne wycieczki,
wyjścia do kina, teatru),
• problemem wykluczenia społecznego
(poczucie bezużyteczności,
osamotnienia, strach przed izolacją)

Wykres. Prognoza ludności powyżej 60 i 65 roku życia w
Polsce i w województwie podlaskim w latach 2007 – 2035
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Na terenie woj. podlaskiego w 2013 r. funkcjonują 24 placówki op.-wych.



W 2009 r. w POW mieszczonych było 516 dzieci, w 2010 – 287, a rok później
218



Najczęstszym powodem umieszczania dziecka w instytucjonalnej pieczy
zastępczej był alkoholizm w rodzinie (270 dzieci) oraz niewydolność
wychowawcza rodziców (266 dzieci).



Spada liczba rodzin zastępczych: z 1 126 rodzin w roku 2009 do 968 rodzin
w roku 2012
Tabela. Ilość zakończonych procedur adopcyjnych w latach 2009-2012
Ośrodek
Adopcyjno –
Opiekuńczy
w Białymstoku

Ośrodek
Adopcyjno –
Opiekuńczy
w Łomży

Ośrodek
Adopcyjno –
Opiekuńczy
w Suwałkach

RAZEM

2009 r.

31

24

2

55

2010 r.

33

34

5

72

2011 r.

31

17

8

56

2012 r.

37

24

-

61



W roku 2012 został opracowany Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii
Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020



W ostatnich latach tematyka ekonomii społecznej stała się kluczowym
elementem polityki rozwiązywania problemów społecznych.

Podczas opracowywania WPRES stworzono następującą klasyfikację instytucji
na poziomie województwa podlaskiego:
❖ Przedsiębiorstwa społeczne czyli podmioty prowadzące działalność ekonomiczną służącą
realizacji celów społecznych (NGO prowadzące działalność gosp.(ok.100), ZAZ(2),
spółdzielnie socja.(ok. 40), ZPCh(27), spółdzielnie non-profit)
❖ Podmioty ekonomii społecznej czyli podmioty tworzące miejsca pracy dla osób
zagrożonych społecznym wykluczeniem i/lub wspierające przedsiębiorstwa społeczne
i przedsiębiorczość społeczną (org. pozarządowe(2300), WTZ(25), KIS(6), CIS(8), OWES(3),
inkubatory przedsiębiorczości, organizacje parasolowe.

❖ Otoczenie ekonomii społecznej czyli potencjalni partnerzy przedsiębiorstw społecznych i
podmiotów ekonomii społecznej (org. wspierające(ok. 29), LGD(16), otoczenie finansowe,
instytucje pomocy społecznej, samorząd lokalny, instytucje pośredniczące, sektor biznesu)

W województwie działają 3 ośrodki wsparcia ekonomii
społecznej (OWES)
❖ subregion białostocki - Europartner Akademicki Klub Integracji
Europejskiej - projekt Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej;
❖ subregion suwalski - Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w
Suwałkach - projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach,

❖ subregion łomżyński - Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych - projekt
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Mapka. Liczba osób, które w 2012 roku skorzystały z pomocy i
wsparcia PCPR-ów i OPS-ów z terenu woj. podlaskiego
9,3%

❖ Na terenie woj. podlaskiego z
pomocy społecznej korzysta 7%
ogółu mieszkańców.

10,9%

❖ W 2012 roku z pomocy i wsparcia
skorzystało: 83.275 osób,
(z czego 52% to osoby
korzystające długotrwale).
❖ W stosunku do lat 2010-2011
liczba beneficjentów pomocy
wzrosła o 6%.
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Wykres. Liczba rodzin korzystających z usług pomocy społecznej w
gminach i powiatach województwa podlaskiego w roku 2012

Wykres. Najczęstsze powody korzystania
z pomocy społecznej w woj. podlaskim
w 2012 r.

