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Załącznik do uchwały Nr 25/864 /14 

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 18 czerwca 2014 r. 

 

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych z jednostkami samorządu 

terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi  w sprawie projektu programu 

pod nazwą „Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodziny na lata 2014 - 2022” 

 

1. Podstawa prawna konsultacji 

Zgodnie z art. 183 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) do zadań 

własnych samorządu województwa należy opracowanie programów dotyczących 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej będących integralną częścią strategii 

rozwoju województwa.  

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) projekty programów 

podlegają konsultacjom z jednostkami samorządu terytorialnymi oraz partnerami 

społecznymi i gospodarczymi. 

W związku z powyższym projekt programu został skierowany do konsultacji  

z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi  

i gospodarczymi. 

Zgodnie z art. 6 ust 3 ww. ustawy zainteresowane podmioty w terminie 35 dni 

od dnia ogłoszenia mogły wyrazić opinie do projektu programu. Zgodnie z art. 6 ust. 4 

ww. ustawy w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji przygotowuje się 

sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności 

ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem 

oraz podaje się je do publicznej wiadomości na stronie internetowej. 

 

2. Przebieg konsultacji 

Celem przeprowadzonych konsultacji było pozyskanie opinii, stanowisk, 

propozycji itp. od instytucji i osób, które w sposób bezpośredni bądź pośredni 

zaangażowane są w realizację działań na rzecz rodzin w obszarach zawartych  

w projekcie programu „Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodziny na lata 

2014 - 2022”, konsultacje stwarzały możliwość podniesienia jakości ostatecznej 

formy przedmiotowego programu.  

Konsultacje prowadzone były z zachowaniem zasad reprezentatywności, 

równości, rzetelności oraz przejrzystości i otwartości. Od dnia 25 kwietnia przez 35 

dni trwał proces konsultacji społecznych, który zakończył się ostatecznie w dniu 29 

maja 2014 r. 
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Informacja została zamieszczona w niżej wymienionych miejscach: 

 

Lp. Miejsce zamieszczenia Data zamieszczenia 

1. główna strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.kujawsko-

pomorskie.pl – w zakładce „sprawy społeczne” oraz 

„aktualności” 

25 kwietnia 2014 r.  

2. strona internetowa Biura Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl 

25 kwietnia 2014 r. 

3. strona internetowa www.niebieskalinia.kujawsko-

pomorskie.pl/ 

16 maja 2014 r. 

 

Ponadto skierowano informację drogą elektroniczną do następujących 

podmiotów działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: 

 

Lp. Jednostka Data wysłania 

1. Mailing do organizacji pozarządowych - Neewsletter 25 kwietnia 2014 r. 

2. Urzędy gmin i powiatów z obszaru województwa 

kujawsko-pomorskiego 

  6 maja 2014 r. 

 

28 kwietnia br. Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko–Pomorskiego  w Toruniu,  Pani Krystyna 

Żejmo-Wysocka, zaprezentowała projekt programu podczas posiedzenia 

Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób  Niepełnosprawnych. 

Informacja o konsultacjach zawierała w szczególności opis sposobu 

przeprowadzenia konsultacji społecznych, termin konsultacji, zasady przyjmowania 

opinii, możliwości składania uwag do projektu programu.  

Wypełniony formularz konsultacji można było przesłać: 

 pocztą elektroniczną na adres sp.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl; 

 pocztą tradycyjną na adres Urząd Marszałkowski Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego Departament Spraw Społecznych ul. M. 

Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń; 

 faxem do Departamentu Spraw Społecznych -  na nr 56 656 10 85. 

Nieprzedstawienie opinii, uwag lub propozycji we wskazanym terminie 

oznaczało rezygnację z prawa jej wyrażenia. 

3. Wykaz opinii i uwag zgłoszonych  

We wskazanym terminie 13 instytucji zgłosiło łącznie: 12 ogólnych uwag oraz 

38 propozycji zmian zapisu do treści projektu programu pod nazwą „Kujawsko-

Pomorski Program Wspierania Rodziny na lata 2014 - 2022”. Po zakończeniu 

konsultacji wpłynęły jeszcze opinie od 3 podmiotów tj.: Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Toruniu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy oraz 

Urzędu Miasta Inowrocławia. Z uwagi na fakt wpływu przedmiotowych opinii po 

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/
mailto:sp.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl
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terminie wskazanym jako końcowy i ostateczny, uwagi nie zostały uwzględnione  

w sprawozdaniu. 

Poniżej zostały przedstawione opinie ogólne o treści projektu lub o konkretnych 

zapisach oraz stosunek Departamentu Spraw Społecznych: 

 Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy we Włocławku 

Treść opinii: „Generalnie – poparcie dla programu” 

Stanowisko instytucji opracowującej projekt programu 

Uwaga uwzględniona. 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sicienko 

Treść opinii: „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że pracownicy tutejszego 

Ośrodka przyjęli w/w projekt z uznaniem. Barierą może okazać się niewystarczająca ilość 

środków finansowych na realizację projektu. Pracownicy GOPS w Sicienku zaproponowali 

zmiany: 

- przyspieszenie procedury adopcyjnej, 

- zwiększenie liczby postanowień sądów o pozbawienie władzy rodzicielskiej, co mogłoby 

usprawnić procedury adopcyjne” 

Stanowisko instytucji opracowującej projekt programu 

Uwaga nieuwzględniona. Brak możliwości formalnoprawnych dla realizacji postulatów. 

