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WSTÊP

     Samorz¹dy s¹ zobowi¹zane do tego, by prowadziæ konsultacje 
w zakresie przewidzianym prawem, tj. zgodnie z obowi¹zuj¹cymi ustawami.  
Oczywiœcie przedmiotem konsultacji mog¹ staæ siê równie¿ inne kwestie 
wa¿ne dla wspólnoty lokalnej i przy jej pomocy zidentyfikowane. I chocia¿ to 
na jednostkach samorz¹du terytorialnego  (gminnych, powiatowych, 
wojewódzkich) spoczywa obowi¹zek podejmowania uchwa³ reguluj¹cych 
zasady i tryb prowadzenia konsultacji, obowi¹zuj¹ce procedury, zakres 
czasowy i merytoryczny, to powodzenie konsultacji spo³ecznych, jako 
przedsiêwziêcia s³u¿¹cego ogó³owi, wymaga te¿ woli i chêci wszystkich 
mieszkañców. Klimat wspó³dzia³ania i wspó³odpowiedzialnoœci stanowi  
fundamentem skutecznych konsultacji spo³ecznych. S³owem: 
w konsultacjach wszyscy jesteœmy po tej samej stronie, tj. po stronie po¿ytku 
ca³ej wspólnoty.
      O  ddajemy d o  pañstwa  dyspozycji  III informator  zawieraj¹cy 
informacje dotycz¹ce prowadzonych wzorcowych konsultacji spo³ecznych 
w jednostkach samorz¹dowych na terenie powiatu oleckiego. W tym 
wydaniu przedstawimy informacje dotycz¹ce przeprowadzonych dwóch 
konsultacji spo³ecznych w ramach procesu:

           1 )  opracowywania Gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania 
problemów alkoholowych dla Gminy Olecko na rok 2015 oraz Programu 
przeciwdzia³ania narkomanii dla Gminy Olecko na lata 2015  2018 w 
zakresie  dostarczania wiedzy na temat  u¿ywania alkoholu, œrodków 
psychoaktywnych, a tak¿e wystêpowania zjawiska infoholizmu 
( u z a l e ¿ n i e n i e  o d  k o m p u t e r a  i  i n t e r n e t u )  w œ r ó d  d z i e c i  
i m³odzie¿y,

            2  )  opracowywania projektu dokumentu Kierunki rozwoju œwiadczeñ 
zdrowotnych w powiecie oleckim na lata 2015-2020 (w kontekœcie 
uwarunkowañ demograficznych, w zakresie opieki d³ugoterminowej 
i zdrowia psychicznego).

            Konsultacje odbywa³y siê w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie 
konsultacji spo³ecznych w Powiecie Oleckim” realizowanego przez 
Stowarzyszenie Pomocy Spo³eczneji Ochrony Zdrowia im. Œw. £ukasza w 
partnerstwie z Powiatem Oleckim w ramach Programu Operacyjnego 
Kapita³ Ludzki wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu 
Spo³ecznego. 
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Podczas przeprowadzanych konsultacji spo³ecznych uwzglêdniano zasady:

partnerstwa - udzia³ w procesie konsultacji spo³ecznych umo¿liwia 
wspó³dzia³anie, wspó³decydowanie i wspó³odpowiedzialnoœæ w 
zakresie rozwoju regionalnego, to oznacza wzajemn¹ wymianê 
posiadanych informacji przydatnych do realizacji polityk 
publicznych;
powszechnoœci - konsultacje spo³eczne skierowane s¹ do 
szerokiego grona zainteresowanych;
równoœci - wszystkie zg³aszane opinie s¹ rozpatrywane na równych 
zasadach;
jawnoœci - wszystkie dzia³ania podejmowane w ramach konsultacji 
maj¹ charakter jawny, a wszystkie etapy procesu, opinie i uwagi s¹ 
dokumentowane i udostêpniane w lokalnym œrodowisku.

     Konsultacje spo³eczne prowadzone by³y przy u¿yciu biernych 
i aktywnych form dialogu z mieszkañcami, organizacjami i grupami 
przedstawicielskimi.

