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Sporządził/-a: 
Małgorzata Hołubiec 
Naczelnik Wydziału Monitorowania,  
Planowania Strategicznego i Rozwoju 
w dn. 18.09.2019 r. 
 
 

RAPORT częściowy z dn. 18.09.2019 r. 

z konsultacji społecznych 
projektu Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Ostróda  

na lata 2019-2025 
 

 
 
 
Informacje ogólne 
 
 RAPORT częściowy stanowi zestawienie uwag i sugestii zgłoszonych podczas konsultacji. 
 Konsultacje podjęto w oparciu o Zarządzenie Burmistrza nr 148/2019 z dnia 03.09.2019 r. 
 Czas trwania konsultacji to 14 dni (4-17.09.2019). 
 Raport częściowy zostaje przekazany do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie -  

jednostki odpowiedzialnej za przygotowanie Strategii rozwiązywania problemów społecznych 
Miasta Ostróda na lata 2019-2025. Na podstawie Raportu częściowego oraz zawartych w nim uwag 
i sugestii zgłoszonych podczas konsultacji, MOPS opracowuje ostateczną wersję dokumentu, którą 
przedstawi do uchwalenia Radzie Miejskiej w Ostródzie. 

 Raport końcowy z konsultacji będzie zawierał informacje na temat uwzględnienia (lub nie) 
zgłoszonych uwag i/lub propozycji. 

 
 
 

Założenia konsultacji społecznych 
 

Dokument strategiczny Strategia Rozwiązywania problemów Społecznych 
Miasta Ostróda na lata 2019-2025 

Okres obowiązywania 
dokumentu 2019 – 2025  

Jednostka odpowiedzialna za 
przygotowanie dokumentu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie 

Osoba odpowiedzialna za 
przygotowanie dokumentu Dyrektor MOPS 

Planowa termin podjęcia 
uchwały w prawie przyjęcia 
dokumentu 

wrzesień 2019 r. 

Wydział (komórka) 
odpowiedzialny za 
przeprowadzenie konsultacji 

Wydział Monitorowania, Planowania 
Strategicznego i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w 
Ostródzie 
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Harmonogram procesu konsultacji i uchwalenia dokumentu 
 

Zarządzenie o podjęciu 
konsultacji 

Zarządzenie nr 148 z dnia 03.09.2019 

Termin na zgłaszanie uwag 
i propozycji 

04.09.2019 – 17.09.2019 (14 dni) 

Termin przekazania raportu 
częściowego do MOPS 

18.09.2019 r.  
 

Termin sporządzenia raportu 
końcowego 

24.09.2019 (7 dni od dnia zakończenia konsultacji) 

 

 

Metody i działania w procesie konsultacji 
 

Zamieszczenie 
informacji  
o konsultacjach na 
stronach 
internetowych 

Na stronie internetowej Miasta Ostróda (www.ostroda.pl) 
w dniu 04.09.2019. 
 http://www.ostroda.pl/komunikaty_i_ogloszenia/czytaj/1625/kon

sultacje_spoleczne_projektu_strategii_rozwiazywania_problemow
_spolecznych_miasta_ostroda_na_lata_2019_2025 

 http://www.ostroda.pl/badania_i_konsultacje/konsultacje_strateg
ii_mops_u 

W biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.ostroda.pl) w 
dniu 04.09.2019 
 https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4605/konsultacje-spoleczne-

projektu-strategii-rozwiazywania-problemow-spolecznych-miasta-
ostroda-na-lata-2019-2025..html 

Na Facebooku, na profilu Miasta Ostróda w dniu 
04.09.2019. 

Zamieszczono w wersji 
do pobrania: 
 projekt strategii 
 formularz 

konsultacji  
w wersji do edycji 

 informację  
o przebiegu 
konsultacji 

 
 
 

Wynik konsultacji: drogą mailową, na dedykowany adres 
mailowy konsultacje.mpr@um.ostroda.pl wpłynęło 11 
formularzy.  

Zestawienie uwag 
zawiera załącznik nr 1. 

 

Wyłożenie wersji 
papierowej w 
miejscach 
publicznych 

 Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w 
Ostródzie 

 sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

Wyłożono w wersji 
papierowej: 
 projekt strategii do 

wglądu 
 formularze 

konsultacji  
 informację  

o przebiegu 
konsultacji 

Wynik konsultacji: nie wpłynął żaden formularz 
konsultacyjny  

-- 
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Uruchomienie 
formularza on-line 

Formularz online dostępny był pod adresem: 
https://www.interankiety.pl/i/zv5ygw4v 
 

Link do formularza 
umieszczono w 
miejscu informacji na 
stronach 
internetowych 
(ostroda.pl, 
bip.ostroda.pl, 
Facebook) 

Wynik konsultacji: drogą mailową, na dedykowany adres 
mailowy konsultacje.mpr@um.ostroda.pl wpłynęło 11 
formularzy.  

Raport z wynikami 
stanowi załącznik nr 3. 

 

Spotkanie 
konsultacyjne 

Spotkanie odbyło się w dniu 10.09.2019 r. o godz. 16:30 w 
Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ostródzie. 
 
Spotkanie prowadzone było przez: 

1. Dyrektora MOPS – w zakresie prezentacji projektu 
strategii 

2. Naczelnika wydziału monitorowania, planowania 
strategicznego i rozwoju – w zakresie obsługi 
procesu konsultacji, moderowania dyskusji 
sporządzania notatek z dyskusji. 

--- 

 Wynik konsultacji: udział w spotkaniu wzięło osiem osób, 
w tym: Radni Rady Miejskiej w Ostródzie – 4 osoby,  
członkini Ostródzkiej Rady Kobiet – 1 osoba, pracownicy 
MOPS – 2 osoby, w tym Dyrektor, pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Ostródzie – 2 osoby, w tym Sekretarz Miasta i 
naczelnik Wydziału MPR 

Notatka ze spotkania 
stanowi załącznik nr 2. 

 

Inne formy: Drogą mailową przesłano komplet dokumentów wraz  
z zaproszeniem do konsultacji do następujących ciał 
dialogu społecznego: 
- Ostródzka Rada Organizacji Pozarządowych 
- Ostródzka Rada Sportu 
- Ostródzka Rada Kobiet 
 

Przesłano następujące 
dokumenty: 
 prośba o zajęcie 

stanowiska 
 projekt strategii 
 formularz 

konsultacji  
w wersji do edycji 

 informację  
o przebiegu 
konsultacji 

 Wynik konsultacji: udział członkini Ostródzkiej rady Kobiet w spotkaniu 
konsultacyjnym. Inne uwagi nie wpłynęły. 
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Inne formy: Drogą mailową przesłano komplet 
dokumentów wraz  
z zaproszeniem do konsultacji do wszystkich 
Radnych Rady Miejskiej w Ostródzie. 
 