 Urząd Miejski w Brodnicy 

Treść opinii: „Po zapoznaniu się z treścią Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2014 – 2022 uprzejmie informuję, że w mojej opinii realizacja tego programu 

zapewnia każdej rodzinie kompleksowe i zintegrowane wsparcie. Szczególną uwagę kładzie 

na rodziny wielodzietne, daje szansę na zapewnienie podstawowego poziomu stabilności 

życiowej i odpowiednich warunków do rozwoju i wychowania dzieci. W związku z powyższym 

nie widzę potrzeby dokonywania zmian w w/w programie. (opracowano na podst. Konsultacji 

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brodnicy” 

Stanowisko instytucji opracowującej projekt programu 

Uwaga uwzględniona. 

 Fundacja Wspomagania Rozwoju „TU i TERAZ” 

Treść opinii: „ Propozycja dopisania zadania do głównych kierunków wsparcia: 
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Wspieranie informacyjne dotyczące potrzebnych informacji i porad dla lepszego 

funkcjonowania rodzin z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, a także wzmocnienie tych 

rodzin; 

 Kampanie społeczne na rzecz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, 

 Utworzenie platformy informacyjnej – bazy danych nt. oferty wsparcia i 

pomocy rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym, 

 Wsparcie i utworzenie poradnictwa (także w formie internetowego 

wsparcia rodzin i jej członków), 

 Pomoc rodzinie w formie wsparcia emocjonalnego, edukacyjnego, 

terapeutycznego, 

 Bon edukacyjny”. 

Stanowisko instytucji opracowującej projekt programu 

Uwaga nieuwzględniona, propozycja dopisania zadania do głównych kierunków wsparcia jest 

bezzasadna ponieważ projekt zakłada działania wspierające dla wszystkich rodzin w tym 

także z osobą niepełnosprawną. 

 Urząd Miasta Torunia 

Treść opinii: „Brak w proponowanym programie powiązania z formami wsparcia rodzin, 

które już istnieją, np. MOPR, MOPS, itp. Jaka będzie ich rola w sytuacji powstania Centrum 

pomocy/wsparcia rodziny?” 

Stanowisko instytucji opracowującej projekt programu 

Uwaga nieuwzględniona. Brak uzasadnienia dla bezpośredniego powiązania form wsparcia 

rodzin realizowanego przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej np. MOPR czy 

MOPS, z działaniami na rzecz rodzin przewidzianymi w projekcie programu – program 

zakłada działania realizowane przez różne podmioty, a nie tylko jednostki samorządowe. 

Wskazuje się, iż rola w.w. jednostek pozostanie niezmieniona i jest zdefiniowana w zapisach 

ustawy o pomocy społecznej. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu 

Treść opinii: „Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2022 w 

ocenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu z założenia w sposób 

kompleksowy i spójny zapewnia rodzinom szczególnie wielodzietnym z woj. kujawsko-

pomorskiego wsparcie i pomoc, mające na celu jej wzmocnienie, trwałość i integralność. 

Proponowana rodzinom na różnych płaszczyznach pomoc z całą pewnością przyczyni się do 

osiągnięcia głównego celu programu, jakim jest – Poprawa jakości życia i funkcjonowania 

rodzin w województwie kujawsko-pomorskim poprzez stworzenie systemu wsparcia rodziny.” 

Stanowisko instytucji opracowującej projekt programu 

Uwaga uwzględniona. 
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 Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej 

Treść opinii: „Nie zgłaszamy uwag do przedstawionego programu – jesteśmy zainteresowani 

szczególnie działaniami 1,2 i 3 w celu szczegółowym 1, które pozwolą na umocowanie 

formalne naszych dotychczasowych działań i ich wsparcie”. 

Stanowisko instytucji opracowującej projekt programu 

Uwaga uwzględniona. 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrańcu 

Treść opinii: „W małych miejscowościach nie ma większego problemu ze sprawowaniem 

opieki nad małymi dziećmi co utrudniłoby godzenie życia rodzinnego z zawodowym. Nie ma 

potrzeby tworzenia klubików dziecięcych, mini żłobków itp. Praca jest głównym problemem  

a nie opieka nad dziećmi.  

Promowanie wolontariatu wśród młodzieży, głównie gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej”. 

Stanowisko instytucji opracowującej projekt programu 

Uwaga częściowo uwzględniona. Konkluzja zawarta w pierwszej części uwagi wskazuje, iż 

tworzenie sieci punktów opieki nad dzieckiem poprawia konkurencyjność rodziców na 

lokalnym rynku pracy. 

Uwaga dotycząca promowania wolontariatu wśród młodzieży, znajduje odzwierciedlenie  

w treści projektu programu. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku 

Treść opinii: „Analizując projekt Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2014 – 2022 „Rodzina jest najważniejsza” Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we 

Włocławku pozytywnie ocenia założenia programowe. Na uwagę zasługują, choć wymagają 

pozyskania dodatkowych środków finansowych, działania zapisane w 2 Celu szczegółowym 

