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DSP-II.81 10.3.2020 Bialystok, .0)J. sudnta2l2l r.

Raport z konsultacji spolecznych

projektu uchwaly w sprawie przyjgcia
Miejskiej Strategii Rozwiqzywania Problemdw Spolec4nych Miasta

Bialegostoku na lata 2021-2030

a) opublikowanie na portalach miej skich: wrvv.bial k. I w zakladkach:
o ,,Dla mieszkaric6w - Bialystok obywatelski - Konsultacje i opinie w zakladce

Konsultacje z NGO";
o ,,Dla mieszkanc6w - Pomoc spoleczna w zakladce Aktualno6ci;

b) opublikowane na stronie Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku:
www.mopr.bial ystok.pl w zakladce,,AktualnoSci;

c) opublikowane na stronie Centrum AktyrvnoSci Spolecmej w Bialystoku:
www.cas.bialystokpl w zakladce,,AktualnoSci";

d) rozeslane poczt4 elektroni czn4 organizacjom pozarzqdowym znajduj4cym sig w bazie
danych Centrum Wsp6lpracy Orgatizacji Pozarz4dowych.

Przedmiotem konsultacji spolecznych byl projekt uchwaly w sprawie pruyiQcia Miejskiej
strategii Rozwiqzywania Problem6w spolecznych Miasta Bialegostoku naiiia zozl-zoso.

Konsultacje byly prowa&one w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalnoici poitku publicznego i o wolontariacie (Dz.rJ.22020 r. poz.l057), postanowienia
uchwaly Nr LXl800/ I 0 Rady Miej skiej Bialegostok u z dnia 25 paldiiemika 2ol-0 r. w sprrntie
zasad i nybu przeprowadzania konsultacji spolecznych z orgonizacjami pozarzqdowymi
i innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnoit w zakresie poitku publicznego projeh6w

aktdw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dziolalnoici statutowej oiginizacji
pozarzqdowych (Dz. Urz. Wo.i. Podl. Nr 28212010 po2.3597) oraz uchwaly Nr lVli:OIZO iS
Rady Miasta Bialystok z dnia 28 paldziemika Z0l9 r. w sprowie przyjgcia programu
wsp6lpracy Miasta Biafstok z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi pidmiotami
prowadzqcymi dzialalnoit poitku publicznego na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. podl.22019 poz.
s072).

Adresatem konsultacji byly organizacje pozarzqdowe oraz podmioty, o kt6rych mowa
w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoici poitku publicznego
i o wolontariacie (Dz.u. z 2020 r. po2.1057) prowadz4ce dzialalnosi statutow4 na terenie
Miasta Bialegostoku.

4. Konsultacje przeprowadzone byly w celu zebrania opinii i propozycji zapis6w
uprawnionych podmiot6w dotycz4cych projektu wymienionej uchwaty.

5. Informacje o konsultacjach oraz tredi konsultowanego projektu uchwaly zostaty podane do
publicznej wiadomoici popr zez:
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6. Konsultacje prowadzone byly w terminie: l8 listopada 2020 r. - 29 listopada 2020 r.

7. Opinie i propozycje zapis6w dotycz4ce przedstawionego projektu uchwaly nale2alo sklada6

za pomoc4 ankiety konsultacyjnej przeslanej za poSrednictwem operatora pocztowego do

Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu Miej skiego w Bialymstoku przy ul. Bema 60/1,
15-370 Biatystok lub skanu przeslanego pocztq elekhoniczn4 ta adres e-mail:
dsp@um .bialystok.pl.

8. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiadal Departament Spraw Spolecznych Urzgdu
Miejskiego w Bialymstoku.

9. We wskazanym wyzej terminie opinig na temat projektu uchwaly w sprawie przyjgcia
Miejskiej Strdtegii Romtiqzywania Problemfw Spolecznych Miasta Bialegostoku na lata
2021-2030 zlozyl jeden uprawniony podmiot, kt6rego propozycja dotycz4ca projektu
uchwaly majduje sig w zai4czniku do Raportu.