Przesłano następujące dokumenty: 
 informacja o konsultacjach 

społecznych, w tym na temat 
spotkania w dn. 10.09.2019 r. 

 projekt strategii 
 formularz konsultacji  

w wersji do edycji 
 informację  

o przebiegu konsultacji 
 Wynik konsultacji: udział części Radnych (4 osoby) w spotkaniu konsultacyjnym  

w dniu 10.09.2019 r. Inne uwagi nie wpłynęły. 
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Załącznik nr 1  
do Raportu częściowego 

ZESTAWIENIE UWAG I PROPOZYCJI 
zgłoszonych drogą mailową 

 

NR 
formularza 

NUMER STRONY  
W PROJEKCIE 

STRATEGII 

AKTUALNY ZAPIS  
W STRATEGII 

PROPONOWANY ZAPIS  
W STRATEGII 

UZASADNIENIE 
DLA ZMIAN 

proszę wskazać numer strony 
do projektu Strategii, do której 
odnoszą się uwagi/propozycje 

proszę wskazać (skopiować) 
fragment zapis, do którego 

odnoszą się 
uwagi/propozycje 

 dla ważności uwag/propozycji uzasadnienie jest wymagane 

1 85 
 

brak zapisu o 
kompleksowych 
koncepcjach wsparcia 
środowiskowego osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w 
społeczności lokalnej – 
miejscu zamieszkania. 
 
 
 

 

-wprowadzenie środowiskowych form wsparcia i 
zabezpieczenia przyszłości osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w oparciu o koncepcję "Kręgów wsparcia" 
- Tworzenie wolontariatu i wsparcia sąsiedzkiego wokół osób 
z niepełnosprawnością intelektualną w życiu codziennym 
- Łączenie i integracja zasobów poprzez tworzenie sieci 
współpracy instytucjonalnej (koalicji) na rzecz osób z 
niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym 
-wspieranie  osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich 
rodzin  poprzez środowiskowy system wsparcia 
-tworzenie i rozwijanie spójnego systemu aktywizacji i 
integracji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
zwiększających autonomię osoby z niepełnosprawnością 
- wprowadzanie  kompleksowych działań 
i  rozwiązań umożliwiających osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną na samodzielne funkcjonowanie w domu 
rodzinnym i środowisku lokalnym. 

środowiskowe formy wsparcia  to system wspierania rodzin i 
osób niepełnosprawnych, w pełni wykorzystującego potencjał 
lokalnych służb 
społecznych i lokalnej infrastruktury oraz pobudzenie 
aktywności obywatelskiej. Dzięki zbudowaniu lokalnej sieci 
współpracy jest możliwość na stworzenie warunków dla 
pełnego uczestnictwa rodzin i osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w życiu społeczności jako jednej z grup w 
trudnej 
sytuacji życiowej. To wielka szansa na proces 
deinstytucjonalizacji i pozostawienia osób z 
niepełnosprawnością intelektualną po odejściu opiekunów w 
swoim naturalnym środowisku życiowym. 
 

 

2 85 
 

brak zapisu o 
kompleksowych 
koncepcjach wsparcia 
środowiskowego osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w 
społeczności lokalnej – 
miejscu zamieszkania. 
 
 
 

 

-wprowadzenie środowiskowych form wsparcia i 
zabezpieczenia przyszłości osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w oparciu o koncepcję "Kręgów wsparcia" 
- Tworzenie wolontariatu i wsparcia sąsiedzkiego wokół osób 
z niepełnosprawnością intelektualną w życiu codziennym 
- Łączenie i integracja zasobów poprzez tworzenie sieci 
współpracy instytucjonalnej (koalicji) na rzecz osób z 
niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym 
-wspieranie  osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich 
rodzin  poprzez środowiskowy system wsparcia 
-tworzenie i rozwijanie spójnego systemu aktywizacji i 
integracji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
zwiększających autonomię osoby z niepełnosprawnością 
- wprowadzanie  kompleksowych działań 
i  rozwiązań umożliwiających osobom z niepełnosprawnością 

środowiskowe formy wsparcia  to system wspierania rodzin i 
osób niepełnosprawnych, w pełni wykorzystującego potencjał 
lokalnych służb 
społecznych i lokalnej infrastruktury oraz pobudzenie 
aktywności obywatelskiej. Dzięki zbudowaniu lokalnej sieci 
współpracy jest możliwość na stworzenie warunków dla 
pełnego uczestnictwa rodzin i osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w życiu społeczności jako jednej z grup w 
trudnej 
sytuacji życiowej. To wielka szansa na proces 
deinstytucjonalizacji i pozostawienia osób z 
niepełnosprawnością intelektualną po odejściu opiekunów w 
swoim naturalnym środowisku życiowym. 
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intelektualną na samodzielne funkcjonowanie w domu 
rodzinnym i środowisku lokalnym. 

3 85 
 

brak zapisu o 
kompleksowych 
koncepcjach wsparcia 
środowiskowego osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w 
społeczności lokalnej – 
miejscu zamieszkania. 
 
 
 

 

-wprowadzenie środowiskowych form wsparcia i 
zabezpieczenia przyszłości osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w oparciu o koncepcję "Kręgów wsparcia" 
- Tworzenie wolontariatu i wsparcia sąsiedzkiego wokół osób 
z niepełnosprawnością intelektualną w życiu codziennym 
- Łączenie i integracja zasobów poprzez tworzenie sieci 
współpracy instytucjonalnej (koalicji) na rzecz osób z 
niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym 
-wspieranie  osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich 
rodzin  poprzez środowiskowy system wsparcia 
-tworzenie i rozwijanie spójnego systemu aktywizacji i 
integracji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
zwiększających autonomię osoby z niepełnosprawnością 
- wprowadzanie  kompleksowych działań 
i  rozwiązań umożliwiających osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną na samodzielne funkcjonowanie w domu 
rodzinnym i środowisku lokalnym. 

