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Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego  

projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Suwałkach  

na lata 2022-2026 

 

Organizacja zgłaszająca - Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

 Lp.  

Opinie i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji 

 

Uzasadnienie do 

wprowadzenia 

zmian dotychczasowy zapis: 

 

proponowana zmiana zapisu  

lub treść nowego zapisu: 

1. s. 13 punkt 3.2  

W stosunku do ogólnej liczby 

mieszkańców Suwałk liczba 

rodzin uwikłanych w przemoc 

w rodzinie, objętych pomocą 

grup roboczych stanowi 

zaledwie 1 % ogółu wszystkich 

mieszkańców Suwałk.  

W stosunku do ogólnej liczby 

mieszkańców Suwałk liczba 

rodzin uwikłanych w przemoc w 

rodzinie, objętych pomocą grup 

roboczych stanowi 1 % ogółu 

wszystkich mieszkańców Suwałk. 

Poprawka 

stylistyczna. 

2. s. 14 punkt 3.3 

Analiza powyższych danych 

pokazuje, że każdego roku 

zmniejsza się liczba powołanych 

grup roboczych, co przekłada się 

na liczbę rodzin objętych ich 

pomocą. Wyjątek stanowi 

jednak rok 2020 w którym 

liczba tych rodzin jest większa 

w stosunku do roku 2019. 

Należy również zwrócić uwagę 

na tendencję malejącą 

zamykanych procedur 

„Niebieskie Karty” z uwagi na 

stwierdzenie przez członków 

grup roboczych braku 

zasadności jej prowadzenia np. z 

powodu trwającego konfliktu z 

56% w roku 2019 do 32% w 

roku 2021. 

Należy zwrócić uwagę na tendencję 

malejącą zamykanych procedur 

„Niebieskie Karty” z uwagi na 

stwierdzenie przez członków grup 

roboczych braku zasadności jej 

prowadzenia np. z powodu 

trwającego konfliktu z 56% w roku 

2019 do 32% w roku 2021. 

Brak poprzednich 

danych czyni 

niezasadnym to 

porównanie. 

3. s. 19 punkt IV 16)  

Żandarmeria Wojskowa w 

Suwałkach, Wydział 

Żandarmerii Wojskowej - 

Białystok  

Żandarmeria Wojskowa w 

Suwałkach, Oddział Żandarmerii 

Wojskowej - Białystok 

Należy ujednolicić 

nazwę w całym 

programie. 

4. s. 19 punkt IV  
oraz dysponujące wysokim 

potencjałem w sferze pomocy 

osobom uwikłanym w problemy 

przemocy organizacje 

pozarządowe: 

oraz dysponujące wysokim 

potencjałem w sferze pomocy 

osobom uwikłanym w problemy 

przemocy organizacje pozarządowe 
oraz inne podmioty 

Rozszerzenie grupy 

realizatorów. 
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5. s. 30 tabela Cel szczegółowy 2. 

Zwiększenie skuteczności 

oddziaływań wobec sprawców 

wiersz: Umożliwianie dostępu 

do konsultacji specjalistów, 

psychiatry, psychologa, 

seksuologa, itp.  

 

Placówki służby zdrowia 

Placówki służby zdrowia, NGO Rozszerzenie grupy 

realizatorów. 

 

6. s. 34 punkt 5.3 12)  

Organizacje pozarządowe, 

kościoły, związki wyznaniowe  

Organizacje pozarządowe oraz 

podmioty, o których mowa w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku 

publicznego, kościoły, związki 

wyznaniowe 

Zapis zgodny z 

ustawą o 

działalności 

pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie. 

7. s. 34 punkt 14)  

Parafie i związki wyznaniowe 

Wykreślić i przenumerować 

kolejny punkt. 

Jest to powielenie 

punktu 12).  

8. s. 36 

NGO – organizacje 

pozarządowe  

NGO – organizacje pozarządowe 

oraz podmioty, o których mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego 

Zapis zgodny z 

ustawą o 

działalności 

pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie. 

9. s. 36 

Urząd Miejski  

Urząd Miejski w Suwałkach  Uzupełnienie 

nazwy. 

 

Sporządziła 

Agnieszka Szyszko, Sekretarz Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Suwałki, 1 czerwca 2022 r.  

 


