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Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego  

projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach  

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2022 rok 

 

Organizacja zgłaszająca – Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Lp

. 

Opinie i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji 
Uzasadnienie do 

wprowadzenia zmian 

dotychczasowy zapis: 
proponowana zmiana 

zapisu:  

1. IV.I.1.1 

Dofinansowanie 

programów ograniczania 

picia alkoholu dla osób o 

obniżonych 

możliwościach udziału w 

programach 

behawioralnych-

poznawczych, tzw. 

niskoprogowych, w tym 

realizacja programu 

AUDIT. 

Wspieranie programów 

ograniczania picia 

alkoholu dla osób o 

obniżonych 

możliwościach udziału w 

programach 

behawioralnych-

poznawczych, tzw. 

niskoprogowych, w tym 

realizacja programu 

AUDIT. 

Zapis zgodny z Programem 

Współpracy Miasta Suwałk z 

organizacjami 

pozarządowymi na 2022 rok.  

2. IV.I.1.3 

Dofinansowanie 

prowadzenia grup 

wsparcia i maratonów dla 

osób uzależnionych od 

alkoholu i środków 

psychoaktywnych oraz 

wspieranie programów 

rehabilitacji dla osób 

uzależnionych po 

zakończonych programach 

psychoterapii uzależnień. 

Wspieranie prowadzenia 

grup wsparcia i 

maratonów dla osób 

uzależnionych od 

alkoholu i środków 

psychoaktywnych oraz 

wspieranie programów 

rehabilitacji dla osób 

uzależnionych po 

zakończonych 

programach 

psychoterapii uzależnień. 

Zapis zgodny z Programem 

Współpracy Miasta Suwałk z 

organizacjami 

pozarządowymi na 2022 rok.  

3. IV.II.2.3 

Dofinansowanie zajęć 

terapeutycznych i grup 

wsparcia dla osób 

współuzależnionych. 

Wspieranie zajęć 

terapeutycznych i grup 

wsparcia dla osób 

współuzależnionych. 

Zapis zgodny z Programem 

Współpracy Miasta Suwałk z 

organizacjami 

pozarządowymi na 2022 rok.  

4. IV.II.2.4 

Dofinansowanie pomocy 

psychologicznej i 

psychoterapii dla osób z 

syndromem Dorosłych 

Dzieci Alkoholików – 

DDA. 

Wspieranie pomocy 

psychologicznej i 

psychoterapii dla osób z 

syndromem Dorosłych 

Dzieci Alkoholików – 

DDA. 

Zapis zgodny z Programem 

Współpracy Miasta Suwałk z 

organizacjami 

pozarządowymi na 2022 rok.  
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5. IV.II.2.5 

Dofinansowanie zajęć i 

programów 

socjoterapeutycznych lub 

opiekuńczo-

wychowawczych dla 

dzieci z rodzin z 

problemem choroby 

alkoholowej, narkomanii 

lub przemocy w rodzinie. 

Wspieranie zajęć i 

programów 

socjoterapeutycznych lub 

opiekuńczo-

wychowawczych dla 

dzieci z rodzin z 

problemem choroby 

alkoholowej, narkomanii 

lub przemocy w rodzinie. 

Zapis zgodny z Programem 

Współpracy Miasta Suwałk z 

organizacjami 

pozarządowymi na 2022 rok.  

6. IV.II.2.6 

Dofinansowanie kolonii, 

półkolonii, obozów i 

innych form wypoczynku 

z programem 

socjoterapeutycznym dla 

dzieci z rodzin z 

problemem choroby 

alkoholowej, narkomanii 

lub przemocy w rodzinie. 

Wspieranie kolonii, 

półkolonii, obozów i 

innych form wypoczynku 

z programem 

socjoterapeutycznym dla 

dzieci z rodzin z 

problemem choroby 

alkoholowej, narkomanii 

lub przemocy w rodzinie. 

Zapis zgodny z Programem 

Współpracy Miasta Suwałk z 

organizacjami 

pozarządowymi na 2022 rok.  