środowiskowe formy wsparcia  to system wspierania rodzin i 
osób niepełnosprawnych, w pełni wykorzystującego potencjał 
lokalnych służb 
społecznych i lokalnej infrastruktury oraz pobudzenie 
aktywności obywatelskiej. Dzięki zbudowaniu lokalnej sieci 
współpracy jest możliwość na stworzenie warunków dla 
pełnego uczestnictwa rodzin i osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w życiu społeczności jako jednej z grup w 
trudnej 
sytuacji życiowej. To wielka szansa na proces 
deinstytucjonalizacji i pozostawienia osób z 
niepełnosprawnością intelektualną po odejściu opiekunów w 
swoim naturalnym środowisku życiowym. 
 

 

4 85 
 

brak zapisu o 
kompleksowych 
koncepcjach wsparcia 
środowiskowego osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w 
społeczności lokalnej – 
miejscu zamieszkania z 
wykorzystaniem pełnej 
gamy usług społecznych. 
 
 
 

 

-wprowadzenie środowiskowych form wsparcia i 
zabezpieczenia przyszłości osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w oparciu o koncepcję "Kręgów wsparcia": 
- Tworzenie wolontariatu i wsparcia sąsiedzkiego wokół osób 
z niepełnosprawnością intelektualną w życiu codziennym 
- Łączenie i integracja zasobów poprzez tworzenie sieci 
współpracy instytucjonalnej (koalicji) na rzecz osób z 
niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym, 
-wspieranie  osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich 
rodzin  poprzez środowiskowy system wsparcia – rozwój 
usług społecznych takich jak: opieka wytchnieniowa (czasowe 
zastępstwo w opiece), asystentura, treningi mieszkaniowe, 
utworzenie „Centrum opiekuńczo – mieszkalnego”  w 
ramach rządowego funduszu solidarnościowego, 
zainicjowanie programu  rozwoju systemy kameralnych (do 
20 osób) domów pomocy społecznej dla osób (zależnych) z 
głęboką niepełnosprawnością,  
-tworzenie i rozwijanie spójnego systemu aktywizacji i 
integracji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
zwiększających autonomię osoby z niepełnosprawnością, 
- wprowadzanie  kompleksowych działań 
i  rozwiązań umożliwiających osobom z niepełnosprawnością 

środowiskowe formy wsparcia, w tym różne usługi społeczne 
to system wspierania rodzin i osób z niepełnosprawnością, w 
pełni wykorzystującego potencjał lokalnych służb 
społecznych i lokalnej infrastruktury oraz pobudzenie 
aktywności obywatelskiej. Dzięki zbudowaniu lokalnej sieci 
współpracy jest możliwość na stworzenie warunków dla 
pełnego uczestnictwa rodzin i osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w życiu społeczności jako jednej z grup w 
trudnej 
sytuacji życiowej. To wielka szansa na proces 
deinstytucjonalizacji pomocy społecznej, czego skutkiem 
będzie pozostawienia osób z niepełnosprawnością 
intelektualną po odejściu opiekunów w swoim naturalnym 
środowisku życiowym. 
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intelektualną na samodzielne funkcjonowanie w domu 
rodzinnym, własnym i środowisku lokalnym: tworzenie 
systemu mieszkalnictwa wspomaganego, propagowanie i 
rozwój zatrudnienia wspomaganego. 

5 85 
 

brak zapisu o 
kompleksowych 
koncepcjach wsparcia 
środowiskowego osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w 
społeczności lokalnej – 
miejscu zamieszkania z 
wykorzystaniem pełnej 
gamy usług społecznych. 
 
 
 

 

-wprowadzenie środowiskowych form wsparcia i 
zabezpieczenia przyszłości osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w oparciu o koncepcję "Kręgów wsparcia": 
- Tworzenie wolontariatu i wsparcia sąsiedzkiego wokół osób 
z niepełnosprawnością intelektualną w życiu codziennym 
- Łączenie i integracja zasobów poprzez tworzenie sieci 
współpracy instytucjonalnej (koalicji) na rzecz osób z 
niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym, 
-wspieranie  osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich 
rodzin  poprzez środowiskowy system wsparcia – rozwój 
usług społecznych takich jak: opieka wytchnieniowa (czasowe 
zastępstwo w opiece), asystentura, treningi mieszkaniowe, 
utworzenie „Centrum opiekuńczo – mieszkalnego”  w 
ramach rządowego funduszu solidarnościowego, 
zainicjowanie programu  rozwoju systemy kameralnych (do 
20 osób) domów pomocy społecznej dla osób (zależnych) z 
głęboką niepełnosprawnością,  
-tworzenie i rozwijanie spójnego systemu aktywizacji i 
integracji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
zwiększających autonomię osoby z niepełnosprawnością, 
- wprowadzanie  kompleksowych działań 
i  rozwiązań umożliwiających osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną na samodzielne funkcjonowanie w domu 
rodzinnym, własnym i środowisku lokalnym: tworzenie 
systemu mieszkalnictwa wspomaganego, propagowanie i 
rozwój zatrudnienia wspomaganego. 

środowiskowe formy wsparcia, w tym różne usługi społeczne 
to system wspierania rodzin i osób z niepełnosprawnością, w 
pełni wykorzystującego potencjał lokalnych służb 
społecznych i lokalnej infrastruktury oraz pobudzenie 
aktywności obywatelskiej. Dzięki zbudowaniu lokalnej sieci 
współpracy jest możliwość na stworzenie warunków dla 
pełnego uczestnictwa rodzin i osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w życiu społeczności jako jednej z grup w 
trudnej 
sytuacji życiowej. To wielka szansa na proces 
deinstytucjonalizacji pomocy społecznej, czego skutkiem 
będzie pozostawienia osób z niepełnosprawnością 
intelektualną po odejściu opiekunów w swoim naturalnym 
środowisku życiowym. 
 

 

6 85 
 

brak zapisu o 
kompleksowych 
koncepcjach wsparcia 
środowiskowego osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w 
społeczności lokalnej – 
miejscu zamieszkania z 
wykorzystaniem pełnej 
gamy usług społecznych. 
 
