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Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu 

Programu działań na rzecz seniorów na lata 2021-2026 w Mieście Suwałki 

 

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. 4  

NGO – organizacje 

pozarządowe oraz 

kościelne osoby prawne   

NGO – 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 

Opisanie zgodnie z ustawą 

o działalności pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie. 

2. 
s. 4 

brak 

ZPO – zakład pielęgnacyjno-

opiekuńczy 

Potrzeba uzupełnienia 

słownika. 

3. 

s. 8 pkt III. 1 

Miejsca zamieszkiwania 

najstarszych mieszkańców 

Suwałk 

 

Miejsca zameldowania 

najstarszych mieszkańców 

Suwałk 

Statystyki sporządzono w 

oparciu o dane 

meldunkowe, a nie adres 

zamieszkania. 

4. 

s. 8 pkt III. 1 

Poniższa tabela obrazuje 

dziesięć najliczniej 

zamieszkałych przez osoby 

starsze tj. 60 lat kobiety i 

65 lat mężczyźni ulice 

Miasta.  

Poniższa tabela obrazuje 

dziesięć ulic Miasta, na których 

zameldowane są najliczniej 

osoby starsze tj. kobiety w wieku 

powyżej 60 lat i mężczyźni w 

wieku powyżej 65 lat.  

Statystyki sporządzono w 

oparciu o dane 

meldunkowe, a nie adres 

zamieszkania. 

5. 

s. 8 pkt III. 1 

Tabela 9. Rozkład 

zamieszkania suwałczan 

wg ulic: dla kobiet 60 +  i 

dla mężczyzn 65+. 

Tabela 9. Rozkład zameldowania 

suwalczan wg ulic: dla kobiet 60 

+  i dla mężczyzn 65+. 

Statystyki sporządzono w 

oparciu o dane 

meldunkowe, a nie adres 

zamieszkania. 

6,7. 

s. 9 pkt III. 1 

Z powyższego zestawienia 

wynika, że najwięcej 

starszych mieszkańców 

Suwałk zamieszkuje 

Osiedle Północ, tj. ulice:  

A. Wierusza Kowalskiego,  

K. Pułaskiego, 

Nowomiejską,   

E. Młynarskiego,  

Klonową i M. Reja – 3 346 

osób. W tej grupie 

mieszkańców należy 

uwzględnić 195 

Z powyższego zestawienia 

wynika, że najwięcej starszych 

mieszkańców Suwałk jest 

zameldowanych na Osiedlach 

Północ I i Północ II, tj. ulicach:  

A. Wierusza-Kowalskiego,  

K. Pułaskiego, Nowomiejskiej,   

E. Młynarskiego,  

Klonowej i M. Reja – 3 346 

osób. W tej grupie mieszkańców 

należy uwzględnić 195 

mieszkańców DPS “Kalina”, 

którzy są już objęci opieką 

instytucjonalną. Centrum Miasta 

Niewłaściwe nazewnictwo 

osiedli. Powinno być  

zgodne np. z Uchwałą nr 

XX/232/2016 

Rady Miejskiej  W 

Suwałkach z dnia 25 maja 

2016 r. w sprawie Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Suwałk.  
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mieszkańców DPS 

”Kalina”, którzy są już 

objęci opieką 

instytucjonalną. Centrum 

Miasta tj. ulice  1 Maja, T. 

Noniewicza, J. Korczaka, 

Em. Plater – 2 249 osób, 

jest to  mniejsza grupa o 

1 097 osób niż grupa 

zamieszkująca Osiedle 

Północ w Suwałkach.    

tj. ulice  1 Maja, T. Noniewicza, 

J. Korczaka, Em. Plater – 2 249 

osób, jest to  mniejsza grupa o 

1 097 osób niż grupa 

zamieszkująca Osiedla Północ I i 

Północ II w Suwałkach.    

8. 

s. 12  

Limit wizyt specjalistów 

„Złotej rączki” w 

gospodarstwie domowym 

wynosi 4 wizyty w roku. 

Limit wizyt specjalistów „Złotej 

rączki” w gospodarstwie 

domowym od 2020 roku wynosi 

4 wizyty w roku. 

Doprecyzowanie. 

9. 

s. 12 

Na terenie Miasta Suwałk 

funkcjonują trzy punkty 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej:  

W 2021 r. na terenie Miasta 

Suwałk funkcjonują trzy punkty 

nieodpłatnej pomocy prawnej: 

Doprecyzowanie. 

10. 

s. 14  

brak  
 Przychodnie lekarzy 

rodzinnych 

Uzupełnienie listy 

podmiotów o gabinety 

lekarzy rodzinnych, 

również  świadczących 

wsparcie seniorom. 

11. 
s. 17  

Zakładka – Seniorzy - 

Zakładka – Dla Mieszkańca - 

Seniorzy - 

Dokładniejszy adres 

internetowy. 

12. 

s. 18  

W Suwałkach funkcjonuje 

ok. 15 organizacji 

pozarządowych  

działających na rzecz 

seniorów i osób 

niepełnosprawnych, które 

proponują aktywne zajęcia 

oraz efektywne spędzanie 

czasu – oferują 

odpowiednią dawkę 

kultury, rozrywki oraz 

stwarzają szerokie 

możliwości samorealizacji 

i budowania wzajemnych 

relacji. 

W Suwałkach funkcjonuje ok. 

