Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi
projektu Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Suwałki na lata 2016-2018
Organizacja zgłaszająca - Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego
Lp.
Opinie i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji
dotychczasowy zapis:
1.

Rozdział I, punkt 1 ust. 4,
tabela „Wybrane formy
udzielanej
pomocy
rodzinom z dziećmi w
Mieście Suwałki”
wiersz:
SUWALSKA RODZINA
PLUS
wiersz:
Ogólnopolska Karta Dużej
Rodziny

proponowana zmiana zapisu
lub treść nowego zapisu:
Proponuje się przenieść
wiersze:
„SUWALSKA
RODZINA
PLUS”
oraz
„Ogólnopolska Karta Dużej
Rodziny”
w formie osobnej tabeli pod
akapit o treści: „Inne formy
pomocy funkcjonujące w
ramach systemu to realizacja
takich programów jak: „Pomoc
państwa w zakresie
dożywiania”, „Suwalska
Rodzina PLUS”,
„Ogólnopolska Karta Dużej
Rodziny”, a także wspieranie
organizacji różnych form
wypoczynku dla dzieci.”

Uzasadnienie do wprowadzenia zmian

Stanowisko Prezydenta
Miasta Suwałk uzasadnienie

Ponieważ tabelę poprzedził wstęp o
Propozycja przyjęta.
treści: „Brak stabilnych dochodów z
pracy zarobkowej lub niskie
wynagrodzenia skutkują często
trudnościami w zaspokajaniu
podstawowych potrzeb
socjalno-bytowych dzieci i wypełnianiu
ról rodzicielskich. Organizując
różnorodne formy wsparcia na rzecz
rodziny wieloproblemowej, należy
doceniać i konsekwentnie realizować
zasadę podstawowej roli opiekuńczej i
wychowawczej rodziny w rozwoju
dziecka. Zamiast rodzinę zastępować w
jej funkcji opiekuńczo wychowawczej,
należy ją wspierać i wspomagać tak, aby
przywrócić prawidłowe
funkcjonowanie.” mogłoby to sugerować,
że SUWALSKA RODZINA PLUS oraz
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny są
programami przeznaczonymi dla rodzin z
problemami, podobnymi do form pomocy
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wymienionych w tabeli, jak: opieka w
placówkach
opiekuńczo-wychowawczych wsparcia
dziennego, czy interwencja kryzysowa.
Dlatego właściwsze jest wyodrębnienie
tych dwóch wierszy w formie osobnej
tabeli.
2.

3.

Rozdział II, punkt 3 ust. 3,
wiersz 1.3 tabeli „Kierunki
i zadania realizacyjne”:
„Wsparcie rodzin żyjących
w niedostatku (pomoc
pieniężna i w naturze,
KDR, stypendia i zasiłki
szkolne,
świadczenia
rodzinne,
realizacja
programów w zakresie
dożywiania/ zapewnienie
posiłku, itp.).”
Rozdział I, punkt 1 ust. 4,
tabela „Wybrane formy
udzielanej
pomocy
rodzinom z dziećmi w
Mieście Suwałki”
wiersz:
Opieka
w
placówka
opiekuńczo-wychowawczy
ch wsparcia dziennego

Proponuje się wyodrębnić
„KDR” jako osobny wiersz w
tabeli.

Ta zmiana jest konsekwencją uwagi nr 1.

Opieka
w
placówkach Błąd literowy.
opiekuńczo-wychowawczych
wsparcia dziennego
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Propozycja przyjęta.
Proponuje się również
rozszerzenie tego
dodatkowego wiersza
tak aby uzyskał
brzmienie: „Wsparcie
rodzin Ogólnopolską
Kartą Dużej Rodziny i
Kartą Suwalska Rodzina
Plus; 2016-2018; jst;
liczba osób objętych
pomocą.”
Propozycja przyjęta.

4.

Przypis nr 3
Dane GUS wg stanu na 31 Błąd literowy.
Dane GUS wg staniu na października 2015 r.
31 października 2015 r.

Propozycja przyjęta.

5.

Rozdział I punkt 1 ust. 4.
Zamiast
rodzinę
zastępować w jej funkcji
opiekuńczo
wychowawczej, należy ją
wspierać i wspomagać tak,
aby
przywrócić
prawidłowe
funkcjonowanie.

Niewłaściwa pisownia łączna lub
rozdzielna

Propozycja przyjęta.

6.

Rozdział III punkt 3 ust. 8 Proponuje się zachować
Podstawy
prawne porządek chronologiczny.
programu
1.
Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Konwencja o Prawach
Dziecka;
3. Ustawa z dnia 5
czerwca
1998
r.
o
samorządzie powiatowym;
4. Ustawa z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie
gminnym;
5. Ustawa z dnia 9
czerwca
2011
r.
o
wspieraniu
rodziny
i
systemie
pieczy
zastępczej;

Właściwszy byłby porządek
chronologiczny.

Propozycja przyjęta.

Zamiast rodzinę zastępować w
jej funkcji
opiekuńczo-wychowawczej,
należy ją wspierać i
wspomagać tak, aby
przywrócić prawidłowe
funkcjonowanie.
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6. Ustawa z dnia 12 marca
2004
r.
o
pomocy
społecznej;
7. Ustawa z dnia 28
listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych;
8. Ustawa z dnia 11 lutego
2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci
świadczeniu
wychowawczym;
9. Ustawa z dnia 24
kwietnia 2003 r. o
działalności
pożytku
publicznego
i
wolontariacie;
10.
Strategia
Rozwiązywania
Problemów Społecznych
Miasta Suwałki.
Sporządziła
Agnieszka Szyszko, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Suwałki, 5 kwietnia 2016 r.
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