 
 

-wprowadzenie środowiskowych form wsparcia i 
zabezpieczenia przyszłości osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w oparciu o koncepcję "Kręgów wsparcia": 
- Tworzenie wolontariatu i wsparcia sąsiedzkiego wokół osób 
z niepełnosprawnością intelektualną w życiu codziennym 
- Łączenie i integracja zasobów poprzez tworzenie sieci 
współpracy instytucjonalnej (koalicji) na rzecz osób z 
niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym, 
-wspieranie  osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich 
rodzin  poprzez środowiskowy system wsparcia – rozwój 
usług społecznych takich jak: opieka wytchnieniowa (czasowe 
zastępstwo w opiece), asystentura, treningi mieszkaniowe, 
utworzenie „Centrum opiekuńczo – mieszkalnego”  w 

środowiskowe formy wsparcia, w tym różne usługi społeczne 
to system wspierania rodzin i osób z niepełnosprawnością, w 
pełni wykorzystującego potencjał lokalnych służb 
społecznych i lokalnej infrastruktury oraz pobudzenie 
aktywności obywatelskiej. Dzięki zbudowaniu lokalnej sieci 
współpracy jest możliwość na stworzenie warunków dla 
pełnego uczestnictwa rodzin i osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w życiu społeczności jako jednej z grup w 
trudnej 
sytuacji życiowej. To wielka szansa na proces 
deinstytucjonalizacji pomocy społecznej, czego skutkiem 
będzie pozostawienia osób z niepełnosprawnością 
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 ramach rządowego funduszu solidarnościowego, 
zainicjowanie programu  rozwoju systemy kameralnych (do 
20 osób) domów pomocy społecznej dla osób (zależnych) z 
głęboką niepełnosprawnością,  
-tworzenie i rozwijanie spójnego systemu aktywizacji i 
integracji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
zwiększających autonomię osoby z niepełnosprawnością, 
- wprowadzanie  kompleksowych działań 
i  rozwiązań umożliwiających osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną na samodzielne funkcjonowanie w domu 
rodzinnym, własnym i środowisku lokalnym: tworzenie 
systemu mieszkalnictwa wspomaganego, propagowanie i 
rozwój zatrudnienia wspomaganego. 

 

intelektualną po odejściu opiekunów w swoim naturalnym 
środowisku życiowym. 
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środowiskowe formy wsparcia, w tym różne usługi społeczne 
to system wspierania rodzin i osób z niepełnosprawnością,  w 
pełni wykorzystującego potencjał lokalnych służb 
społecznych i lokalnej infrastruktury oraz pobudzenie 
aktywności obywatelskiej. Dzięki zbudowaniu lokalnej sieci 
współpracy jest możliwość na stworzenie warunków dla 
pełnego uczestnictwa rodzin i osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w życiu społeczności jako jednej z grup w 
trudnej 
sytuacji życiowej. To wielka szansa na proces 
deinstytucjonalizacji pomocy społecznej, czego skutkiem 
będzie pozostawienia osób z niepełnosprawnością 
intelektualną po odejściu opiekunów                 w swoim 
naturalnym środowisku życiowym. 
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środowiskowe formy wsparcia, w tym różne usługi społeczne 
to system wspierania rodzin i osób z niepełnosprawnością,  w 
pełni wykorzystującego potencjał lokalnych służb 
społecznych i lokalnej infrastruktury oraz pobudzenie 
aktywności obywatelskiej. Dzięki zbudowaniu lokalnej sieci 
współpracy jest możliwość na stworzenie warunków dla 
pełnego uczestnictwa rodzin i osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w życiu społeczności jako jednej z grup w 
trudnej 
sytuacji życiowej. To wielka szansa na proces 
deinstytucjonalizacji pomocy społecznej, czego skutkiem 
będzie pozostawienia osób z niepełnosprawnością 
intelektualną po odejściu opiekunów                 w swoim 
naturalnym środowisku życiowym. 
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-tworzenie i rozwijanie spójnego systemu aktywizacji i 
integracji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
zwiększających autonomię osoby z niepełnosprawnością, 
- wprowadzanie  kompleksowych działań 
i  rozwiązań umożliwiających osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną na samodzielne funkcjonowanie w domu 
rodzinnym, własnym i środowisku lokalnym: tworzenie 
systemu mieszkalnictwa wspomaganego, propagowanie i  
rozwój zatrudnienia wspomaganego. 
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sytuacji życiowej. To wielka szansa na proces 
deinstytucjonalizacji pomocy społecznej, czego skutkiem 
będzie pozostawienia osób z niepełnosprawnością 
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usług społecznych takich jak: opieka wytchnieniowa (czasowe 
zastępstwo w opiece), asystentura, treningi mieszkaniowe, 
utworzenie „Centrum opiekuńczo – mieszkalnego”  w 
ramach rządowego funduszu solidarnościowego, 
zainicjowanie programu  rozwoju systemy kameralnych (do 
20 osób) domów pomocy społecznej dla osób (zależnych) z 
głęboką niepełnosprawnością,  
-tworzenie i rozwijanie spójnego systemu aktywizacji i 
integracji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
zwiększających autonomię osoby z niepełnosprawnością, 
- wprowadzanie  kompleksowych działań 
i  rozwiązań umożliwiających osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną na samodzielne funkcjonowanie w domu 
rodzinnym, własnym i środowisku lokalnym: tworzenie 
systemu mieszkalnictwa wspomaganego, propagowanie i  
rozwój zatrudnienia wspomaganego. 

sytuacji życiowej. To wielka szansa na proces 
deinstytucjonalizacji pomocy społecznej, czego skutkiem 
będzie pozostawienia osób z niepełnosprawnością 
intelektualną po odejściu opiekunów                 w swoim 
naturalnym środowisku życiowym. 
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Załącznik nr 2  
do Raportu częściowego 

NOTATKA ZE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO 
w dniu 10.9.2019 r. 

 
 

UWAGI, WNIOSKI, SUGESTIE DO PROJEKTU STRATEGII 

 podsumowanie, wnioski z wdrażania poprzedniej strategii 
 wskazanie trendów 
 str. 74 liczba rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny - należy uwzględnić lokalność 
 str. 74 liczba partnerów Programu Karta Dużej Rodziny  - należy uwzględnić lokalność 
 nowe: rozwój i promocja Ostródzkiej Karty Dużej Rodziny 
 nowe: całodobowa opieka i pielęgnacja osób starszych i niepełnosprawnych – dążenie do 

wspierania inicjatyw biznesowych i innych ukierunkowanych na tworzenie miejsc całodobowej 
opieki (przy czym należy pamiętać, że zapewnienie całodobowej opieki nie jest zadaniem gminy) 

 nowe: zwrócenie uwagi na samotność nie tylko osób starszych – bardziej wyraźne wybrzmienie 
problemu 

 słowo przeciwdziałanie zastąpić bardziej pozytywnym określeniem, np. ograniczenie negatywnych 
skutków 