„Zwiększenie dostępności usług dla rodzin ze szczególnymi potrzebami”, czy w 3 Celu 

szczegółowym „Wzmocnienie rodzicielstwa adopcyjnego i poprawa funkcjonowania pieczy 

zastępczej”. Powyższe zapisy ujęte w odrębnym programie mogą przyczynić się do promocji i 

przyspieszenia wprowadzenia Karty Dużej Rodziny przez samorządy lokalne na terenie 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Kontrowersje natomiast budzą zapisy zawarte w 1 Celu szczegółowym dotyczące 

tworzenia Regionalnego i Lokalnych Centrów dla Rodzin. Czy faktycznie uzasadnione jest 

tworzenie kolejnej instytucji na poziomie regionu i poziomie lokalnym? Czy instytucje te nie 

będą dublowały zadań realizowanych przez istniejące już podmioty np. Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej, Ośrodki Pomocy Społecznej, odpowiednie wydziały samorządu 

lokalnego? Czy działalność Regionalnego Centrum dla Rodzin nie będzie nadmiernie 

obciążała pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej pozyskiwaniem kolejnych danych 

statystycznych, które dotychczas nie były ewidencjonowane? 
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Naszym zdaniem zagrożeniem dla realizacji zapisów programowych jest brak 

uzasadnionej potrzeby tworzenia Centrum dla Rodzin i trudna sytuacja finansowa gmin. 

Aktualnie samorządy lokalne nie są w stanie zapewnić wystarczających środków finansowych 

na realizację zadań pomocy społecznej, w tym na rozwój niezbędnej infrastruktury pomocy 

społecznej, czy odpowiednie wynagrodzenia dla pracowników ops. Trudno więc spodziewać 

się, że samorządy lokalne będą zainteresowane finansowaniem działalności i funkcjonowania 

Lokalnego Centrum dla Rodzin”. 

Stanowisko instytucji opracowującej projekt programu 

Uwaga częściowo uwzględniona. Brak uzasadnienia dla tezy o dublowaniu się działań  

realizowanych  przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej z działaniami na rzecz 

rodzin przewidzianymi w projekcie programu – program zakłada  wsparcie wszystkich 

kategorii rodzin oraz działania realizowane przez różne inne instytucje, a nie samorządowe 

jednostki pomocy społecznej. Wskazuje się, iż rola w.w. jednostek pozostanie niezmieniona i 

jest zdefiniowana w zapisach ustawy o pomocy społecznej. Zadaniem Centrów  dla Rodzin 

będzie przede wszystkim integracja rodzin zamieszkujących wspólnoty lokalne oraz 

promowanie i wdrażanie dobrych praktyk w zakresie ich wspierania. 

 Fundacja Pracownia Dialogu 

Treść opinii: „Cele szczegółowe opisane na stronie 10 nie wyczerpują głównych kierunków 

wsparcia opisanych w dokumencie np.: nie ma celu skoncentrowanego na pomocy rodzinie w 

kryzysie: na skutek zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, katastrof, w sytuacji rozwodu i 

przemocy w rodzinie (rozwijanie sieci specjalistycznego poradnictwa, wspieranie ośrodków 

interwencji kryzysowej,). 

Aby prawdziwe było stwierdzenie z programu ze strony 27. Program odpowiada 

wychodzi naprzeciw założeniom ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), niezbędne jest 

uwzględnienie w programie mediacji, zwłaszcza mediacji rodzinnej. Patrz art. 10 ust. 3 

Ustawy. 

Stanowisko instytucji opracowującej projekt programu 

Uwaga nieuwzględniona. Mediacje rodzinne są dostępne dzięki zapisom „Wojewódzkiego 

programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do 

2020 r.” przyjętego uchwałą Nr 24/899/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 

dnia 19 czerwca 2013 r., który znajduje się w aneksie do przedmiotowego projektu (załącznik 

nr 2). Formy pracy z rodzinami w lokalnych centrach będą również uwzględniać mediacje 

rodzinne. 

 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych 

Treść opinii: „1. Program nie stanowi faktycznego „otwarcia” w polityce wobec rodziny. 

Dzieje się tak głównie za sprawą skoncentrowania działań programu na „wsparciu” i to 

„wsparciu instytucjonalnym” – najwięcej miejsca (rozwiązań, pomysłów) poświęcono 
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instytucjonalnym formom aktywności administracji (jak Regionalne Centrum Wsparcia 

Rodziny czy Kujawsko-Pomorska Karta Dużej Rodziny). Ww. formy instytucjonalne sprawiają 

jednocześnie wrażenie uzupełniania już istniejącego systemu i jako takie nie wytrzymają 

próby czasu jako rozwiązania efektywne i faktycznie wprowadzające zmianę. 

2. W Programie zdecydowanie brakuje konsekwentnego odniesienia do autonomii rodziny (za 

wyjątkiem wzmianki we wprowadzeniu do dokumentu), samostanowienia, brania 

odpowiedzialności za rodzinę, wspólnotę i lokalną społeczność przez samych obywateli-

członków rodzin. W zamian program buduje kolejne struktury tzw. wsparcia, które uczą 

niezaradności i uciekania się do wsparcia systemowego przez obywateli, a w konsekwencji 

prowadzą do dalszego oduczania ludzi obywatelskich cech takich jak zaradność, 

odpowiedzialność, umiarkowanie w roszczeniach, a nawet filantropia i dbałość o dobro 

wspólne. 