      U¿ycie biernych form ma na celu informowanie mieszkañców o 
prowadzonych dzia³aniach w zakresie opracowywanych dokumentów, 
natomiast aktywnych  zebranie opinii i uwag pomocnych w wyznaczeniu 
kierunków dzia³ania jednostki samorz¹du terytorialnego (gminy, powiatu)  
adekwatnych do potrzeb i oczekiwañ jej mieszkañców.

Rysunek 1. opracowanie w³asne

-

-

-

-



3

I. Konsultacje spo³eczne w ramach procesu opracowywania 
Gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów 
alkoholowych dla Gminy Olecko na rok 2015 oraz Programu 
przeciwdzia³ania narkomanii dla Gminy Olecko na lata 2015  
2018 w zakresie  dostarczania wiedzy na temat  u¿ywania 
alkoholu, œrodków psychoaktywnych, a tak¿e wystêpowania 
zjawiska infoholizmu (uzale¿nienie od komputera i internetu) 
wœród dzieci i m³odzie¿y.

     Podstawowym celem konsultacji spo³ecznych w przedstawionym 
zakresie by³o uzyskanie informacji  od mieszkañców, organizacji 
pozarz¹dowych w zakresie oczekiwanych form dostarczania wiedzy na 
temat  u¿ywania alkoholu, œrodków psychoaktywnych, a tak¿e 
wystêpowania zjawiska infoholizmu (uzale¿nienie od komputera i internetu) 
wœród dzieci i m³odzie¿y. 

1. Podstawa prawna konsultacji spo³ecznych w zakresie 
dostarczania wiedzy osobom doros³ym na temat u¿ywania 
alkoholu, œrodków psychoaktywnych a tak¿e infoholizmu 
wœród dzieci i m³odzie¿y.

     In spiracj¹ d o p rzeprowadzenia  konsultacji  spo³ecznych by³o 
rozpoczêcie prac nad przygotowaniem projektu Gminnego programu 
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych dla Gminy Olecko na 
rok 2015 oraz Programu przeciwdzia³ania narkomanii dla Gminy Olecko na 

1
lata 2015  2018 , które wynikaj¹ z  art. 4  ustawy z dnia 26 paŸdziernika 
1982r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. 
Dz.U. z 2012r., poz. 1356 z póŸn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia  29 lipca 
2005r. o przeciwdzia³aniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 124 z póŸn. 
zm.). 
    Podstaw¹ przeprowadzenia w/w konsultacji jest Zarz¹dzenie 
NrORN.0050.147.2014 Burmistrza Olecka z dnia 30 paŸdziernika 2014 r., 
w sprawie og³oszenia konsultacji z mieszkañcami  Gminy Olecko w ramach 
opracowywania Gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania 
problemów alkoholowych dla gminy Olecko na rok 2015 oraz Programu 
przeciwdzia³ania narkomanii dla Gminy Olecko na lata 2015  2018, w czêœci 
dotycz¹cej dostarczania wiedzy osobom doros³ym na temat u¿ywania 
alkoholu, œrodków psychoaktywnych a tak¿e infoholizmu wœród dzieci 
I m³odzie¿y rozpoczê³o proces konsultacji spo³ecznych, wydane na 
podstawie m.in.: 
-   uchwa³y nr ORN.007.31.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 marca 
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2011r. w sprawie okreœlenia szczegó³owego sposobu konsultowania 
z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami wymienionymi 
w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku 
publicznego i o wolontariacie,

-   uchwa³y nr V/32/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 23 lutego 2007 r. 
w sprawie okreœlenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkañcami Gminy Olecko (Dz.Urz. Woj.Warm.- Maz. Nr 41, poz. 
666 z 2 8. 03.2007r.),  
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.

2. Przyjête formy i metody konsultacji spo³ecznych

      Konsultacje spo³eczne przebiega³y w zgodnie z harmonogramem, 
okresie od 4.11.2014r. do 8.12.2014, okreœlonym w za³¹czniku nr 1 do w/w 
zarz¹dzenia. Prowadzone by³y przy u¿yciu biernych i aktywnych form 
dialogu.
     Nad realizacj¹ konsultacji spo³ecznych czuwa³ Pe³nomocnik ds. 
przeciwdzia³ania uzale¿nieniom przy wspó³udziale cz³onków Gminnej 
Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. 