 doprecyzowanie wdrożenia zadań, działań, np. w formie tabeli 
 str. 74: profilaktyka kryzysów – zmiana na zapobieganie kryzysom  
 zmiana nomenklatury:  „osoby niepełnosprawne” na „osoby z 

niepełnosprawnościami/niepełnosprawnością” 
 str. 86: niepoprawna numeracja celów 
 cel strategiczny 3: skuteczna promocja i informacja o dostępnych narzędziach, możliwościach 
 str. 84: podkreślić asystenturę – usługi na kształt asystentury, jako innowacyjne formy, opieka 

wytchnieniowa (przy czym należy pamiętać, że nie jest to zadanie gminy) 
 str. 85: zmiana słowa rewitalizacja (to zmiana funkcji) na dostosowanie przestrzeni użyteczności 

publicznej celem lepszego dostosowania do potrzeb niepełnosprawnych 
 rewitalizacja społeczna – należy uwzględnić 
 str. 88-89: rozszerzenie definicji zasobów (kadry) pomocy społecznej (dodanie ekspertów, innych 

osób – nie tylko pracowników MOPS) 
 rozwijanie systemu motywacji i rozwoju kadr pomocy społecznej 
 propozycja: do monitorowania należy powołać zespół złożony z przedstawicieli: MOPS, Urząd, NGO, 

Radni – nie należy pozostawiać monitorowania wyłącznie MOPS-owi 
 propozycja: monitorowanie w cyklu dwuletnim 
 propozycja: zaangażowanie ekspertów zewnętrznych w badaniach jakościowych 

 
SUGESTIE NA ETAPIE WDRAŻANIA STRATEGII 
 

 wymagane uszczegółowienie działań na etapie wdrażania strategii, w ramach bieżącej pracy ,  
+ koordynowanie działań + współpraca, „nie wyważanie otwartych drzwi” 

 zwrócenie uwagi na cudzoziemców w mieście, ich integrację ze społecznością miasta + kierunek dla 
Miasta w strategii rozwoju 
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Sporządził/-a: 
Małgorzata Hołubiec 
Naczelnik Wydziału Monitorowania,  
Planowania Strategicznego i Rozwoju 
w dn. 18.09.2019 r. 
 
 

RAPORT częściowy z dn. 18.09.2019 r. 

z konsultacji społecznych 
projektu Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Ostróda  

na lata 2019-2025 
 

 
 
 
Informacje ogólne 
 
 RAPORT częściowy stanowi zestawienie uwag i sugestii zgłoszonych podczas konsultacji. 
 Konsultacje podjęto w oparciu o Zarządzenie Burmistrza nr 148/2019 z dnia 03.09.2019 r. 
 Czas trwania konsultacji to 14 dni (4-17.09.2019). 
 Raport częściowy zostaje przekazany do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie -  

jednostki odpowiedzialnej za przygotowanie Strategii rozwiązywania problemów społecznych 
Miasta Ostróda na lata 2019-2025. Na podstawie Raportu częściowego oraz zawartych w nim uwag 
i sugestii zgłoszonych podczas konsultacji, MOPS opracowuje ostateczną wersję dokumentu, którą 
przedstawi do uchwalenia Radzie Miejskiej w Ostródzie. 

 Raport końcowy z konsultacji będzie zawierał informacje na temat uwzględnienia (lub nie) 
zgłoszonych uwag i/lub propozycji. 

 
 
 

Założenia konsultacji społecznych 
 

Dokument strategiczny Strategia Rozwiązywania problemów Społecznych 
Miasta Ostróda na lata 2019-2025 

Okres obowiązywania 
dokumentu 2019 – 2025  

Jednostka odpowiedzialna za 
przygotowanie dokumentu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie 

Osoba odpowiedzialna za 
przygotowanie dokumentu Dyrektor MOPS 

Planowa termin podjęcia 
uchwały w prawie przyjęcia 
dokumentu 

wrzesień 2019 r. 

Wydział (komórka) 
odpowiedzialny za 
przeprowadzenie konsultacji 

Wydział Monitorowania, Planowania 
Strategicznego i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w 
Ostródzie 
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Harmonogram procesu konsultacji i uchwalenia dokumentu 
 

Zarządzenie o podjęciu 
konsultacji 

Zarządzenie nr 148 z dnia 03.09.2019 

Termin na zgłaszanie uwag 
i propozycji 

04.09.2019 – 17.09.2019 (14 dni) 

Termin przekazania raportu 
częściowego do MOPS 

18.09.2019 r.  
 

Termin sporządzenia raportu 
końcowego 

24.09.2019 (7 dni od dnia zakończenia konsultacji) 

 

 

Metody i działania w procesie konsultacji 
 

Zamieszczenie 
informacji  
o konsultacjach na 
stronach 
internetowych 

Na stronie internetowej Miasta Ostróda (www.ostroda.pl) 
w dniu 04.09.2019. 
 http://www.ostroda.pl/komunikaty_i_ogloszenia/czytaj/1625/kon

sultacje_spoleczne_projektu_strategii_rozwiazywania_problemow
_spolecznych_miasta_ostroda_na_lata_2019_2025 

 http://www.ostroda.pl/badania_i_konsultacje/konsultacje_strateg
ii_mops_u 

W biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.ostroda.pl) w 
dniu 04.09.2019 
 https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4605/konsultacje-spoleczne-

projektu-strategii-rozwiazywania-problemow-spolecznych-miasta-
ostroda-na-lata-2019-2025..html 

Na Facebooku, na profilu Miasta Ostróda w dniu 
04.09.2019. 

Zamieszczono w wersji 
do pobrania: 
 projekt strategii 
 formularz 

konsultacji  
w wersji do edycji 

 informację  
o przebiegu 
konsultacji 

 
 
 

Wynik konsultacji: drogą mailową, na dedykowany adres 
mailowy konsultacje.mpr@um.ostroda.pl wpłynęło 11 
formularzy.  

Zestawienie uwag 
zawiera załącznik nr 1. 

 

Wyłożenie wersji 
papierowej w 
miejscach 
publicznych 

 Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w 
Ostródzie 

 sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

Wyłożono w wersji 
papierowej: 
 projekt strategii do 

wglądu 
 formularze 

konsultacji  
 informację  

o przebiegu 
konsultacji 

Wynik konsultacji: nie wpłynął żaden formularz 
konsultacyjny  

-- 
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Uruchomienie 
formularza on-line 

Formularz online dostępny był pod adresem: 
https://www.interankiety.pl/i/zv5ygw4v 
 

Link do formularza 
umieszczono w 
miejscu informacji na 
stronach 
internetowych 
(ostroda.pl, 
bip.ostroda.pl, 
Facebook) 

Wynik konsultacji: drogą mailową, na dedykowany adres 
mailowy konsultacje.mpr@um.ostroda.pl wpłynęło 11 
formularzy.  