3. Program winien przede wszystkim koncentrować się na weryfikacji obecnych polityk 

publicznych pod kątem potrzeb rodziny, ale także w kierunku niwelowania zagrożeń dla 

rodziny. Weryfikacja polityk publicznych pod katem potrzeb rodziny to tak naprawdę 

udrażnianie już istniejących systemów, szukanie wyższego stopnia ich efektywności oraz 

wprowadzanie konkretnych rozwiązań. Natomiast zagrożenia dla rodziny to nie tylko 

(niezwykle istotne dla kondycji rodzin) problemy materialne czy rozpad związków (w tym 

rozwody), ale również wstydliwe ukrywane konsekwencje prowadzenia swoistych 

eksperymentów w kształceniu dzieci i młodzieży w odniesieniu do edukacji seksualnej, a dalej 

problemy związane z coraz niższym stopniem zażyłości społecznych już wśród nastolatków, 

specyfiki tworzenia się społeczeństwa z dużym udziałem dzieci-jedynaków, niewydolności 

obecnego systemu pomocy społecznej itd. Potrzebne jest poszukiwanie rozwiązań, które 

pozwolą reagować na tego typu problemy, ale też pozwolą na stawianie pytań i analizowanie 

sytuacji, co przyczyni się do faktycznej poprawy sytuacji rodziny jako podstawowej komórki 

społecznej. 

4. Duża część niedostatków programu może zostać zniwelowana, gdy zostanie on przekazany 

do prawdziwie partycypacyjnego tworzenia przez mieszkańców-obywateli. Warto, aby 

poświęcić stanowczo więcej czasu na partycypację (warsztaty, spotkania, rozmowy, formy 

aktywne na Świerzym powietrzu i inne narzędzia partycypacji) w celu zdobycia unikalnej 

wiedzy o Rodzinie pochodzącej bezpośrednio od obywateli, a przede wszystkim w celu 

wspólnego wypracowania rozwiązań. Dotychczasowe działania partycypacyjne, opisane w 

programie, są pobieżne i jako takie nie powinny być uznane za partycypację. Bo czy 

partycypacją jest zaprezentowanie założeń programu na czterech konferencjach? 

5. Program opisuje drobiazgowo zadania dla lokalnych centrów dla rodzin, tworząc z tych 

centrów kolejny system instytucji i zaprzepaszczając w ten sposób możliwość tworzenia w 

każdej gminie (a nawet na osiedlach miast) faktycznych centrów animacji Życia lokalnego. 

Zaprezentowane w programie zadania dla centrów, a zwłaszcza sposób ich prowadzenia, 

„scentralizowania” i „wystandaryzowania” w sposób bezwzględny zniszczy ich oddolny 

charakter i doprowadzi do pogłębiania społecznej frustracji z kolejnej zmarnowanej szansy.” 
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Stanowisko instytucji opracowującej projekt programu 

Uwaga nieuwzględniona. Treść merytoryczna uwag  od pkt 1 do pkt 5 stanowi w istocie zbiór 

poglądów i tez instytucji je zgłaszającej. W założeniu lokalne centra dla rodzin mają być 

centrami życia lokalnego i odpowiadać na potrzeby lokalnych rodzin każdego typu, 

regionalne zaś centrum ma pełnić funkcję badawczą, koordynacyjną bądź też doradczą. 

W opinii zespołu roboczego zachowano zasadę partycypacji społecznej, wskazuje się 

ponadto, iż projekt programu został opracowany w zgodzie z metodologią tworzenia tego 

typu dokumentów planistycznych. 

 Stowarzyszenie „Serce za Serce” 

Treść opinii: „Dziękujemy za zaproszenie do Konsultacji Projektu Kujawsko-Pomorskiego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2022. Pierwsza informacja na nesleterze 

ukazała się 25 kwietnia 2014 a był to piątek. Pierwsze pobrania programu w ngo odbyła się w 

dniach 28-30 kwietnia. Później były obchody 1 i 3 maja także faktyczne czytanie i zapoznanie 

się z programem pozostały trzy tygodnie. Przyznają Państwo z Departamentu Spraw 

Społecznych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, że to bardzo mało czasu a na konsultacje 

we własnej organizacji w ogóle nie było. Zdecydowana większość ngo to mniejsze lub średnie 

stowarzyszenia nie posiadające członków na etatach, które mogą szybko reagować na takie 

opracowania. Jeżeli porównamy, że Zespół ekspertów do opracowania tego programu miał 

9/słownie dziewięć miesięcy. Prócz tego w ngo odbywały się Walne zebrania Członków 

zatwierdzających sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2013. Po tym nastąpiły 

przygotowania i sporządzania sprawozdań CIT. Wiele ngo jest zrzeszona w Federacje i tam 

także odbywały się Walne Zebrania Członków. Reasumując powyższe uważamy za stosowne 

aby termin konsultacji przesunąć do końca czerwca 2013 r.” 

Stanowisko instytucji opracowującej projekt programu 

Uwaga nieuwzględniona. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) „Podmioty, o 

których mowa w ust. 1, mogą w terminie 35 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 2, 

wyrazić opinię do projektu. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa 

jej wyrażenia”. Termin 35 dni został zachowany zgodnie z cytowana ustawą.   

 

 Uwagi odnoszące się wprost do zapisów projektu z propozycjami korekt (w tabeli) 

oraz stanowisko Departamentu Spraw Społecznych.  
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Lp. Podmiot 

zgłaszający 

uwagi 

Aktualny zapis 

programu 

Proponowane zmiany Uzasadnienie podmiotu Stanowisko instytucji Stanowisko 

Zarządu 

1 Polski 

Czerwony 

Krzyż 

Oddział 

Rejonowy we 

Włocławku 

Cele szczegółowe, 

poz. 1.3 „przez inne 

podmioty w trybie 

pożytku publicznego” 

Proponuję zapis 

uzupełniający „przez inne 

podmioty w trybie ustawy 

o działalności pożytku 

publicznego i 

wolontariacie” 