Rysunek 2. opracowanie w³asne
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     Ankieta mia³a na celu zbadanie znajomoœci problemów zwi¹zanych 
z u¿ywaniem alkoholu, œrodków psychoaktywnych i infoholizmu  wœród 
dzieci i m³odzie¿y oraz potrzeb pog³êbienia wiedzy przez osoby doros³e w 
tym zakresie. Przeprowadzono j¹ w formie papierowej oraz przy u¿yciu 
poczty elektronicznej w dniach 4-14 listopada 2014r. Skierowana by³a do 
mieszkañców z terenu miejskiego i wiejskiego gminy, w szczególnoœci do 
rodziców dzieci przedszkolnych, szkó³ podstawowych i gimnazjów. 
Kwestionariusze ankiet by³y przekazane do wszystkich gminnych szkó³ i 
przedszkola, równie¿ by³y dostêpne u Pe³nomocnika ds. przeciwdzia³ania 
uzale¿nieniom. Ponadto, dla osób posiadaj¹cych dostêp do Internetu, na 
stronie Urzêdu Miejskiego  w „Aktualnoœciach” 
umieszczony zosta³ kwestionariusz ankiety z mo¿liwoœci¹ wype³nienia 
online, ewentualnie wype³nienia i dostarczenia poczt¹ elektroniczn¹ lub w 
formie papierowej. 
    Badanie ankietowe poprzedzone by³o kampani¹ informacyjn¹. 
Kwestionariusz ankiety sk³ada³ siê z szeœciu pytañ - piêciu zamkniêtych 
i jednego pó³otwartego.  Dostarczono 410 ankiet w formie papierowej i 7 w 
formie online. £¹cznie badanie przeprowadzono wœród 417 osób. 
Informacje z badañ ankietowych zawarte s¹ w Raporcie „Znajomoœæ 
problemów zwi¹zanych z u¿ywaniem alkoholu,  œrodków psychoaktywnych i 
infoholizmu wœród dzieci i m³odzie¿y oraz potrzeb pog³êbienia wiedzy przez 
osoby doros³e w tym zakresie”, który zamieszczony jest na stronie www 
Urzêdu Miejskiego. 

Poni¿ej treœæ ankiety.

www.um.olecko.pl

Szanowna Pani/Szanowny Panie
          Prowadzenie dzia³añ zwi¹zanych z profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów 
alkoholowych oraz integracji spo³ecznej osób uzale¿nionych od alkoholu, zgodnie z 

1art. 4  ust. 1 ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i 
przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, a tak¿e prowadzenie dzia³añ zwi¹zanych z 
przeciwdzia³aniem narkomanii, zgodnie art. 10 ustawy z dnia  29 lipca 2005r. o 
przeciwdzia³aniu narkomanii, nale¿y do zadañ w³asnych gminy.
        Zadania te obejmuj¹ miêdzy innymi prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci 
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych i 
przeciwdzia³ania narkomanii, w szczególnoœci dla dzieci i m³odzie¿y. Corocznie 
Rada Miejska w Olecku uchwala Gminny Program Profilaktyki Rozwi¹zywania 
Problemów Alkoholowych. Jednym z celów prowadzonych dzia³añ jest zmiana 
postaw doros³ych wobec picia alkoholu przez dzieci i m³odzie¿  realizowany m.in. 
poprzez zadanie „Szko³a dla rodziców” jako forma dostarczenia wiedzy w zakresie 
uzale¿nieñ wœród dzieci i zagro¿eñ z tym zwi¹zanych. 
        Zwracamy siê do Pani/Pana o pomoc w przeprowadzeniu diagnozy potrzeb 
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w tym zakresie, co przyczyni siê do bardziej efektywnego wykorzystania 
posiadanych œrodków i osi¹gniêcia za³o¿onego celu. Prosimy o wype³nienie 
poni¿szej ankiety poprzez podkreœlenie w³aœciwej odpowiedzi.