Raport z wynikami 
stanowi załącznik nr 3. 

 

Spotkanie 
konsultacyjne 

Spotkanie odbyło się w dniu 10.09.2019 r. o godz. 16:30 w 
Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ostródzie. 
 
Spotkanie prowadzone było przez: 

1. Dyrektora MOPS – w zakresie prezentacji projektu 
strategii 

2. Naczelnika wydziału monitorowania, planowania 
strategicznego i rozwoju – w zakresie obsługi 
procesu konsultacji, moderowania dyskusji 
sporządzania notatek z dyskusji. 

--- 

 Wynik konsultacji: udział w spotkaniu wzięło osiem osób, 
w tym: Radni Rady Miejskiej w Ostródzie – 4 osoby,  
członkini Ostródzkiej Rady Kobiet – 1 osoba, pracownicy 
MOPS – 2 osoby, w tym Dyrektor, pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Ostródzie – 2 osoby, w tym Sekretarz Miasta i 
naczelnik Wydziału MPR 

Notatka ze spotkania 
stanowi załącznik nr 2. 

 

Inne formy: Drogą mailową przesłano komplet dokumentów wraz  
z zaproszeniem do konsultacji do następujących ciał 
dialogu społecznego: 
- Ostródzka Rada Organizacji Pozarządowych 
- Ostródzka Rada Sportu 
- Ostródzka Rada Kobiet 
 

Przesłano następujące 
dokumenty: 
 prośba o zajęcie 

stanowiska 
 projekt strategii 
 formularz 

konsultacji  
w wersji do edycji 

 informację  
o przebiegu 
konsultacji 

 Wynik konsultacji: udział członkini Ostródzkiej rady Kobiet w spotkaniu 
konsultacyjnym. Inne uwagi nie wpłynęły. 
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Inne formy: Drogą mailową przesłano komplet 
dokumentów wraz  
z zaproszeniem do konsultacji do wszystkich 
Radnych Rady Miejskiej w Ostródzie. 
 

Przesłano następujące dokumenty: 
 informacja o konsultacjach 

społecznych, w tym na temat 
spotkania w dn. 10.09.2019 r. 

 projekt strategii 
 formularz konsultacji  

w wersji do edycji 
 informację  

o przebiegu konsultacji 
 Wynik konsultacji: udział części Radnych (4 osoby) w spotkaniu konsultacyjnym  

w dniu 10.09.2019 r. Inne uwagi nie wpłynęły. 
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Załącznik nr 1  
do Raportu częściowego 

ZESTAWIENIE UWAG I PROPOZYCJI 
zgłoszonych drogą mailową 

 

NR 
formularza 

NUMER STRONY  
W PROJEKCIE 

STRATEGII 

AKTUALNY ZAPIS  
W STRATEGII 

PROPONOWANY ZAPIS  
W STRATEGII 

UZASADNIENIE 
DLA ZMIAN 

proszę wskazać numer strony 
do projektu Strategii, do której 
odnoszą się uwagi/propozycje 

proszę wskazać (skopiować) 
fragment zapis, do którego 

odnoszą się 
uwagi/propozycje 

 dla ważności uwag/propozycji uzasadnienie jest wymagane 

1 85 
 

brak zapisu o 
kompleksowych 
koncepcjach wsparcia 
środowiskowego osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w 
społeczności lokalnej – 
miejscu zamieszkania. 
 
 
 

 

-wprowadzenie środowiskowych form wsparcia i 
zabezpieczenia przyszłości osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w oparciu o koncepcję "Kręgów wsparcia" 
- Tworzenie wolontariatu i wsparcia sąsiedzkiego wokół osób 
z niepełnosprawnością intelektualną w życiu codziennym 
- Łączenie i integracja zasobów poprzez tworzenie sieci 
współpracy instytucjonalnej (koalicji) na rzecz osób z 
niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym 
-wspieranie  osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich 
rodzin  poprzez środowiskowy system wsparcia 
-tworzenie i rozwijanie spójnego systemu aktywizacji i 
integracji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
zwiększających autonomię osoby z niepełnosprawnością 
- wprowadzanie  kompleksowych działań 
i  rozwiązań umożliwiających osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną na samodzielne funkcjonowanie w domu 
rodzinnym i środowisku lokalnym. 

środowiskowe formy wsparcia  to system wspierania rodzin i 
osób niepełnosprawnych, w pełni wykorzystującego potencjał 
lokalnych służb 
społecznych i lokalnej infrastruktury oraz pobudzenie 
aktywności obywatelskiej. Dzięki zbudowaniu lokalnej sieci 
współpracy jest możliwość na stworzenie warunków dla 
pełnego uczestnictwa rodzin i osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w życiu społeczności jako jednej z grup w 
trudnej 
sytuacji życiowej. To wielka szansa na proces 
deinstytucjonalizacji i pozostawienia osób z 
niepełnosprawnością intelektualną po odejściu opiekunów w 
swoim naturalnym środowisku życiowym. 
 

 

2 85 
 

brak zapisu o 
kompleksowych 
koncepcjach wsparcia 
środowiskowego osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w 
społeczności lokalnej – 
miejscu zamieszkania. 
 
 
 

 

-wprowadzenie środowiskowych form wsparcia i 
zabezpieczenia przyszłości osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w oparciu o koncepcję "Kręgów wsparcia" 
- Tworzenie wolontariatu i wsparcia sąsiedzkiego wokół osób 
z niepełnosprawnością intelektualną w życiu codziennym 
- Łączenie i integracja zasobów poprzez tworzenie sieci 
współpracy instytucjonalnej (koalicji) na rzecz osób z 
niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym 
-wspieranie  osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich 
rodzin  poprzez środowiskowy system wsparcia 
-tworzenie i rozwijanie spójnego systemu aktywizacji i 
integracji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
zwiększających autonomię osoby z niepełnosprawnością 
- wprowadzanie  kompleksowych działań 
i  rozwiązań umożliwiających osobom z niepełnosprawnością 

środowiskowe formy wsparcia  to system wspierania rodzin i 
osób niepełnosprawnych, w pełni wykorzystującego potencjał 
lokalnych służb 
społecznych i lokalnej infrastruktury oraz pobudzenie 
aktywności obywatelskiej. Dzięki zbudowaniu lokalnej sieci 
współpracy jest możliwość na stworzenie warunków dla 
pełnego uczestnictwa rodzin i osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w życiu społeczności jako jednej z grup w 
trudnej 
sytuacji życiowej. To wielka szansa na proces 
deinstytucjonalizacji i pozostawienia osób z 
niepełnosprawnością intelektualną po odejściu opiekunów w 
swoim naturalnym środowisku życiowym. 
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intelektualną na samodzielne funkcjonowanie w domu 
rodzinnym i środowisku lokalnym. 