Dotychczasowy zapis nie 

precyzuje trybu, samo 

wskazanie pożytku 

publicznego nie jest trybem 

– natomiast sprecyzowanie i 

odniesienie do ustawy o 

dppiow wskazuje na 

wszystkie rozwiązania 

zawarte w tej ustawie tryb 

konkursowy, 

pozakonkursowy, 

wspierania i powierzanie 

Uwaga uwzględniona  

2 Toruńskie 

Centrum 

Caritas 

Utworzenie Placówki 

Opiekuńczo-

Terapeutycznej 

Utworzenie więcej niż 

jednej placówki typu 

terapeutycznego 

Uważamy, że w 

województwie kujawsko-

pomorskim jest duża 

potrzeba powstania takich 

ośrodków dla dzieci 

wymagającej 

specjalistycznej pomocy 

Uwaga 

nieuwzględniona – po 

przeprowadzeniu 

analizy potrzeb 

stwierdzono, iż 

niezbędna jest jedna 

placówka w 

przedmiotowym  

obszarze. 

 

Regionalne Centrum 

Wsparcia Rodziny – 

funkcja integracyjno-

Organizowanie działań na 

rzecz międzypokoleniowej 

integracji rodzin 

Zwiększenie ofert 

związanych z integracją 

między pokoleniami, 

integracja młodzieży z 

Uwaga uwzględniona   
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profilaktyczna osobami starszymi, 

uczestnictwo ludzi młodych 

w życiu osób starszych 

(wspólne zajęcia 

integracyjne, warsztaty, 

wyjścia kulturalne) 

Regionalne Centrum 

Wspierania Rodziny – 

funkcja edukacyjno-

promocyjna 

Organizowanie dla 

młodzieży dorastającej 

szkoleń i warsztatów 

dotyczących wczesnego 

rodzicielstwa 

Warsztaty dotyczącego 

wczesnego rodzicielstwa 

zwiększyłyby poczucie 

odpowiedzialności u 

młodych osób i ponoszenie 

konsekwencji za własne 

życie 

Uwaga uwzględniona   

3 Urząd Miasta 

Torunia 

 

  

Dopisanie w „Główne 

kierunki wsparcia”, ust 2. 

Jako pkt 2: Wprowadzenie 

do Szkolnych Programów 

Wychowawczych w 
gimnazjach i szkołach 

ponadgimnazjalnych oraz 

realizacja programów na 

rzecz wychowania do 

założenia rodziny i brania 

odpowiedzialności za 

najbliższą osobę 

(współmałżonka, dziecko, 

rodziców). Przygotowanie 

rodziców do wychowania 

dzieci skierowanego na 

zakładanie rodziny i branie 

odpowiedzialności za 

Konieczne jest prowadzenie 

wychowania poprzez 

rodziców i szkołę 

skierowanego na zakładanie 

rodziny branie 

odpowiedzialności (powrotu 

do tradycyjnych wartości), 

ponieważ to głównie w 

rodzinach rodzi się więcej 

dzieci, a seniorzy oczekują 

wsparcia od najbliższych i 

pozostając w rodzinie są 

źródłem prawidłowego 

wychowania najmłodszych. 

Uwaga 

nieuwzględniona – 

samorząd 

województwa nie ma 

uprawnień 

formalnoprawnych 

umożliwiających 

wprowadzanie zmian 

do programów 

nauczania  
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najbliższą osobę 

4 Miejsko-

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Lubrańcu 

„Utworzenie nowego 

podmiotu:  

Regionalna Placówka 

Opiekuńczo-

Terapeutyczna” 

Dofinansowanie 

istniejących DPS dla 

niepełnosprawnych dzieci 

RPO-T stanie się DPS Uwaga 

nieuwzględniona – 

RPO – T ma inne 

zadania ustawowe niż 

Dom Pomocy 

Społecznej 

 

5 Miejski 

Ośrodek  

Pomocy 

Rodzinie we 

Włocławku 

1.1.Utworzenie 

Regionalnego 

Centrum 

Wspierania 

Rodziny 

1.1.Powołanie 

Pełnomocnika ds. 

Rodziny – 

koordynatora realizacji 

programu 

Brak uzasadnienia tworzenia 

nowej instytucji 

Uwaga 

nieuwzględniona – 

powołanie nowej 

instytucji jest 

uzasadnione z uwagi 

na to, iż wypełnia ona 

lukę w systemie 

wsparcia rodziny 

zapisanym w ustawie o 

pomocy społecznej, jej 

cele statutowe są inne 

niż jednostek 

organizacyjnych 

pomocy społecznej, 

które wspierają jedynie 

rodziny w kryzysie. 
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6 Fundacja 

Pracownia 

Dialogu 

Pomoc rodzinie w 

kryzysie: na skutek 

zdarzeń losowych, 

klęsk żywiołowych, 

katastrof, w sytuacji 

rozwodu i przemocy 

w rodzinie (rozwijanie 

sieci specjalistycznego 

poradnictwa, 

wspieranie ośrodków 

interwencji 

kryzysowej,). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc rodzinie w 

kryzysie: na skutek 

zdarzeń losowych, klęsk 

żywiołowych, katastrof, w 

sytuacji konfliktu 

rodzinnego, w sytuacji 

rozwodu i przemocy w 

rodzinie (rozwijanie sieci 

specjalistycznego 

poradnictwa, wspieranie 

ośrodków interwencji 

kryzysowej, wspieranie 

organizacji 

pozarządowych). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konflikt jest zjawiskiem, 

które nieumiejętnie 

zarządzane czy ignorowane 

może prowadzić do sytuacji 

nieakceptowanych 

społecznie, czy nawet 

sprzecznych z prawem (np.: 

stosowanie przemocy 

psychicznej, fizycznej, itd.). 