15 organizacji pozarządowych, 

współpracujących z Miastem 

Suwałki, działających na rzecz 

seniorów i osób 

niepełnosprawnych, które 

proponują aktywne zajęcia oraz 

efektywne spędzanie czasu – 

oferują odpowiednią dawkę 

kultury, rozrywki oraz stwarzają 

szerokie możliwości 

samorealizacji i budowania 

wzajemnych relacji. 

Doprecyzowanie. 

13. 

s. 20 pkt 3 

brak 

- wspieranie asystentów osób 

starszych  

Włączenie istotnego 

działania do listy potrzeb i 

działań na rzecz wsparcia 

seniorów. 
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14. 

s. 21 pkt 1 

brak 

- wdrożenie w jednostkach 

miejskich oraz realizujących 

zadania publiczne przepisów 

Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

Wynika z obowiązku 

wdrożenia Ustawy z dnia 

19 lipca 2019 r. o 

zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami.  

15. 

s. 21 pkt 3  

- Podnoszenie wiedzy i 

umiejętności członków 

organizacji senioralnych,  

- Podnoszenie wiedzy i 

umiejętności członków 

organizacji pozarządowych, 

Rozszerzenie grup, które 

mogą działać na rzecz 

seniorów. 

16. 

s. 22 

Jednym z najważniejszych 

czynników wpływających 

na jakość życia są relacje 

międzyludzkie. Po 

przejściu na emeryturę 

osoby te stanowią zasób 

wiedzy, doświadczenia 

oraz posiadają możliwości, 

które powinny być 

wykorzystane zarówno do 

samorealizacji, jak 

i wsparcia innych 

środowisk np. poprzez 

współpracę przedszkoli i 

szkół z organizacjami 

senioralnymi.  Istotnym 

elementem jest także 

rozwój wolontariatu 

zarówno wśród młodzieży 

jak i samych osób 

starszych na rzecz osób 

starszych tzw. sieci 

wsparcia. 

Jednym z najważniejszych 

czynników wpływających na 

jakość życia są relacje 

międzyludzkie. Po przejściu na 

emeryturę osoby te stanowią 

zasób wiedzy, doświadczenia 

oraz posiadają możliwości, które 

powinny być wykorzystane 

zarówno do samorealizacji, jak 

i wsparcia innych środowisk np. 

poprzez współpracę przedszkoli 

i szkół z organizacjami 

senioralnymi.  Istotnym 

elementem jest także rozwój 

wolontariatu zarówno wśród 

różnych grup wiekowych jak i 

samych osób starszych na rzecz 

osób starszych tzw. sieci 

wsparcia. 

Rozszerzenie grup, które 

mogą działać na rzecz 

seniorów. 

17. 

s. 23 pkt 3 

brak 

- Wdrożenie w jednostkach 

miejskich oraz realizujących 

zadania publiczne przepisów 

Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów 

publicznych, 

- Wdrożenie w jednostkach 

miejskich oraz realizujących 

zadania publiczne przepisów 

Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

Wynika z obowiązku 

wdrożenia Ustawy z dnia 4 

kwietnia 2019 r. o 

dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów 

publicznych oraz Ustawy z 

dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 
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18. 
s. 26 pkt 2.1 

brak 

- liczba podmiotów 

udzielających ulg dla seniorów   

Poszerzenie listy istotnych 

wskaźników. 

19. 

s. 27 pkt 3.3 

- link do strony 

internetowej  

- liczba zamieszczonych 

informacji 

Poszerzenie listy istotnych 

wskaźników. 

20. 

s. 29 

Zakłada się, że 

realizatorami Programu 

Działań Na Rzecz 

Seniorów na lata 2021-

2026 w Mieście Suwałki 

będą: Urząd Miejski w 

Suwałkach oraz jego 

jednostki organizacyjne, w 

tym: Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie, Dom 

Pomocy Społecznej 

„Kalina”, Ośrodek Sportu i 

Rekreacji, Suwalski 

Ośrodek Kultury, 

Biblioteka Publiczna im. 

M. Konopnickiej, Muzeum 

Okręgowe, przedszkola, 

szkoły, uczelnie oraz 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej           

Sp. z o.o, organizacje 

pozarządowe, Suwalska 

Rada Seniorów, Centrum 

Wspierania Organizacji 

Pozarządowych, 

wolontariusze, grupy 

samopomocowe, grupy 

nieformalne oraz inne 

podmioty współpracujące 

z miastem Suwałki. 

Zakłada się, że realizatorami 

Programu Działań Na Rzecz 

Seniorów na lata 2021-2026 w 

Mieście Suwałki będą: Urząd 

Miejski w Suwałkach oraz jego 

jednostki organizacyjne, w tym: 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie, Dom Pomocy 

Społecznej „Kalina”, Ośrodek 

Sportu i Rekreacji, Suwalski 

Ośrodek Kultury, Biblioteka 

Publiczna im. M. Konopnickiej, 

Muzeum Okręgowe, 

przedszkola, szkoły, uczelnie 

oraz Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej           

Sp. z o.o, organizacje 

pozarządowe, Suwalska Rada 

Seniorów, wolontariusze, grupy 

samopomocowe, grupy 

nieformalne oraz inne podmioty 

współpracujące z miastem 

Suwałki. 

CWOP nie jest 

samodzielnym podmiotem, 

jest jednym z zadań 

publicznych. 

 

Sporządziła:  

Agnieszka Szyszko, Sekretarz SRDPP  

 

Suwałki, 3.02.2021 r. 