3 85 
 

brak zapisu o 
kompleksowych 
koncepcjach wsparcia 
środowiskowego osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w 
społeczności lokalnej – 
miejscu zamieszkania. 
 
 
 

 

-wprowadzenie środowiskowych form wsparcia i 
zabezpieczenia przyszłości osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w oparciu o koncepcję "Kręgów wsparcia" 
- Tworzenie wolontariatu i wsparcia sąsiedzkiego wokół osób 
z niepełnosprawnością intelektualną w życiu codziennym 
- Łączenie i integracja zasobów poprzez tworzenie sieci 
współpracy instytucjonalnej (koalicji) na rzecz osób z 
niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym 
-wspieranie  osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich 
rodzin  poprzez środowiskowy system wsparcia 
-tworzenie i rozwijanie spójnego systemu aktywizacji i 
integracji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
zwiększających autonomię osoby z niepełnosprawnością 
- wprowadzanie  kompleksowych działań 
i  rozwiązań umożliwiających osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną na samodzielne funkcjonowanie w domu 
rodzinnym i środowisku lokalnym. 

środowiskowe formy wsparcia  to system wspierania rodzin i 
osób niepełnosprawnych, w pełni wykorzystującego potencjał 
lokalnych służb 
społecznych i lokalnej infrastruktury oraz pobudzenie 
aktywności obywatelskiej. Dzięki zbudowaniu lokalnej sieci 
współpracy jest możliwość na stworzenie warunków dla 
pełnego uczestnictwa rodzin i osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w życiu społeczności jako jednej z grup w 
trudnej 
sytuacji życiowej. To wielka szansa na proces 
deinstytucjonalizacji i pozostawienia osób z 
niepełnosprawnością intelektualną po odejściu opiekunów w 
swoim naturalnym środowisku życiowym. 
 

 

4 85 
 

brak zapisu o 
kompleksowych 
koncepcjach wsparcia 
środowiskowego osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w 
społeczności lokalnej – 
miejscu zamieszkania z 
wykorzystaniem pełnej 
gamy usług społecznych. 
 
 
 

 

-wprowadzenie środowiskowych form wsparcia i 
zabezpieczenia przyszłości osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w oparciu o koncepcję "Kręgów wsparcia": 
- Tworzenie wolontariatu i wsparcia sąsiedzkiego wokół osób 
z niepełnosprawnością intelektualną w życiu codziennym 
- Łączenie i integracja zasobów poprzez tworzenie sieci 
współpracy instytucjonalnej (koalicji) na rzecz osób z 
niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym, 
-wspieranie  osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich 
rodzin  poprzez środowiskowy system wsparcia – rozwój 
usług społecznych takich jak: opieka wytchnieniowa (czasowe 
zastępstwo w opiece), asystentura, treningi mieszkaniowe, 
utworzenie „Centrum opiekuńczo – mieszkalnego”  w 
ramach rządowego funduszu solidarnościowego, 
zainicjowanie programu  rozwoju systemy kameralnych (do 
20 osób) domów pomocy społecznej dla osób (zależnych) z 
głęboką niepełnosprawnością,  
-tworzenie i rozwijanie spójnego systemu aktywizacji i 
integracji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
zwiększających autonomię osoby z niepełnosprawnością, 
- wprowadzanie  kompleksowych działań 
i  rozwiązań umożliwiających osobom z niepełnosprawnością 

środowiskowe formy wsparcia, w tym różne usługi społeczne 
to system wspierania rodzin i osób z niepełnosprawnością, w 
pełni wykorzystującego potencjał lokalnych służb 
społecznych i lokalnej infrastruktury oraz pobudzenie 
aktywności obywatelskiej. Dzięki zbudowaniu lokalnej sieci 
współpracy jest możliwość na stworzenie warunków dla 
pełnego uczestnictwa rodzin i osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w życiu społeczności jako jednej z grup w 
trudnej 
sytuacji życiowej. To wielka szansa na proces 
deinstytucjonalizacji pomocy społecznej, czego skutkiem 
będzie pozostawienia osób z niepełnosprawnością 
intelektualną po odejściu opiekunów w swoim naturalnym 
środowisku życiowym. 
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intelektualną na samodzielne funkcjonowanie w domu 
rodzinnym, własnym i środowisku lokalnym: tworzenie 
systemu mieszkalnictwa wspomaganego, propagowanie i 
rozwój zatrudnienia wspomaganego. 

5 85 
 

brak zapisu o 
kompleksowych 
koncepcjach wsparcia 
środowiskowego osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w 
społeczności lokalnej – 
miejscu zamieszkania z 
wykorzystaniem pełnej 
gamy usług społecznych. 
 
 
 

 

-wprowadzenie środowiskowych form wsparcia i 
zabezpieczenia przyszłości osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w oparciu o koncepcję "Kręgów wsparcia": 
- Tworzenie wolontariatu i wsparcia sąsiedzkiego wokół osób 
z niepełnosprawnością intelektualną w życiu codziennym 
- Łączenie i integracja zasobów poprzez tworzenie sieci 
współpracy instytucjonalnej (koalicji) na rzecz osób z 
niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym, 
-wspieranie  osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich 
rodzin  poprzez środowiskowy system wsparcia – rozwój 
usług społecznych takich jak: opieka wytchnieniowa (czasowe 
zastępstwo w opiece), asystentura, treningi mieszkaniowe, 
utworzenie „Centrum opiekuńczo – mieszkalnego”  w 
ramach rządowego funduszu solidarnościowego, 
zainicjowanie programu  rozwoju systemy kameralnych (do 
20 osób) domów pomocy społecznej dla osób (zależnych) z 
głęboką niepełnosprawnością,  
-tworzenie i rozwijanie spójnego systemu aktywizacji i 
integracji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
zwiększających autonomię osoby z niepełnosprawnością, 
- wprowadzanie  kompleksowych działań 
i  rozwiązań umożliwiających osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną na samodzielne funkcjonowanie w domu 
rodzinnym, własnym i środowisku lokalnym: tworzenie 
systemu mieszkalnictwa wspomaganego, propagowanie i 
rozwój zatrudnienia wspomaganego. 