Jego rozwiązanie przez 

profesjonalnych mediatorów 

z organizacji 

pozarządowych, czy innych 

instytucji może przyczynić 

się do zniwelowania jego 

niepożądanych społecznie 

skutków.  Może to też 

zniwelować liczbę 

rozwodów czy rozstań par 

nieformalnych. Warto 

zauważyć, że mediacja jest 

niezwykle skuteczną metodą 

rozwiązywania konfliktów 

związanych z przemocą 

domową. Jeśli można 

efektywnie rozwiązać na 

mediacji sprawy skierowane 

z sądu w związku z 

artykułem 207 par. 1, to ile 

efektywniej można by je 

rozwiązać na wczesnym 

etapie eskalacji. 

Uwaga 

nieuwzględniona – 

mediacje stanowią 

część oferty ośrodków 

wparcia rodziny w tym 

ośrodków interwencji 

kryzysowej. 
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Powracalność do 

przestępstwa przemocy 

domowej przez sprawców, 

którzy byli na mediacji z 

osobą pokrzywdzoną wynosi 

zaledwie 6%. (zob. Badania 

M.Kruk i D.Wójcik, 

Postępowanie mediacyjne w 

sprawach karnych, Instytut 

Wymiaru Sprawiedliwości, 

2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Utworzenie platformy 

internetowej 

zawierającej bazę 

danych nt. instytucji, 

organizacji 

pozarządowych, 

specjalistów 

zajmujących się 

różnymi formami 

wsparcia rodziny, 

założenie i 

prowadzenie 

internetowej bazy 

danych nt. 

istniejących w 

województwie 

możliwości wsparcia 

Utworzenie platformy 

internetowej zawierającej 

bazę danych nt. instytucji, 

organizacji 

pozarządowych, 

specjalistów zajmujących 

się różnymi formami 

wsparcia rodziny, 

założenie i prowadzenie 

internetowej bazy danych 

nt. istniejących w 

województwie możliwości 

wsparcia rodziny 

(materialnej, 

psychologicznej, 

pedagogicznej, 

edukacyjnej), działalność 

Mediacje rodzinne jako 

jedna z form wspierania 

rodziny wymieniona 

explicite w ustawie o 

wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej 

powinna znaleźć w tym 

punkcie swoje miejsce. 

 

Uwaga 

nieuwzględniona – 

utworzenie regionalnej 

platformy internetowej 

jest zapisane w 

projekcie programu, 

natomiast tworzenie 

lokalnych platform 

wymiany informacji 

jest możliwe do 

realizacji przez centra 

lokalne. 
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rodziny (materialnej, 

psychologicznej, 

pedagogicznej, 

edukacyjnej), 

działalność poradnicza 

w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

rodzinnych, 

małżeńskich, 

wychowawczych i 

opiekuńczych (np. 

poradnictwo prawne, 

psychologiczne, 

pedagogiczne). 

Wspieranie rodziny w 

sieci internetowej. 

poradnicza w zakresie 

rozwiązywania problemów 

rodzinnych, małżeńskich, 

wychowawczych i 

opiekuńczych (np. 

poradnictwo prawne, 

psychologiczne, 

pedagogiczne, mediacje 

rodzinne). Wspieranie 

rodziny w sieci 

internetowej. 

 

  Centra będą również 

służyły jako ośrodki 

konsultacyjne 

oferujące lub 

pośredniczące w 

świadczeniu usług 

poradniczych 

(poradnictwo 

rodzinne, 

wychowawcze, 

ekonomiczne, 

prawne). 

Centra będą również 

służyły jako ośrodki 

konsultacyjne oferujące 

lub pośredniczące w 

świadczeniu usług 

poradniczych 

(poradnictwo rodzinne, 

wychowawcze, 

ekonomiczne, prawne, 

mediacje). 

Zaoferowanie mediacji w 

Centrach będzie jednym ze 

sposobów niwelowania 

nierówności w dostępie do 

tego typu specjalistów dla 

osób z mniejszych 

miejscowości. Wydaje się to 

istotne w kontekście 

planowanej nowelizacji 

ustawy o pomocy 

społecznej, gdzie 

przewidziano specjalność 

asystentura i mediacje 

społeczne. 

Uwaga 

nieuwzględniona – 

mediacje stanowią 

część oferty ośrodków 

wparcia rodziny w tym 

ośrodków interwencji 

kryzysowej. 
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7 Kujawsko-

Pomorska 

Federacja 

Organizacji 

Pozarządowych 

Badania nad 

systemami 

rodzinnymi 

pokazują, że każde 

wsparcie rodziny 

przynosi pozytywną 

zmianę jej systemu i 

jego funkcjonowania 

(...) 

Nieprecyzyjny zapis - do 

zmiany lub usunięcia 

Sformułowane zdanie jest 

mimo wszystko 

dyskusyjne- "każde 

wsparcie rodziny" wcale 

nie musi przynosić 

pozytywnej zmiany 

funkcjonowania. 