1.  Wiek:   do 30 lat,  30-40 lat,  40-50 lat, powy¿ej 50 lat

2.  P³eæ:  Kobieta,  Mê¿czyzna

3.  Zamieszka³a/y:  miasto Olecko,  wieœ w gminie Olecko,  poza gmin¹ Olecko

4.  Wykszta³cenie:  wy¿sze,  œrednie,  gimnazjalne/podstawowe

5. Moje dziecko/dzieci uczêszcza/j¹ do: ? przedszkola,  szko³y podstawowej,  

gimnazjum,  innej (mo¿na wskazaæ wiêcej i¿ jedn¹ odpowiedŸ)

6.   Czy Pani /Pana zdaniem  problem picia/nadu¿ywania alkoholu mo¿e dotyczyæ:

       - dzieci przedszkolnych TAK   NIE

- dzieci szko³y podstawowej TAK   NIE

- m³odzie¿y szko³y gimnazjalnej TAK   NIE

7.  Czy Pani /Pana zdaniem  problem u¿ywania narkotyków, dopalaczy i innych 

œrodków psychoaktywnych mo¿e dotyczyæ:

       - dzieci przedszkolnych TAK   NIE

- szko³y podstawowej TAK   NIE

- m³odzie¿y szko³y gimnazjalnej TAK   NIE

8. Czy Pani /Pana zdaniem  problem zagro¿enia uzale¿nieniem od 

komputera/Internetu mo¿e dotyczyæ:

       - dzieci przedszkolnych TAK   NIE

- dzieci szko³y podstawowej TAK   NIE

- m³odzie¿y szko³y gimnazjalnej   AK   NIE

9.  Czy chcia³aby Pani/chcia³by Pan podwy¿szyæ swoj¹ wiedzê na temat tych 

zagro¿eñ dla dziecka?  TAK   NIE

10.  Je¿eli TAK, to jak¹ formê wsparcia Pani/Pan preferuje?

       - szkolenia TAK   NIE

- doradztwo indywidualne TAK   NIE

- materia³y informacyjno-edukacyjne (np. broszury, ulotki, informatory)  

       TAK  NIE

- inne, jakie (opisaæ) .............................................................................. 

……..………………………………………………………………………….......

11. Czy wziê³aby Pani/Pan udzia³ w organizowanym szkoleniu dotycz¹cym  

problemu:

       - picia/nadu¿ywania alkoholu    TAK   NIE

- u¿ywania narkotyków, dopalaczy i innych œrodków psychoaktywnych 

       TAK   NIE
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      -  zagro¿enia uzale¿nieniem od komputera/Internetu TAK   NIE

Dziêkujemy za poœwiêcony czas i pomoc w przeprowadzeniu diagnozy

Badanie realizowane w ramach projektu „Wzmocnienie konsultacji spo³ecznych w 

powiecie oleckim'' wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Spo³ecznego realizowanego przez Stowarzyszenie 

Pomocy Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia im. œw. £ukasza w partnerstwie z Powiatem 

Oleckim we wspó³pracy z Urzêdem Miasta w Olecku

        Mieszkañcy Gminy Olecko, w okresie od 4 listopada do 8 grudnia 
2014r., mieli mo¿liwoœæ zg³aszania opinii, uwag lub wniosków na 
formularzu zg³oszeniowym w formie papierowej lub przy u¿yciu poczty 
elektronicznej. Z tej formy nikt nie skorzysta³. 

  Najwiêkszym zainteresowanie cieszy³y siê formy bezpoœrednich 
spotkañ z mieszkañcami, grupami przedstawicielskimi. Na spotkania 
zastosowano ró¿ne formy zaproszeñ: plakaty, ulotki, informacje na stronie 
www Urzêdu Miejskiego, telefonicznie lub pisemnie za pomoc¹ poczty 
elektronicznej.

