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Wyniki konsultacji spolecznych

projektu ,,Strategii Rornvi4zywania Problem6w Spolecznych w Powiecie Lgcryfskim

na lata 2021-2025" - sprawozdanie

W celu zapewnienia szerokiego udzialu poszczeg6lnych inst5rtucji i organizacji

pozarzqdowych oruz innych podmiot6w publicznych dzialqqcych w zakresie pomocy spolecznej

w powiecie lgczyfskim, w procesie tworzenia ,,strategii Roavi44rwania Problem6w Spolecmych

w Powiecie tr-gczyriskim na lata 2021 - 2025", Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

zaprosrt inst5rtucje i organizacje do konsultacji spolecznych.

Prze bie g ko n s ult acj i sp ole c zny c h

1 . Konsultacje spoleczne zostaly przeprowadzone w okresie od dnia 20 listopad a 2020 do dnia

7 grudnia 2020r., poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w N-Ecznej zaproszenia do w/w konsultacji projektu ,,Strategii

Rozwiqzywania Problem6w Spolecznych w Powiecie tqczyriskim na lata 202L - 2025", wraz

z ,,Formularzem zglaszania uwag - konsultacje spoleczne". Ponadto zaproszenie do udzialu

w konsultacjach wraz z projektem ,,Strategii Rozwiqzywania Problem6w Spolecznych

w Powiecie tqczyfiskim na lata 2O2t - 2025" i formularzem zglaszania uwag wysylano do

poszczeg6lnych ins[rtucji, organizacji pozarz4dowych i innych podmiot6w publicznych za

po6rednictwem poczty elektronicznej. W tre(ci zaproszenia wskazano termin zakohczenia

konsultacj i spolecznych.

2. Konsultacje przeprowadzone byty w formie pisemnego wyraLania opinii wg zal4czonego

,,Formularza zglaszania uwag - konsultacje spoleczne":

- poprzez strong internetow4 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tr-gcznej

\\,,r'\r"r)lrri3cL.-:r.p-! -umozliwiai4c4 latwy dostgp do projektu Strategii Rozwiqzywania

Problem6w spolecznych w Powiecie tqczyfiskim na lata 2021, 202s",

i zapoznania sig z treSci4, mo21iwo56 zglaszania uwag, sugestii i propozycji;

- poprzez pocztq elektroniczna rckle&[a@plpdcazla.p-l - umo2liwiaj4c4 wymiang

informacj i doty czycy ch projektu Strategii
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lVy niki kons altacj i spoleczny ch

We wskazanym terminie prowadzonych konsultacji spolecznych wptynety 4

,rFormularze zglaszania uwag - konsultacje spolecznet' ze zgloszonymi uwagami i propozycjami

zmian do projektu o,strategii Rozwiqzywania Problem6w Spolecznych w Powiecie tqczyfskim na

lata 2021 -2025", od nastgpuj4cych instytucji i podmiot6w publicznych:

- Powiatorvy Urz4d Pracy w tr gcznej

- Srodowiskorvy Dom Samopomocy w Lgcznej

- Swietlica Opiekurfrczo - Wychowawcz^ przy Parafii 5w. Barbary w tr gcznej;

- OsrodekPomocy Spolecznej w Cycowie

W zrvi4zku z povryaszym Zesp6L ds. opracowania ,,Strategii Ronvi4zywania Problem6w

Spotecznych w Powiecie tr gczyi.skim na lata 2021 - 2025" poddal analizie przedloione uwagi.

Propozycje ztnian iuwagi zostaty uwzglgdnione,wwyniku czegotzlpelnionotreS6 Strategii.
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