Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego
projektu Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej
w Mieście Suwałki na lata 2019-2021
Organizacja zgłaszająca - Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego
Lp.
Opinie i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji
Uzasadnienie
do
dotychczasowy zapis:
proponowana zmiana
wprowadzenia
zapisu
zmian
lub treść nowego zapisu:
1. Wprowadzenie
Opracowany
Poprawki
Opracowany
program jest kontynuacją redakcyjne
program jest kontynuacją zadań z zakresu
jednego typu,
zadań z zakresu
wspierania rodziny i
polegające na
wspierania rodziny i
rozwoju pieczy
ujednoliceniu
rozwoju pieczy
zastępczej w Mieście
formy
zastępczej w Mieście
Suwałki do 2018.
gramatycznej.
Suwałki do 2018.
Podejmowane i
Podejmowane i
kontynuowane działania
kontynuowane działania polegały na:
polegały na:
- zapewnianiu
- zapewnianiu
rodzinom
rodzinom
przeżywającym trudności
przeżywającym trudności wsparcia i pomocy
wsparcia i pomocy
asystenta rodziny,
asystenta rodziny,
- prowadzeniu
- prowadzeniu
placówek wsparcia
placówek wsparcia
dziennego,
dziennego,
- zapewnianiu
- zapewnianiu
dostępu do poradnictwa
dostępu do poradnictwa
specjalistycznego,
specjalistycznego,
- umożliwianiu
- umożliwianie
udziału w szkoleniach
udziału w szkoleniach
wzmacniających
wzmacniających
kompetencje i
kompetencje i
umiejętności
umiejętności
wychowawcze,
wychowawcze,
- realizacji
- realizację
programów
programów
profilaktycznych,
profilaktycznych,
- utrzymywaniu
- utrzymywaniu
stałego kontaktu z
stałego kontaktu z
rodzinami zastępczymi
rodzinami zastępczymi
pozwalające na
pozwalające na
systematyczną diagnozę
systematyczną diagnozę
ich potrzeb,
ich potrzeb,
- rozwoju
- rozwoju
zawodowych rodzin
zawodowych rodzin
zastępczych, zwiększając
1

Stanowisko
Prezydenta
Miasta Suwałk
Propozycja
przyjęta.
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3.

zastępczych, zwiększając
ich liczebność o 1 w
każdym roku realizacji
zgodnie z przyjętym
limitem,
- integrację ze
środowiskiem oraz
wsparcie finansowe i
rzeczowe pełnoletnich
wychowanków
opuszczających pieczę
zastępczą,
- zapewnienie
adekwatnej do potrzeb
liczby miejsc w
mieszkaniach
chronionych,
- szkolenia
wzmacniające
kompetencje osób
sprawujących pieczę oraz
umożliwiające nabycie
wiedzy i umiejętności
rozwiązywania
występujących trudności,
- współpracę
lokalnych instytucji i
organizacji realizujących
zadania na rzecz rodzin z
dziećmi.
Rozdział I, punkt 1.2
W funkcjonowaniu
rodzin ogromne
znaczenie ma struktura
rodzin. Dane wykazują,
że 56 % stanowią
małżeństwa, natomiast
44 % to samotne matki.
Rozdział I, punkt 1.3
Prowadzona polityka
prorodzinna poprzez
wdrożenie świadczenia
wychowawczego
wprowadzonego ustawą
z dnia 11 lutego 2016 r. o
pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci
w znaczącym stopniu
podniosła poziom życia
rodzin z dziećmi

ich liczebność o 1 w
każdym roku realizacji
zgodnie z przyjętym
limitem,
- integracji ze
środowiskiem oraz
wsparciu finansowym i
rzeczowym pełnoletnich
wychowanków
opuszczających pieczę
zastępczą,
- zapewnianiu
adekwatnej do potrzeb
liczby miejsc w
mieszkaniach
chronionych,
- szkolenia
wzmacniające
kompetencje osób
sprawujących pieczę oraz
umożliwiające nabycie
wiedzy i umiejętności
rozwiązywania
występujących trudności,
- współpracy
lokalnych instytucji i
organizacji realizujących
zadania na rzecz rodzin z
dziećmi.
W funkcjonowaniu
rodzin ogromne
znaczenie ma struktura
rodzin. Dane wykazują,
że 56 % stanowią
małżeństwa, natomiast
44 % to samotni rodzice.

Zapis
uwzględnia
także
samotnych
ojców.

Propozycja
przyjęta.

Prowadzona polityka
Poprawka
prorodzinna poprzez
redakcyjna.
wdrożenie świadczenia
wychowawczego
wprowadzonego ustawą
z dnia 11 lutego 2016 r. o
pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci
w znaczącym stopniu
podniosła poziom życia
rodzin z dziećmi
eliminując problem

Propozycja
przyjęta.
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4.

5.
6.
7.

8.

9,
10.

11.

eliminując problem
ustawowego ubóstwa.

faktycznego ubóstwa.

Rozdział III, punkt 3.3
podpunkt 1.1 i podpunkt
1.4
Liczba
Rozdział III, punkt 3.3
podpunkt 1.5
sponsorzy
Rozdział III, punkt 3.3
podpunkt 1.11
Brak
Rozdział III, punkt 3.4
podpunkt 5
Poszerzenie przez
rodzinę zastępczą
kwalifikacji w
wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawc
zej i umiejętności
wspierających dzieci w
rozwoju.
Rozdział III, punkt 3.4
podpunkt 6
Odpowiednie
przygotowanie
pełnoletnich
wychowanków pieczy
zastępczej do procesu
usamodzielnienia.
Rozdział III, punkt 3.6
podpunkt 9
Organizacje
pozarządowe, kościoły i
związki wyznaniowe ngo.

liczba

Poprawka
redakcyjna.

Propozycja
przyjęta.

darczyńcy

Właściwszy
termin.

Propozycja
przyjęta.

NGO

Poszerzenie
grupy
realizatorów.
Poprawka
redakcyjna.

Propozycja
przyjęta.

Przygotowanie
pełnoletnich
wychowanków pieczy
zastępczej do procesu
usamodzielnienia.

Poprawka
redakcyjna.

Propozycja
przyjęta.

Organizacje
pozarządowe oraz
podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie

Termin zgodny
z ustawą o
działalności
pożytku
publicznego
io
wolontariacie.

- NGO.

Poprawka
redakcyjna.
Właściwszy
termin.

Propozycja
odrzucona.
Grupa
realizatorów
jest zgodna
z art. 3 ust.2
ustawy z dnia
9 czerwca
2011 r.
o wspieraniu
rodziny i
systemie
pieczy
zastępczej.
Propozycja
przyjęta.
Propozycja
przyjęta.

Wzrost kwalifikacji
rodzin zastępczych w
wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawc
zej i umiejętności
wspierających dzieci w
rozwoju.

Rozdział III, punkt 3.6 Darczyńcy
podpunkt 13
Sponsorzy
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Propozycja
przyjęta.

12.

Rozdział III, punkt 3.8
podpunkt 10
Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych
Miasta Suwałki.

Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych
Miasta Suwałki na lata
2016 -2025.

Poprawka
redakcyjna.

Sporządziła
Agnieszka Szyszko, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi
Suwałki, 20 lutego 2019 r.
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Propozycja
przyjęta.

