
R a p o r t

Z przeprowadzonych w dniach 21 marca 2018 roku do 10 kwietnia 2018 roku
konsultacji  w  celu  uzyskania  opinii  organizacji  pozarządowych  i  podmiotów
wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
realizujących swoje cele statutowe na terenie powiatu kutnowskiego, w zakresie treści
projektu pn. „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020”.

Podstawa  Raportu:  Uchwała  Nr  842/253/18  Zarządu  Powiatu  Kutnowskiego  z  dnia
06 marca 2018 roku  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu pn. „Powiatowy
Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020”.

Przeprowadzone  konsultacje  miały  charakter  środowiskowy  i  skierowane  były

do organizacji pozarządowych oraz pozostałych podmiotów pożytku publicznego, o których

mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i  wolontariacie,  realizujących  swoje  cele  statutowe  na  terenie  powiatu  kutnowskiego.  

Informacja  o  konsultacjach  zamieszczana  zostało  na  stronie  Biuletynu  Informacji

Publicznej  Starostwa  Powiatowego  w  Kutnie  w  zakładce  organizacje  pozarządowe

i  konsultacje,  na  stronie  internetowej  Starostwa  Powiatowego  w  Kutnie  oraz  na  stronie

internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, a także na tablicy ogłoszeń

Starostwa Powiatowego w Kutnie. Zainteresowane podmioty i organizacje mogły zgłaszać

propozycje zmian drogą elektroniczną na formularzu konsultacyjnym. 

W okresie od 21 marca 2018 roku do 10 kwietnia 2018 roku nie został złożony żaden

formularz konsultacyjny w zakresie propozycji zmian w/w projektu Programu.

W dniu  10  kwietnia  2018r.  o  godzinach  13:00  –  14:30  w siedzibie  Powiatowego

Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Kutnie  odbyło  się  otwarte  spotkanie  konsultacyjne

z  przedstawicielami  zainteresowanych  organizacji  pozarządowych  prowadzących  swą

działalność  na  terenie  powiatu  kutnowskiego  oraz  dyrektorami  palcówek  opiekuńczo  –

wychowawczych  funkcjonujących  na  terenie  powiatu.  W spotkaniu  uczestniczyli  również

pracownicy Działu rodzinnej pieczy zastępczej reprezentujący Organizatora Rodzinnej Pieczy

Zastępczej na terenie powiatu kutnowskiego.

Spotkanie  prowadziła  Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Kutnie

Anna Antczak.

Lista obecności ze spotkania stanowi załącznik nr 1 do raportu.

Obecni wyrazili  swoją dezaprobatę dla tak niskiej frekwencji osób obecnych na spotkaniu

i potwierdzili ważność konsultacji bez względu na ilość uczestniczących w nich podmiotów.

W toku dyskusji podjęto decyzję o wprowadzeniu następujących poprawek:



-  nadaniu  numeru  stronie  zawierającej  spis  treści  oraz zmianie  numeracji  poszczególnych

rozdziałów i podrozdziałów;

-  zmianie  nazewnictwa  w  rozdziale  pn  ."Piecza  Zastępcza  w  Powiecie  Kutnowskim",

zastępując  nazwę podrozdziału  "Pomoc  psychologiczna",  nazwą  "Pomoc  specjalistyczna",

jako możliwość świadczenia usług przez różnych specjalistów,

-  zastąpieniu  w  rozdziale  pn.  "  Cele  i  zadania  programu  na  lata  2018  –  2020",  zdania

"Nadrzędną misją Programu jest "Stworzenie najbardziej zbliżonego do naturalnego systemu

opieki  nad dziećmi,  pozbawionymi  możliwości  wychowania  w domu rodzinnym,  poprzez

rozwój  rodzinnych  form  pieczy  zastępczej  na  terenie  powiatu  kutnowskiego"",  zdaniem

Nadrzędna misją Programu jest "Stworzenie najbardziej zbliżonego do naturalnego systemu

opieki  nad dziećmi,  pozbawionymi  możliwości  wychowania  w domu rodzinnym,  poprzez

rozwój pieczy zastępczej na terenie powiatu kutnowskiego.";

- wykreśleniu słowa "rodzinnej" w pierwszym zdaniu dotyczącym Celu głównego Programu,

co rozszerza działania  na cała  pieczę zastępczą, również instytucjonalną;

-  dodaniu do pierwszego celu  szczegółowego zawartego w tabeli   planowanego działania

w poz.2;
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- dopisaniu w celu szczegółowym nr 2, w działaniu pn. "Organizowanie szkoleń dla rodzin

zastępczych",  w  tabeli  określającej  źródła  finansowania  zwrotu  "we  współpracy

z  organizacjami  pozarządowymi",  nadając  brzmienie  "Budżet  powiatu,  środki  zewnętrzne

pozyskane w ramach projektu unijnego we współpracy z organizacjami   pozarządowymi";

- rozszerzeniu w celu szczegółowym nr 4,  działaniu pierwszego o zapis "utworzenie grupy

interwencyjnej  w  jednej  z  placówek  w  celu  zapewnienia  natychmiastowego  schronienia

dzieciom wymagającym niezwłocznej opieki";



- dopisaniu do celu szczegółowego nr 4 kolejnego zadania w poz. nr 2;
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- dopisaniu w celu szczegółowym nr 5, w działaniu pierwszym , w tabeli określającej źródła

finansowania zwrotu - „we współpracy z organizacjami pozarządowymi”, nadając brzmienie

„Budżet  powiatu,  środki  zewnętrzne  pozyskane  w  ramach  projektów  we  współpracy

z organizacjami pozarządowymi”;

-  określeniu  kwoty   479  640,00  zł,  koniecznej  do  uzyskania  ze  środków  zewnętrznych

na  realizację  dodatkowych  działań  zaplanowanych  w  niniejszym  Programie  i  dopisaniu

jej  w rozdziale nr 7 pn. " Źródła finansowania Programu";

-  dopisaniu  w  rozdziale  nr  8  pn.  "Beneficjenci  i  realizatorzy  Programu"  Starostwa

Powiatowego w Kutnie jako podmiotu realizującego Program;

- dokonaniu zmiany w nazwie rozdziału nr 9 nadając mu brzmienie "Monitoring i Ewaluacja

Programu".

Po wprowadzeniu powyższych zmian obecni na spotkaniu pozytywnie zaopiniowali

przedstawiony ostateczny projekt Programu.

Raport  z  przeprowadzonych  konsultacji  społecznych  sporządziła  Ewa  Wypych  -  starszy

inspektor  -  pracownik  Działu  rodzinnej  pieczy zastępczej  Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Kutnie