Uwaga uwzględniona   

Nadrzędnym celem 

Programu jest 

zapewnienie każdej 

rodzinie 

kompleksowego, 

spójnego i 

zintegrowanego 

wsparcia, które 

będzie impulsem dla 

rozwoju całego 

województwa 

(…).Głównym celem 

działań w ramach 

niniejszego 

Programu będzie 

stworzenie 

wojewódzkiej, 

gminnych oraz 

lokalnych sieci 

społecznego wsparcia 

rodziny. Nie wiadomo czy celem jest wsparcie rodziny, czy 

Należy doprecyzować cele 

– najpierw jest mowa o 

wsparciu rodziny, 

następnie jako cel 

przedstawione jest 

narzędzie (sieci wsparcia 

rodziny) 

Nie wiadomo czy celem jest 

wsparcie rodziny, czy 

stworzenie nowych 

„narzędzi” 

Uwaga uwzględniona   

  Rodziny w naszym 

województwie mają 

Pominąć z wprowadzenia 

oczywiste banały 
Bez tego zdania tekst będzie 

spójniejszy i bez 

Uwaga uwzględniona – 

zapis przeformułowano 
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duży potencjał, który 

wymaga 

uaktywnienia i 

wzmocnienia 

oczywistych banałów 

Ważnym działaniem 

jest stwarzanie 

odpowiednich 

warunków do 

rozwoju 

biopsychicznego, 

społecznego, 

kulturalnego i 

materialnego 

wszystkich rodzin co 

może wpływać na 

podejmowanie 

korzystnych dla 

decyzji 

prokreacyjnych 

przyczyniających się 

do zwiększenia 

liczebności 

społeczeństwa 

naszego 

województwa. 

To zdanie jest pozbawione 

sensu przez ten fragment: 

„co może wpływać na 

podejmowanie 

korzystnych dla decyzji 

prokreacyjnych 

przyczyniających się…” 

Do zmiany. Poza tym sam 

wstęp, oraz określenie 

typów działań jest bardzo 

ogólny i banalny. 

Uwaga uwzględniona –  

zmodyfikowano 

wskazany fragment 

 

  Partycypacja 

 

Przeprowadzenie 

partycypacji a potem 

dopiero powstanie 

dokumentu 

Wychodzi na to, że program 

nie był konsultowany tylko 

pokazany został na czterech 

konferencjach. A to nie 

partycypacja! 

Uwaga 

nieuwzględniona – w 

ramach prac nad 

projektem programu i 

partycypacji społecznej 

odbyły się:  

1) cykl seminariów: 
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11.06. w Mogilnie; 

13.06. w Lipnie; 18.06. 

w Tucholi oraz 20.06. 

2013 r. w Przysieku 

pt.: „Rola samorządu 

terytorialnego w 

prowadzeniu lokalnej 

polityki prorodzinnej” 

(kontynuacja 

konferencji z listopada 

2012 r. „Ekonomiczne 

aspekty polityki 

prorodzinnej w 

gminie”, na prośbę 

przedstawicieli JST 

oraz NGO); 

2) 5-6.09.2013 r. I 

Konwent Dyrektorów 

Departamentów Spraw 

Społecznych; 

3) 18-20.09. 2013 r. 

Konwent Marszałków 

w regionie kujawsko-

pomorskim, obrady z 

udziałem 

przedstawicieli 

organizacji 

pozarządowych; 

4) 30.10.2013 r. 

Debata pt.: „Potrzeby i 
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możliwości wspierania 

działań na rzecz rodzin 

w perspektywie 

finansowej K-P RPO 

na lata 2014-2020 

(udział przedstawicieli 

3 typów rodzin z 

regionu: rodzina na 

starcie, ustabilizowana 

oraz ze szczególnymi 

potrzebami). Ponadto 

w skład zespołu 

roboczego wchodzą 

przedstawiciele 

organizacji 

pozarządowych 

Partycypacyjny 

charakter 

powstawania 

programu 

Dokument sprawia 

wrażenie, że 1 albo 

zabrakło opisu procesu 

diagnozy (jak 

przeprowadzono badania, 

kogo pytano i o co, jakie 

są wyniki?) i partycypacji 

(kto, kiedy, w jaki sposób 

został zaangażowany); 2 

albo tego procesu po 

prostu nie było … 

Dokument obejmuje rzesze 

interesariuszy: rodziny 

mieszkające w dużych 

miastach, małych 

miejscowościach, rodziny 

niepełne, zastępcze, 

wielodzietne, rodziny 

wielopokoleniowe itp. 

Niedopuszczalne jest 

tworzenie dokumentu w 

oparciu o ogólne wskazanie 

problematyki (bezrobocie, 

migracje) bez zbadania 

istnienia wskazywanych 

zjawisk w naszym 

Uwaga 

nieuwzględniona – 

patrz j.w.  
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województwie. W jaki 

sposób bez szczegółowej 

diagnozy autorzy mogli 

wskazać priorytetowe 

kierunki wsparcia? 

  Partycypacja 

społeczna (str. 4-5) 

Przeprowadzenie a dalej 

uwzględnienie wyników 

partycypacji w 

dokumencie 

Trudno jest uznać za 

partycypację społeczną 

uwzględnienie tematyki 

programu wsparcia rodzin 

w czterech wojewódzkich 

konferencjach. Charakter 

konferencji zwyczajowo 

nie służy wymianie 

poglądów, interakcji, 

dyskusji nad propozycjami, 

a przybiera raczej formę 

wykładową z niewielkimi 

elementami  

interaktywnymi. Program 

adresowany do 

czteromilionowej 

społeczności 

województwa powinien  

jednak zostać 

skonsultowany z 

mieszkańcami  

województwa w 

aktywnych formach 

konsultacyjnych, a  

nawet powinien 

powstawać w 

partycypacyjny sposób,  

Uwaga 

nieuwzględniona – 

patrz j.w. 
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gdzie mieszkańcy 

województwa mieliby 

wpływ na stworzenie 

jego założeń, na 

zgłaszanie pomysłów 

etc. Dotychczas 

zrealizowanych działań 

w tym obszarze  

zwyczajnie nie można 

nazwać partycypacją, 

bowiem nie miały one 

nawet wymiaru 

konsultacji. 

