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Ogloszenie konsultacji spolecznych
projektu uchwaly w sprawie prryjgcia Programu Pomocy Spolecznej Miasta Bialegostoku

na lata 202 l -2024 oraz projeklu uchwaly w sprawie przyjgcia Programu V[lspierania
Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastgpczej dla Miasta Bialegostoku na lata 2021-2023

1. Prezydent Miasta Bialegostoku przedstawia do konsultacji spolecznych projekt uchwaly
w sprawie przyjgcia Programu Pomocy Spolecznej Miasla Bialegosloku na lata 2021-2024
oraz projekt uchwaly w sprawie przyjEcia Programu lYspierania Rodziny i Rozwoju Piecq
Zaslgpczej dla Miasla Bialegostoku no lata 2021-2023.

2. Program Pomocy Spolecznej Miasta Bialegostoku na lata 2021-2024 okreSla gl6wne kierunki
dzialari Miasta Bialegostoku w zakresie umo2liwienia osobom i rodzinom przezwycigZenia
trudnych sytuacji zyciowych oraz wspieranie ich w wysilkach zmienaj4cych do zaspokajania
niezbgdnych potrzeb oraz umoZliwiania im 2ycia w warunkach odpowiadaj4cych godnoSci

czlowieka. Celem programu jest takze zapobieganie trudnym sytuacjom Zyciowym os6b

irodzin oraz wspieranie ich w Zyciowym usamodzielnieniu i integracji ze Srodowiskiem.

3. Program llspierania Rodziny i Roxwoju Piecqt Zastgpczej dla Miasta Bialegostoku
na lata 2021-2023 zawiera analizg syuacji demograficzno - spolecznej Miasta Bialegostoku
oraz wskazuje na zasoby Bialegostoku w zakresie wspierania rodzin. Uwzglgdnia teZ dzialania
profilaktyczne podejmowane przez miejskie instltucje i organizacje na rzecz rodzin
przeZywajqcych trudnodci oraz przedstawia organizacjg systemu pieczy zastgpczej w mieScie.

Celem strategicznym Programu jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzinom,
w szczeg6lno5ci rodzinom prze|ywaj4cym trudno5ci w wypelnianiu funkcji opiekuriczo -
wychowawczych oraz zapewnienie optymalnych form pieczy zastQpczei dzieciom
pozbawionym opieki rodzic6w.

4. Konsultacje sq prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalnoici poiytku publicznego i o wolontariocie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),

postanowienia uchwaly Nr LXl800/10 Rady Miejskiej Bialegostoku z dnia 25 pa2dziemika
2010 r. w sprawie zasod i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznych z organizaciami
pozarzqdowy,mi i innymi podmiotami prowodzqcymi dzialalnoi1 w zakresie poitku
publicznego projeh6w akt6w prnt,a miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoici
statutowej organizacji pozarzqdowych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 28212010 poz. 3597)
oraz uchwaly Nr XV/230i2019 Rady Miasta Bialystok z dnia 28 paLdziemika 2019 r.

w sprawie przyjgcia programu wsphlpracy Miasta Bialystok z organizacjami pozarzqdowymi
oraz innymi podmiotami prowodzqcymi dzialalnoit pozytku publicznego no 2020 rok (Dz. Urz.

Woj. Podl. 22019 po2.5072).

5. Adresatem konsultacji sq organizacje pozarz4dowe oraz podmioty, o kt6rych mowa
w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoici po2ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. tJ. z 2020 r. poz. 1057) prowadzEce dzialalno(6 statutow4 na terenie

Miasta Bialegostoku.



6. Konsultacje przeprowadza sig w celu poznania opinii i propozycji uprawnionych podmiot6w
dotycz4cych projekt6w wymienionych uchwal.

7. Informacje o konsultacjach zostanq podane do publicznej wiadomodci poprzez:
a) opublikowanie na portalach miejskich: www.bialystok.pt w ziklidkach ,'Konsultacje

z NGO", "pomoc spoleczna", "wspieranie rodziny" oraz www.cas.bialystok.ll
w zakladce "Aktualnoici",

b) opublikowanie na stronie Miejskiego osrodka pomocy Rodzinie w Biatymstoku
www.mopr.bialystok.pl w zakladce,,AktualnoSci,,,

c) rozeslanie poczt4 elektroniczn4 organizacjom pozarzqdowym znajdui4cym sig w bazie
danych Centrum Wsp6lpracy Organizacji pozarz4dowych.

8. Konsultacje s4 prowadzone w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego ogloszenia.

9. opinie do projekt6w nalei skladai za pomoc4 ankiety konsurtacyjnej przeslanej
za posrednictwem operatora pocztowego do Departamentu Spraw spolecznyci urzgau
Miejskiego w Bialymstoku przy ul. Bema 60/1, l5-370 Bialystok lub skanu przeslanego poczq
elektroniczn4 na adres e-mail : dsp@um.bialystok.pl.

10. warunkiem udziafu w konsultacjach jest podanie nauvy organizacji i danych rejestrowych
oraz imienia, nazwiska i kontaktu do osoby upowa2nionej do repiezentowania trganizacji
zglaszaj1cej udzial w konsultacjach.

11. Raport z przeprowadzonych konsultacji spolecznych zostanie podany do publicznej
wiadomosci poprzez zamieszczenie na portalach miejskich: www.bialystok.pl w zakladkach
"Konsultacje z NGO", "pomoc spoleczna',, ,'wspieranie rodziny,', www.cas.bialystok.pl
w zakladce "Aktualnoici" otaz na stronie Miejskiego osrodka pomocy dodzinie
w Bialymstoku www.mopr.bialystok.pl w zaktadce',AktualnoSci',.

12. Za pneprowadzenie konsultacji odpowiada
Miejskiego w Bialymstoku.

Departament Spraw Spolecznych Urzgdu

PREZYDENTMI

dr hab.Tade fiskoloski

Zalqczniki;
l. Projekt uchwaly w sprawie przyigcia Programu pomocy spolecznej Miasta Bialegostoku

na lata 2021-2024.
2. Projekt uchwaty w sprawie przyigcia programu wspieranio Rodziny i Rozwoju pieczy

Zastgpczej dlo Miasta Bialegostoku na lata 2021 -2023.
3. Ankieta konsultacyjna.
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