   Odby³y siê w spotkania w formie „kawiarenek obywatelskich”, 
które mia³y na celu wypracowanie dzia³añ programowych do prowadzenia 
profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej osób doros³ych w 
zakresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych, przeciwdzia³ania 
narkomanii i infoholizmu wœród dzieci i m³odzie¿y. Podczas spotkañ zosta³y 
przedstawione za³o¿enia i kierunki dzia³añ wynikaj¹ce z ustaw oraz realizacji 
gminnych programów profilaktyki. W wyniku dyskusji zg³oszono cenne 
wnioski i uwagi, które wykorzystano do przygotowywanych dokumentów. W 
spotkaniu 25 listopada wziê³o udzia³ 23 osoby, g³ównie przedstawiciele 
organizacji pozarz¹dowych, a w spotkaniu 27 listopada - 34 mieszkañców 
reprezentuj¹cych ró¿ne œrodowiska. 

  Inn¹ grup¹, która wziê³a udzia³ w konsultacjach spo³ecznych w 
zakresie dostarczania wiedzy osobom doros³ym na temat u¿ywania 
alkoholu, œrodków psychoaktywnych a tak¿e infoholizmu wœród dzieci i 
m³odzie¿y byli nauczyciele, pedagodzy g³ównie z gminnych placówek 
oœwiatowych. Konsultacje odby³y siê w formie warsztatów 
prowadzonych przez specjalistów: prof.dr hab. Józefa Bednarka i dr Annê 
Andrzejewsk¹. Wziê³o w nich udzia³ 77  osób.  

  Zaproszeni eksperci prof. dr hab. Józef Bednarek oraz dr Anna 

Andrzejewska prowadzili konsultacje z mieszkañcami gminy w formie 

konferencji pt. „Zagro¿enia od substancji psychoaktywnych i zachowañ 



kompulsywnych wœród dzieci i m³odzie¿y” (4 grudnia 2014r.). Konferencja 
odby³a siê w godzinach popo³udniowych w sali kina w Regionalnym Oœrodku 
Kultury w Olecku. Patronat nad konferencj¹ obj¹³ Rzecznik Praw Dziecka 
Marek Michalak. Uczestnikami byli mieszkañcy gminy, rodzice, 
przedstawiciele ró¿nych œrodowisk, w tym szkó³, przedszkoli, organizacji 
pozarz¹dowych, samorz¹dowych  ogó³em ponad 96 osób. Uczestnicy 
spotkania otrzymali ulotki z informacjami dotycz¹cymi mo¿liwych zagro¿eñ.

   Podczas prowadzonych konsultacji spo³ecznych zrodzi³ siê pomys³ 
zorganizowania warsztatów dla uczniów   gimnazjów i VI klas szkó³ 
podstawowych. By³o to dzia³anie dodatkowe (poza harmonogramem) 
zorganizowane w zwi¹zku z obecnoœci¹ specjalistów w dziedzinie 
infoholizmu i innych uzale¿nieñ. Warsztaty mia³y na celu uwra¿liwienie 
m³odzie¿y na patologie spo³eczne najczêœciej spotykane w sieci, poniewa¿ 
m³odzie¿ stanowi najwiêksz¹ i najbardziej aktywn¹ grupê korzystaj¹c¹ z 
najnowszych technologii i mediów cyfrowych.  W spotkaniu uczestniczy³o 
ok. 530 uczniów. 

   Spotkanie podsumowuj¹ce  konsultacje spo³eczne w zakresie 
oczekiwanych form dostarczania wiedzy na temat  u¿ywania alkoholu, 
œrodków psychoaktywnych, a tak¿e wystêpowania zjawiska infoholizmu 
( u z a l e ¿ n i e n i e  o d  k o m p u t e r a  i  i n t e r n e t u )  w œ r ó d  d z i e c i  
i m³odzie¿y odby³y siê w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego 8 grudnia 
2014r.W spotkaniu uczestniczy³o 25 osób. Pe³nomocnik ds. 
przeciwdzia³ania uzale¿nieniom omówi³a przebieg konsultacji oraz 
zg³oszone w trakcie ich trwania uwagi i wnioski. Przedstawiona podczas 
spotkania prezentacja jest zamieszczona na stronie www Urzêdu 
Miejskiego w Olecku. 

