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Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego  

projektu Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej  

w Mieście Suwałki na lata 2022-2024 

 

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. Rozdział I, punkt 1.2. 

Pomoc społeczna jako 

ostatnie ogniwo systemu 

zabezpieczenia społecznego 

wspiera osoby i rodziny w 

wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia podstawowych 

potrzeb bytowych i 

umożliwia im zaspokajanie 

potrzeb egzystencjonalnych 

przy uwzględnieniu 

możliwości prawnych  

i finansowych instytucji 

pomocy społecznej.” 

Pomoc społeczna jako 

ostatnie ogniwo systemu 

zabezpieczenia społecznego 

wspiera osoby i rodziny w 

wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia podstawowych 

potrzeb bytowych i 

umożliwia im zaspokajanie 

potrzeb egzystencjalnych 

przy uwzględnieniu 

możliwości prawnych  

i finansowych instytucji 

pomocy społecznej. 

Słowo egzystencjonalny 

dzisiaj jest używane w 

kontekście filozofii i 

literatury, a nie potrzeb 

bytowych.  

2. Rozdział I, punkt 1.2., 

wiersz w tabeli „-rodziny 

pełne, o liczbie dzieci, 

2021”: 

196 

430 Pomyłka liczbowa. 

3. Rozdział I, punkt 1.3. 

Wśród niekorzystnych 

zmian społecznych 

dotykających życia 

rodzinnego wymienić 

można: preferowanie przez 

młodych ludzi, a w 

szczególności migracje 

zarobkowe rodziców, 

rozluźnienie więzi i relacji 

pomiędzy poszczególnymi 

członkami rodziny, przemoc 

w rodzinie, alkoholizm i 

nowe rodzaje uzależnień, 

nasilanie się konfliktów, itp. 

Brakuje jakichś słów we 

fragmencie: „preferowanie 

przez młodych ludzi, a w 

szczególności” 

Pomyłka edytorska. 

4. Rozdział III, punkt 3.6. 

brak 

14. Zespół 

Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie – ZI. 

Poprawka redakcyjna. 
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5. Rozdział III, punkt 3.6.14. 

Darczyńcy. 

 

 

Wykreślić Poprawka redakcyjna, 

słowo „Darczyńcy” nie 

występuje nigdzie wcześniej 

w Programie, tylko w 

punkcie 3.6, dlatego 

nieuzasadnione jest 

wymienienie darczyńców 

jedynie w tym punkcie. 

6. Rozdział III, punkt 3.6. 

10. Organizacje 

pozarządowe, kościoły i 

związki wyznaniowe – 

NGO. 

 

10. 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 – NGO. 

Zapis zgodny z ustawą o 

działalności pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie. 

 

 

 

Sporządziła 

Agnieszka Szyszko, Sekretarz Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Suwałki, 11 maja 2022 r.  

 