środowiskowe formy wsparcia, w tym różne usługi społeczne 
to system wspierania rodzin i osób z niepełnosprawnością, w 
pełni wykorzystującego potencjał lokalnych służb 
społecznych i lokalnej infrastruktury oraz pobudzenie 
aktywności obywatelskiej. Dzięki zbudowaniu lokalnej sieci 
współpracy jest możliwość na stworzenie warunków dla 
pełnego uczestnictwa rodzin i osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w życiu społeczności jako jednej z grup w 
trudnej 
sytuacji życiowej. To wielka szansa na proces 
deinstytucjonalizacji pomocy społecznej, czego skutkiem 
będzie pozostawienia osób z niepełnosprawnością 
intelektualną po odejściu opiekunów w swoim naturalnym 
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współpracy jest możliwość na stworzenie warunków dla 
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sytuacji życiowej. To wielka szansa na proces 
deinstytucjonalizacji pomocy społecznej, czego skutkiem 
będzie pozostawienia osób z niepełnosprawnością 
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 ramach rządowego funduszu solidarnościowego, 
zainicjowanie programu  rozwoju systemy kameralnych (do 
20 osób) domów pomocy społecznej dla osób (zależnych) z 
głęboką niepełnosprawnością,  
-tworzenie i rozwijanie spójnego systemu aktywizacji i 
integracji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
zwiększających autonomię osoby z niepełnosprawnością, 
- wprowadzanie  kompleksowych działań 
i  rozwiązań umożliwiających osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną na samodzielne funkcjonowanie w domu 
rodzinnym, własnym i środowisku lokalnym: tworzenie 
systemu mieszkalnictwa wspomaganego, propagowanie i 
rozwój zatrudnienia wspomaganego. 

 

intelektualną po odejściu opiekunów w swoim naturalnym 
środowisku życiowym. 
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społecznych i lokalnej infrastruktury oraz pobudzenie 
aktywności obywatelskiej. Dzięki zbudowaniu lokalnej sieci 
współpracy jest możliwość na stworzenie warunków dla 
pełnego uczestnictwa rodzin i osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w życiu społeczności jako jednej z grup w 
trudnej 
sytuacji życiowej. To wielka szansa na proces 
deinstytucjonalizacji pomocy społecznej, czego skutkiem 
będzie pozostawienia osób z niepełnosprawnością 
intelektualną po odejściu opiekunów                 w swoim 
naturalnym środowisku życiowym. 
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-tworzenie i rozwijanie spójnego systemu aktywizacji i 
integracji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
zwiększających autonomię osoby z niepełnosprawnością, 
- wprowadzanie  kompleksowych działań 
i  rozwiązań umożliwiających osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną na samodzielne funkcjonowanie w domu 
rodzinnym, własnym i środowisku lokalnym: tworzenie 
systemu mieszkalnictwa wspomaganego, propagowanie i  
rozwój zatrudnienia wspomaganego. 
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Załącznik nr 2  
do Raportu częściowego 

NOTATKA ZE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO 
w dniu 10.9.2019 r. 

 
 

UWAGI, WNIOSKI, SUGESTIE DO PROJEKTU STRATEGII 

 podsumowanie, wnioski z wdrażania poprzedniej strategii 
 wskazanie trendów 
 str. 74 liczba rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny - należy uwzględnić lokalność 
 str. 74 liczba partnerów Programu Karta Dużej Rodziny  - należy uwzględnić lokalność 
 nowe: rozwój i promocja Ostródzkiej Karty Dużej Rodziny 
 nowe: całodobowa opieka i pielęgnacja osób starszych i niepełnosprawnych – dążenie do 

wspierania inicjatyw biznesowych i innych ukierunkowanych na tworzenie miejsc całodobowej 
opieki (przy czym należy pamiętać, że zapewnienie całodobowej opieki nie jest zadaniem gminy) 

 nowe: zwrócenie uwagi na samotność nie tylko osób starszych – bardziej wyraźne wybrzmienie 
problemu 

 słowo przeciwdziałanie zastąpić bardziej pozytywnym określeniem, np. ograniczenie negatywnych 
skutków 

 doprecyzowanie wdrożenia zadań, działań, np. w formie tabeli 
 str. 74: profilaktyka kryzysów – zmiana na zapobieganie kryzysom  
 zmiana nomenklatury:  „osoby niepełnosprawne” na „osoby z 

niepełnosprawnościami/niepełnosprawnością” 
 str. 86: niepoprawna numeracja celów 
 cel strategiczny 3: skuteczna promocja i informacja o dostępnych narzędziach, możliwościach 
 str. 84: podkreślić asystenturę – usługi na kształt asystentury, jako innowacyjne formy, opieka 

wytchnieniowa (przy czym należy pamiętać, że nie jest to zadanie gminy) 
 str. 85: zmiana słowa rewitalizacja (to zmiana funkcji) na dostosowanie przestrzeni użyteczności 

publicznej celem lepszego dostosowania do potrzeb niepełnosprawnych 
 rewitalizacja społeczna – należy uwzględnić 
 str. 88-89: rozszerzenie definicji zasobów (kadry) pomocy społecznej (dodanie ekspertów, innych 

osób – nie tylko pracowników MOPS) 
 rozwijanie systemu motywacji i rozwoju kadr pomocy społecznej 
 propozycja: do monitorowania należy powołać zespół złożony z przedstawicieli: MOPS, Urząd, NGO, 

Radni – nie należy pozostawiać monitorowania wyłącznie MOPS-owi 
 propozycja: monitorowanie w cyklu dwuletnim 
 propozycja: zaangażowanie ekspertów zewnętrznych w badaniach jakościowych 

 
SUGESTIE NA ETAPIE WDRAŻANIA STRATEGII 
 

 wymagane uszczegółowienie działań na etapie wdrażania strategii, w ramach bieżącej pracy ,  
+ koordynowanie działań + współpraca, „nie wyważanie otwartych drzwi” 

 zwrócenie uwagi na cudzoziemców w mieście, ich integrację ze społecznością miasta + kierunek dla 
Miasta w strategii rozwoju 