     Ró¿norodnoœæ aktywnych form konsultacji spo³ecznych pozwoli³a na 
zebranie uwag,  wniosków i opinii, które zosta³y wykorzystane podczas 
opracowywania projektu Gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania 
problemów alkoholowych dla Gminy Olecko na rok 2015 oraz projektu 
Programu przeciwdzia³ania narkomanii dla Gminy Olecko na lata 2015  
2018 . Uwagi, wnioski i opinie bêd¹ równie¿ wykorzystywane podczas 
bie¿¹cej realizacji programów. Przeprowadzone konsultacje nale¿y uznaæ 
za cenne Ÿród³o opinii i propozycji mieszkañców Gminy Olecko. 

  W szystkie d okumenty  wypracowane  podczas  konsultacji 
spo³ecznych s¹ dostêpne u Pe³nomocnika ds. przeciwdzia³ania 
uzale¿nieniom.

10



II. Konsultacje spo³eczne w ramach opracowywania projektu 
dokumentu Kierunki rozwoju œwiadczeñ zdrowotnych 
w powiecie oleckim na lata 2015-2020 (w kontekœcie 
uwarunkowañ demograficznych, w zakresie opieki 
d³ugoterminowej i zdrowia psychicznego)

     Celem konsultacji spo³ecznych w przedstawionym zakresie by³o 
uzyskanie opinii w zwi¹zku z przygotowaniem uchwa³y Rady Powiatu w 
Olecku w sprawie przyjêcia dokumentu pn. Kierunki rozwoju œwiadczeñ 
zdrowotnych w powiecie oleckim na lata 2015-2020 (w kontekœcie 
uwarunkowañ demograficznych, w zakresie opieki d³ugoterminowej i 
zdrowia psychicznego).

1. Podstawa prawna konsultacji spo³ecznych w zakresie 
kierunków Rozwoju œwiadczeñ zdrowotnych w powiecie 
oleckim

        Przeprowadzenie konsultacji spo³ecznych w w/w zakresie wynika z 
koniecznoœci ustalenia kierunków rozwoju œwiadczeñ zdrowotnych w 
powiecie oleckim w odniesieniu do opieki d³ugoterminowej i zdrowia 
psychicznego (w kontekœcie uwarunkowañ demograficznych). 

       Wieloletnie analizy sytuacji demograficznej w kraju, w tym równie¿ 

powiatu oleckiego, wykazuj¹ tendencjê sta³ego wzrostu liczebnoœci 

populacji w wieku poprodukcyjnym. Wyd³u¿anie siê œredniej d³ugoœci ¿ycia 

skutkuje wzrostem chorobowoœci i niepe³nosprawnoœci oraz zwiêkszeniem 

liczby osób niesamodzielnych. Powoduje to sta³y wzrost zapotrzebowania 

na œwiadczenia zdrowotne dla osób przewlekle chorych z zakresu opieki 

d³ugoterminowej, paliatywno-hospicyjnej i psychiatrycznej. Stale 

istniej¹cym krajowym problemem w obszarze ochrony zdrowia s¹ 

niewystarczaj¹ce œrodki finansowe, które w pewnym stopniu ograniczaj¹ 

dostêp do œwiadczeñ opieki zdrowotnej. Wobec istniej¹cych problemów 

zdrowotnych i ograniczeñ ekonomicznych, w celu zabezpieczenia 

mieszkañców powiatu nale¿y zaplanowaæ taki rozwój œwiadczeñ, który 

przyniesie jak najwiêksze efekty, zarówno w wymiarze medycznym, 

spo³ecznym, jak i ekonomicznym.

      Proces konsultacji spo³ecznych w w/w zakresie poprzedzony jest 

uchwa³¹ Nr 254/2014 Zarz¹du Powiatu z dnia 20 paŸdziernika 2014r. w 

sprawie przeprowadzenia konsultacji spo³ecznych z organizacjami 

pozarz¹dowymi z terenu powiatu oleckiego i innymi podmiotami 
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wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia³alnoœci 

po¿ytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwa³ Rady Powiatu w 

Olecku w sprawie przyjêcia kierunków rozwoju œwiadczeñ zdrowotnych w 

powiecie oleckim na lata 2015  2020 (w kontekœcie uwarunkowañ 

d e m o g r a f i c z n y c h ,  w  z a k r e s i e  o p i e k i  d ³ u g o t e r m i n o w e j  

i zdrowia psychicznego. 
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2. Formy i metody konsultacji spo³ecznych w procesie ustalania 
kierunków rozwoju œwiadczeñ zdrowotnych w powiecie 
oleckim w odniesieniu do opieki d³ugoterminowej i zdrowia 
psychicznego

Rysunek 3. opracowanie w³asne

       Prowadzone formy bierne (artyku³y, ulotki, informacje na portalach 
internetowych) dostarczy³y informacji o prowadzonym postêpowaniu jak 
równie¿ nag³oœnienie omawianej problematyki.