10. Bior4c pod uwagg, iz konsultacje zostaty przeprowadzone w spos6b wskazany w zapisach

uchwaly Nr L)0800/10 Rady Miej skiej Bialegostoku naleZy :uzna(, je za wazr,e. Zgodnle
z poryzszym zostal spelniony ustawy wym6w konsultacji spolecznych, kt6ry jest
wanrnkiem koniecznym uchwalenia projektu uchwaly w sprawie przyjqcia Miejskiej
Strategii Rozwiqzryania Problem6w Spolecznych Miasta Bialegostoku na lata 202 I -2030.

PREZTDENT A
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dr hqb. Tade ?r'uskolaski



Proporycja dotycz4ca projektu uchwaly w sprawie przyigcia Miejskiej Strategii Rozwoju
Problemdw Spolecznych Miasta Bialegostoku na lata 2021-2030

Postanowiono czgSciowo
uwzglqdnid propozycjg
Stowarzyszenia poprzez zapis
o charakterze rozsz erzaj4cym
odnoscie krggu os6b starszych
o kr4g os6b dorostych
wskazanych w opisie
,,niedostatk6\Y infr astruktury
opiekuiczej" w Diqgnozie
sytuacji spolecznej Miqsta, 3.l
Problemy spoleczne Miasto
w lqtach 201 1-2019

Tre6i zapisu po uwzglEdnieniu
uwagi Stowarzyszenia:

3. Diagnoza sytuacji spolecznej
Miastq
j.1 Problemy spoleczne Miasta
w lqtach 201 l-2019
W diagnozie wyr62niono kilka
wiod4cych problem6w, kt6re
staty siQ podstawq obrania
kierunku zmian. WSr6d nich:

Mapa problem6w i grup
wymagaj4cych objgcia
dzialaniami, oke6lonych przez
przedstawicieli insq4ucji
obejmuje:

rniedostatki infrastruktury
opiekuiczej:
-niewystarczajqca liczba miejsc
w zlobkach (mimo
sukcesywnego zwigkszania
dostgpnosci tych plac6wek);

-ograoiczona oferta uslug
opiekuiczych dla os6b
doroslych i starszych;

-ograniczony dostgp do
dzierurych oSrodk6w wsparcia;

lniedostatek Swietlic, klub6w,
inieisc integacji dla os6b

Itarszych:
lograniczona oferta opieki
[ziennei dla dzieci i mtodziezy.

Dodatkowo:
uwzglgdnienie
opieki dla os6b
doroslych.
niesamodzielnych
z uszkodzeniem
oSrodkowym
ukladem
nerwowym.

Brak miejsc
Swiadczenia
usfug
opiekufczych dla
os6b doroslych,
niesamodzielnych
z uszkodzonym
oSrodko*ym
ukladem
nerwowym.

3. Diagnoza sytuqcji spolecznej Miasta
3.1 Problemy spoleczne Miastq
w latach 2011-2019
W diagnozie wyr62niono kitka
wiod4cych problemow. ktore staly siE
podstaw4 obrania kierunku znian.
WSr6d nich:

Mapa problem6w i grup wymagaj4cych
objgcia dzialaniami, oke5lonych przez
przedstawicieli insq.tucji obejmuje:

.niedostatki inftastruktury
opiekuflczej:

-niewystarczaj4ca liczba miejsc
w 2lobkach (mimo sukcesyuinego
zwigkszania dostgpnoSci tych
plac6wek);

-ograniczona oferta uslug
opiekurlcrych dla os6b starszych;

-ograniczony dostgp do dziennych
o5rodk6w wsparcia;

-niedostatek Swietlic. klub6w, m iejsc
integracji dla os6b starszych;

-ograniczona oferta opieki dziennej dla
dzieci i mlodzieLry.

zal4cznik

Dotychczasowy zapis
Propozlcja
zaprsu

Uzasadni€nie
zapisu

Wynik konsultacji

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z PoraZeniem M6zgowym ,,.Iasny Cel"



IJzasadnienie:

Z poryzszego zapisu brzmienia
*ynika, 2e wSrdd os6b,
w stosunku do kt6rych bgdzie
realizowane zadanie, s4 osoby
wskazane ptzez
Stowarzyszenie. Zawieranie
szczegdlowego zapisu
dotycz4cego

,,niesamodzielnych z
uszkodzonym o6rodkiem
nerwowym" jest zapisem
wykluczajqcym pozostale
osoby dorosle pozostajqce prry
ograniczonej ofercie uslug
opiekuiczych dla osdb
doroslych.

PREZIDENT MTASTA

dr hab. Tadeusz