7. IV.IV.4.5 

Dofinansowanie kolonii, 

półkolonii, obozów i 

innych form wypoczynku 

z programem 

socjoterapeutycznym 

skierowanym do dzieci i 

młodzieży w celu 

zapobieżenia wczesnej 

inicjacji alkoholowej, 

zainteresowania używkami 

oraz niepożądanym 

formom rozrywki.  

Wspieranie kolonii, 

półkolonii, obozów i 

innych form wypoczynku 

z programem 

socjoterapeutycznym 

skierowanym do dzieci i 

młodzieży w celu 

zapobieżenia wczesnej 

inicjacji alkoholowej, 

zainteresowania 

używkami oraz 

niepożądanym formom 

rozrywki. 

Zapis zgodny z Programem 

Współpracy Miasta Suwałk z 

organizacjami 

pozarządowymi na 2022 rok.  

8. IV.V.5.2 

Dofinansowanie realizacji 

programów ochrony osób 

doświadczających 

przemocy w rodzinie. 

Wspieranie realizacji 

programów ochrony osób 

doświadczających 

przemocy w rodzinie. 

Zapis zgodny z Programem 

Współpracy Miasta Suwałk z 

organizacjami 

pozarządowymi na 2022 rok. 

9. IV.V.5.3 

Dofinansowanie 

prowadzenia zajęć 

korekcyjno-edukacyjnych 

dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

Wspieranie prowadzenia 

zajęć korekcyjno-

edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w 

rodzinie. 

Zapis zgodny z Programem 

Współpracy Miasta Suwałk z 

organizacjami 

pozarządowymi na 2022 rok. 

10. IV.V.5.4 

Dofinansowanie 

programów profilaktyki 

przeciwdziałania 

przemocy np. warsztaty 

umiejętności 

Wspieranie programów 

profilaktyki 

przeciwdziałania 

przemocy np. warsztaty 

umiejętności 

rodzicielskich, 

Zapis zgodny z Programem 

Współpracy Miasta Suwałk z 

organizacjami 

pozarządowymi na 2022 rok. 
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rodzicielskich, programów 

dla rodziców na temat 

radzenia sobie z trudnymi 

sytuacjami 

wychowawczymi, 

rozwiązywania konfliktów 

itp. 

programów dla rodziców 

na temat radzenia sobie z 

trudnymi sytuacjami 

wychowawczymi, 

rozwiązywania 

konfliktów itp. 

11. IV.VII.7.2 
Zakup słodyczy, gier, 

sprzętu sportowo-

rekreacyjnego na potrzeby 

dzieci i młodzieży 

uczęszczającej do placówek 

wsparcia dziennego  między 

innymi z okazji Dnia 

Dziecka,  

św. Mikołaja, Wielkanocy, 

Bożego Narodzenia itp. 

Finansowanie uczestnictwa 

podopiecznym m.in. 

placówek wsparcia 

dziennego oraz placówki 

opiekuńczo – 

wychowawczej w 

przedsięwzięciach 

kulturalno – oświatowych, 

w tym zakup biletów 

wstępu.    

Zakup słodyczy, gier, 

sprzętu sportowo-

rekreacyjnego i innych 

artykułów na potrzeby 

dzieci i młodzieży 

uczęszczającej do 

placówek wsparcia 

dziennego  między innymi 

z okazji Dnia Dziecka,  

św. Mikołaja, 

Wielkanocy, Bożego 

Narodzenia itp. 

Finansowanie 

uczestnictwa 

podopiecznym m.in. 

placówek wsparcia 

dziennego oraz placówki 

opiekuńczo – 

wychowawczej w 

przedsięwzięciach 

kulturalno – oświatowych, 

w tym zakup biletów 

wstępu.    

Poszerzenie katalogu 

umożliwi także zakup innych 

artykułów na rzecz dzieci i 

młodzieży uczęszczających 

do placówek wsparcia 

dziennego. 

 

Sporządziła  

Agnieszka Szyszko, sekretarz SRDPP 

Suwałki, 29.09.2021 r. 