   W celu podniesienia efektywnoœci konsultacji w zakresie omawianego 

zagadnienia zastosowano ró¿norodnoœæ czynnych form dialogu  

spo³ecznego.

    Spotkania otwarte, które odby³y siê  13 listopada 2014 i  18 grudnia 

2014r. w  Klubie Seniora „Wrzos” ul. Wojska Polskiego 13 przeprowadzono 

dwuetapowo. Na pierwszym spotkaniu (I etap) przedstawiono diagnozê 

sytuacji, koncepcjê dzia³ania i przedyskutowano proponowane rozwi¹zania. 
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Drugie spotkanie ( I I  e tap)  to  spotkanie podsumowuj¹ce 
i prezentacja opracowanego dokumentu z naniesionymi ewentualnymi 
zmianami po konsultacjach. Uczestniczy³o w nich ³¹cznie 72 osoby.
        Dni otwarte w SPZZOD w Olecku Kolonia 4 w okresie od 17.11 do 
21.11.2014 w godz. 10.00 - 12.00 umo¿liwi³y specjalistyczne dyskusje i 
prezentacje. Udzielano równie¿ informacji i odpowiedzi na pytania osób 
niezainteresowanych oficjalnymi spotkaniami. Dni otwarte pozwoli³y 
osobom zainteresowanym na bli¿szy kontakt z placówk¹ opieki 
d³ugoterminowej, zapoznanie siê z jego funkcjonowaniem. £¹cznie 
placówkê odwiedzi³o 11 osób.
      Z a p r o szono do k on sultacji gru py p rzedstawicielskie,  tj. 
organizacje bran¿owe i wyspecjalizowane organizacji pozarz¹dowych, 
reprezentuj¹ce poszczególne œrodowiska, w szczególnoœci osób starszych, 
przewlekle chorych jak równie¿ œrodowiska medyczne. Ich wiedza i 
doœwiadczenie, czêsto o charakterze eksperckim, sprawi¹, ¿e 
przedstawiane przez nich opinie s¹ bardzo wartoœciowe. Konsultacje mia³y 
charakter dyskusji z udzia³em wszystkich organizacji jednoczeœnie. 
Korzyœci¹ p³yn¹c¹ z zastosowania tej metody jest uzyskanie konkretnych 
informacji oraz stworzenie platformy do wymiany pogl¹dów na temat 
szczegó³owych rozwi¹zañ. £¹cznie w tej formie konsultacji uczestniczy³o 41 
osób.
        Zastosowano metodê spotkañ ma³ych  8-10 osobowych grup, tzw. 
grup fokusowych. Spotkania prowadzone przez wykwalifikowane osoby w 
celu g³êbszego poznania opinii danej grupy spo³ecznej na temat bêd¹cy 
przedmiotem konsultacji spo³ecznej. W spotkaniach grup fokusowych 
³¹cznie wziê³o udzia³ 13 osób indywidualnie zaproszonych na spotkania.
       Wywiady kwestionariuszowe indywidualne  stanowi¹ wstêp do 
pog³êbionych badañ lub te¿ mog¹ byæ wykorzystywane w stosunku do osób 
wy³¹czonych z g³ównego nurtu konsultacji. £¹cznie ankieterzy 
przeprowadzili wywiady z 12 osobami.
      W r amach  dialogu spo³ecznego prowadzone by³y konsultacje 
pisemne w ramach , których mieszkañcy mieli mo¿liwoœæ wyra¿enia swoich  
opinii i uwag  poprzez wype³nienie formularza zamieszczonego na stronie 
internetowej powiatu i  przes³anie go drog¹ elektroniczn¹, osobiœcie lub 
poczt¹ tradycyjn¹. Mieszkañcy mieli równie¿ mo¿liwoœæ zg³oszenia opinii, 
uwag lub wniosków na formularzu zg³oszeniowym w formie papierowej 
lub elektronicznej. W czasie trwania konsultacji dokumentu pn. „Kierunki 
rozwoju œwiadczeñ zdrowotnych w powiecie oleckim na lata 2015-2020 
(w kontekœcie uwarunkowañ demograficznych, w zakresie opieki 
d³ugoterminowej i zdrowia psychicznego)" nie z³o¿ono ani jednego 
formularza zawieraj¹cego opinie, uwagi, wnioski w ¿adnej z umo¿liwionych 
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form, papierowej, elektronicznej czy faksem.
      Z g ³oszone op inie i  u wagi s ¹  cenn¹  informacj¹ w wyznaczaniu 
kierunków rozwoju œwiadczeñ zdrowotnych w powiecie oleckim w 
odniesieniu do opieki d³ugoterminowej i zdrowia psychicznego. Efektem 
przeprowadzonych konsultacji spo³ecznych jest przygotowany projekt 
uchwa³y Rady Powiatu pn. Kierunki rozwoju œwiadczeñ zdrowotnych w 
powiecie oleckim na lata 2015-2020 (w kontekœcie uwarunkowañ 
demograficznych, w zakresie opieki d³ugoterminowej i zdrowia 
psychicznego). Opracowanie dokumentu by³o poprzedzone sporz¹dzeniem 
Oceny potrzeb zdrowotnych mieszkañców powiatu oleckiego niezbêdnej do 
wyznaczenia strategicznych kierunków polityki zdrowotnej w lokalnym 
œrodowisku.