55,5% rodzin
46,2%
25,9%
27,4%

15,5%
9,1%

Liczba osób, które w 2012r. skorzystały z pomocy OPS w postaci świadczeń
pieniężnych:


Zasiłek celowy (42%)



Zasiłek okresowy (33%)



Zasiłek stały (8%)

Tabela. Pomoc w formie świadczeń

Rodzaj zasiłku

2009

2010

2011

2012

Zasiłek stały
Średnia wysokość zasiłku stałego dla osób
samotnie gospodarujących w zł

371

390

378

379

Średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby w
rodzinie w zł

219

219

224

257

Zasiłek okresowy
Średnia wysokość zasiłku okresowego w zł

277

268

271

297

Średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu
bezrobocia w zł

286

278

278

301

Średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu
długotrwałej choroby w zł

267

260

271

308

Średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu
niepełnosprawności w zł

175

152

154

172

630

653

604

Zasiłek celowy
Średnia wysokość zasiłku celowego na osobę w
roku w zł

707

Tabela. Świadczenia niepieniężne udzielone przez ośrodki pomocy społecznej w
województwie podlaskim w latach 2010-2012
Rodzaj świadczenia

Posiłek

W tym dla dzieci

Schronienie

Ubranie

Sprawienie pogrzebu

Rok

Liczba osób

Kwota świadczeń
w zł

Udział %

2010

37 339

17 429 540

2011

36 309

17 772 818

2012

34 961

18 585 594

96,5%
97%
96,1%

2010

34 734

14 866 066

82,4%

2011

33 819

15 158 377

82,5%

2012

32 517

15 817 177

81,8%

2010

121

281 889

2011

107

305 748

2012

129

386 483

2010

478

100 199

2011

489

89 900

2012

412

95 076

2010

101

227 415

2011

101

208 091

2012

130

273 824

1,6%
1,6%
2%
0,6%
0,4%
0,5%
1,3%
1%
1,4%

Tabela. Wybrane instytucje pomocy społecznej wg. stanu na
dzień 31 grudnia 2012 r.
Liczba placówek

Ośrodki Wsparcia - ogółem , w tym:

56

Środowiskowe Domy Samopomocy

15

Dzienne Domy Pomocy

2

Noclegownie, Schroniska i Domy dla Osób
Bezdomnych
Kluby Samopomocy

12
4

Dzienne placówki wsparcia

41

Warsztat Terapii Zajęciowe

25

Dom Pomocy Społecznej *

21

Mieszkania Chronione Ogółem

18

Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze

24

Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa

12

Ośrodki Interwencji Kryzysowej

8

Centrum Integracji Społecznej

8

Klub Integracji Społecznej

6

Zakład Aktywności Zawodowej

2

Na terenie województwa podlaskiego w 2012 roku jednostki organizacyjne
pomocy społecznej zatrudniały łącznie 3.417 osób, w tym:
❖ służby Wojewody realizujące zadania pomocy społecznej – 18 osób
❖ regionalny ośrodek polityki społecznej – 56 osób
❖ powiatowe centra pomocy rodzinie – 133 osób
❖ ośrodki pomocy społecznej – 1.669 osób
❖ domy pomocy społecznej – 1.373 osób
❖ ośrodki wsparcia – 134 osoby
❖ ośrodki interwencji kryzysowej – 34 osoby
Tabela. Zatrudnienie pracowników socjalnych na terenie
województwa podlaskiego w latach 2009- 2012
OPS

PCPR

2009

585

47

2010

629

52

2011

603

51

2012

640

33

Pracownicy socjalni ogółem w 2012r.
w woj. podlaskim



1 pracownik socjalny na 2 000
mieszkańców – 51 gmin nie
spełnia obowiązku ustawy o
pomocy społecznej(Choroszcz
14 173 mieszkańców – 3 PS.,
Szypliszki 3 957- 1 PS, Kobylin
Borzymy 3 554 – 1 PS).



Nie mniej niż 3 pracowników
socjalnych w gminie – 47 gmin
nie spełnia obowiązku art. 110
pkt. 12 ustawy o pomocy
społecznej.

Dziękuję za uwagę
Obserwatorium Integracji Społecznej
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku
ul. Kombatantów 7
15-110 Białystok
tel. 85 744 - 72 -72
www.rops-bialystok.pl

