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L.p. 

Obecny zapis 

w projekcie Strategii 

Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Bełchatowa 

na lata  

2014 - 2020. 

Uwagi do obecnego zapisu, 

nowe brzmienie zapisu lub 

propozycje dodatkowych 

zapisów. 

Uzasadnienie zmian 

1. 

Połączenie działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w 

kompleksowy system wsparcia 

dla różnych grup osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin 

wraz z przygotowaniem bazy 

informacji (strona www.) o tym, 

gdzie na terenie Miasta mogą oni 

uzyskać wsparcie.  

Proponuję dopisać oprócz strony 

www inne formy informowania 

np. radio, telewizja czy 

bezpośredni przekaz od 

pracowników mających kontakt 

z osobami niepełnosprawnymi.  

Niektórzy niepełnosprawni są 

np. niewidomi albo nie mają 

dostępu do Internetu i wtedy 

zostają wykluczeni. 

 

2. 

 

3.4. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów o 

utrudnionym dostępie do 

dodatkowej oferty edukacyjnej w 

ramach projektów/programów 

współfinansowanych z funduszy 

zewnętrznych  

Realizatorzy i partnerzy: 

- placówki oświatowe  

- Wydział UM 

Proponuję dopisać do 

realizatorów i partnerów także 

organizacje pozarządowe 

 

„Wzrastająca rola organizacji 

pozarządowych w 

rozwiązywaniu problemów 

społecznych” z Tabeli nr 26 

Strat. Rozwoju M. 

Nasza Organizacja chętnie 

włączyłaby się w realizację tych 

działań. 

3.  

 

3.5. Finansowanie lub 

dofinansowanie szkoleń i kursów 

specjalistycznych dla osób 

pracujących z osobami 

uzależnionymi, w tym z dziećmi i 

młodzieżą  

 

Proponuję dopisać do 

realizatorów i partnerów także 

organizacje pozarządowe 

 

Nasza Organizacja chętnie 

włączyłaby się w realizację i 

udział w tych działaniach. 

4. 

 

1.1. Opracowywanie Programu 

Wspierania Rodziny w Mieście 

Bełchatów na lata 2016–2018  

Realizatorzy i partnerzy: 

- MOPS 

- Zespół Promocji Społecznej i 

Zdrowia  

Proponuję dopisać do 

realizatorów i partnerów także 

organizacje pozarządowe. 

 

Myślę, że udział organizacji jest 

niezbędny w opracowywaniu 

programu. Organizacje 

pozarządowe wpisane są prawie 

do każdego działania jako 

realizator i partner, a nie 

uwzględnione są na etapie 

tworzenia planów wspólnych 

działań.  

5. 

 
1.9. Podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych osób realizujących 

zadania związane z 

przeciwdziałaniem i 

ograniczaniem zjawiska 

przemocy w rodzinie i jego 

skutków  

Realizatorzy i partnerzy: 

- MOPS 

- Zespół Promocji Społecznej i 

Zdrowia 

- Zespól ds. współpracy z 

Proponuję dopisać do 

realizatorów i partnerów także 

organizacje pozarządowe. 

 

Organizacje Pozarządowe jako 

partnerzy i realizatorzy powinny 

móc na tych samych prawach 

korzystać np. z oferowanych 

szkoleń itp. jak inni uczestniczy 

projektu. 

http://www.fundacjaazz.org.pl/
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Formularz konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Miasta Bełchatowa na lata 2014 – 2020. 

I. Propozycje, opinie lub uwagi do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 

Bełchatowa na lata 2014 – 2020. 

 

II. Opinia o projekcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014 – 

2020, wraz z uzasadnieniem:  

 

a)pozytywna,  b) trudno powiedzieć,  c) negatywna- proszę podkreślić wybraną odpowiedź. 

Naszym zdaniem proponowane działania są dobrze dobrane do potrzeb i sytuacji społecznej Miasta Bełchatowa. 

Jednak chcielibyśmy mocniej włączyć Organizacje Pozarządowe do ww. zadań tak by stały się faktycznie partnerami 

a nie tylko wykonawcami, tzn. np. umożliwić udział do doskonaleniu się. 

Ważne jest również usuwanie barier dla osób niepełnosprawnych nie tylko ruchowo, ale także np. niewidomych, 

niesłyszących czy niepełnosprawnych intelektualnie. 

Chcielibyśmy również by Miasto Bełchatów uruchomiło Program Konsultacji Społecznych z mieszkańcami. Ważne jest 

by wszystko to co robimy faktycznie odpowiadało na potrzeby osób mieszkających w Bełchatowie a nie tylko na było 

wynikiem analiz i obserwacji pracowników samorządowych. Wyjście do mieszkańców i włączenie ich w różnych 

etapach planowania może tylko poprawić efektywność działań.  

Uważamy, że powstała strategia powinna być poprzedzona gruntowną diagnoza społeczną i szerokimi konsultacjami 

społecznymi. Uważamy, że te etapy został pominięte.  

Uwagi, propozycje i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą 

rozpatrywane. 

          Katarzyna Krześniak Dęga, Bogusława Lipczyńska 

 

                                            

organizacjami pozarządowymi. 

http://www.fundacjaazz.org.pl/