          W trakcie realizacji projektu „Wzmocnienie konsultacji spo³ecznych w 
powiecie oleckim” w kolejnych publikacjach zamieszczanych w Gazecie 
Oleckiej oraz w telewizji kablowej przedstawiliœmy istotê konsultacji 
spo³ecznych. Zaprezentowaliœmy zasady konsultacji,  opieraj¹c siê m.in.  na 
Kodeksie Konsultacji opracowanym z inicjatywy Ministerstwa Administracji i 
Cyfryzacji przez zespó³ ekspertów zwi¹zanych z administracj¹ rz¹dow¹, 
samorz¹dow¹ oraz ze œrodowiskiem akademickim. S³u¿yliœmy wsparciem 
osobom bezpoœrednio zaanga¿owanym w prowadzenie konsultacji 
spo³ecznych na wszystkich etapach realizacji procesów konsultacji zgodnie 
z potrzebami gmin powiatu oleckiego. 
         Dziêki tym dzia³aniom wzros³a œwiadomoœæ spo³ecznoœci lokalnej na 
temat wzajemnego postrzegania partnerów dialogu, w tym ich: oczekiwañ, 
roli, praw i obowi¹zków. W jednostkach samorz¹dowych i organizacjach 
pozarz¹dowych zwiêkszy³y siê umiejêtnoœci w zakresie organizacji 
konsultacji spo³ecznych. By konsultacje spo³eczne dawa³y skutek  zgodny z 
oczekiwaniami tak¿e w przysz³oœci,  konieczne jest przestrzeganie przez 

1
wszystkie strony zasad wskazywanych w Kodeksie konsultacji : dobrej 
wiary, powszechnoœci, przejrzystoœci, responsywnoœci, koordynacji, 
przewidywalnoœci,  poszanowania  interesu  ogólnego.  

1 Konsultacje Spo³eczne  jak sprawiæ by by³y lepsze. Propozycja Kodeksu Konsultacji i œcie¿ka wdro¿enia     

(adres dostêpu )

Korzyœci na dziœ, korzyœci na jutro…

https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2012/06/konsultacje-spo%c5%82eczne.pdf 



Stowarzyszenie Pomocy Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia im. Œw. £ukasza
19-400 Olecko, Olecko Kolonia 4, tel./fax 87 520 22 08

e-mail: biuro@stowarzyszenie.olecko.pl

www.stowarzyszenie.olecko.pl

   

egzemplarz bezp³atny
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