Diagnoza Wskazanie danych z 

diagnozy 
Np. jaki procent rodzin (w 

poszczególnych 

powiatach/gminach) 

korzysta z opieki społecznej 

Uwaga 

nieuwzględniona – 

„Diagnoza sytuacji 

rodzin w 

województwie 

kujawsko-pomorskim” 

będąca załącznikiem nr 

1 do programu zawiera 

szczegółowe i 

kompleksowe dane 

statystyczne 

 

Wnioski z diagnozy 

(całość opisu) 

Rozwinięcie tekstu o tzw. 

twarde dane, tj. 

zacytowanie 

najważniejszych 

wniosków z analizy, 

powołanie się na 

konkretne (choć wybrane) 

liczby a przede wszystkim 

1. Dotychczasowy opis w 

tej części dokumentu 

odwołuje się pobieżnie 

do różnych zjawisk i 

problemów społecznych, 

zestawiając nierzadko 

dane niezwiązane 

Uwaga 

nieuwzględniona –  

j.w. 
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wykazanie takich danych i 

informacji, które znajdują 

rozwiązanie (pozytywny 

obraz) w kierunkach 

interwencji i w celach 

Programu 

bezpośrednio z tematem 

– tyle samo a często 

nawet więcej miejsca 

poświęcono problemom 

dot. bezrobocia czy 

starzenia się niż 

problemom rodzin. 

2. Jednocześnie nie dla 

każdego ze wskazanych 

problemów znaleźć 

można odpowiedź w 

programie, co tym 

bardziej potwierdza 

przypadkowość wielu 

opisów (opisanych 

problemów). 

Wiele problemów nie 

jest ujawnionych z 

powodu braku 

odpowiednich badań i 

diagnoz 

Zmiana chronologii prac 

nad dokumentem 
W jaki sposób autorzy 

dokumentu określają 

rozwiązania dla problemów, 

które nie są rozpoznane? 

Proponuję, aby uzupełnić, 

dokument o rzetelną 

diagnozę (zebranie badań, 

uzupełnienie, 

spotkania/rozmowy z 

przedstawicielami różnych 

typów rodzin w różnych 

obszarach województwa). 

Będzie to podstawą do 

tworzenia założeń programu 

(wskazania obszarów 

problemowych, które 

Uwaga 

nieuwzględniona  - j.w. 
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faktycznie wymagają 

interwencji). 

  Wnioski z diagnozy 

(str.7) 

Konieczność uzupełnienia 

opisu (wniosków z 

diagnozy) o wyniki 

partycypacji społecznej 

W tej części dokument 

operuje danymi i 

sformułowania o dużej 

ogólności, ale w żadnym 

stopniu nie powołuje się na 

faktyczne problemy 

zgłaszane przez obywateli i 

ich zorganizowane grupy 

(organizacje pozarządowe) 

w procesie partycypacji 

społecznej, co tym bardziej 

wskazuje na słabą jakość 

tego procesu. Warto 

przeprowadzić działania 

partycypacyjne i zebrać nie 

tylko ich propozycje, ale 

także wiedzę o problemach i 

kłopotach rodzin. 

Uwaga 

nieuwzględniona - W 

trakcie prac nad 

projektem zachowano 

zasadę partycypacji 

społecznej – 

konsultacje społeczne 

są formą partycypacji 

społeczeństwa regionu 

w tworzeniu programu.  

 

  Główne kierunki 

wsparcia (str.8-10) 

Silniejsze powiązanie 

głównych kierunków 

wsparcia z analizą oraz z 

celami programu 

Obecne sformułowania 

kierunków wsparcia nie są 

powiązane lub są powiązane 

w „luźny” sposób z analizą 

wskazaną w poprzedniej 

części dokumentu (np. 

promowanie zdrowego stylu 

życia, utworzenie platformy 

informacyjnej dla 

samorządów), bądź też nie 

znajdują skonkretyzowania 

w celach programu (np. 

Uwaga 

nieuwzględniona – 

brak propozycji zapisu 

w brzmieniu 

proponowanym przez 

zgłaszającego 
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promowanie i wzmacnianie 

ojcostwa, kampanie 

promujące pracodawców). 

 Kierunki wsparcia Niezbędna jest weryfikacja 

założonych kierunków 

wsparcia o dane z 

diagnozy 

Dla wielu zaplanowanych 

działań takiej podstawy po 

prostu nie widać, np. 

lokalne centra dla rodzin, 

karta dużej rodziny 

(diagnoza nie wskazuje 

nawet minimalnej 

informacji o efektach jej 

wprowadzenia np. w 

Toruniu) 

Uwaga 

nieuwzględniona - 

kierunki wsparcia 

określone zostały min. 

przez rodziny i 

środowiska naukowe  

w trakcie działań 

prowadzonych w 

ramach partycypacji 

społecznej 

 

  Cel główny 

dokumentu 

Przeformułowanie celu Rozwiązanie 

instytucjonalne zawarte w 

celu głównym (system 

wsparcia rodziny) nie 

znajduje żadnego 

uzasadnienia w szczątkowej 

diagnozie ani w naszych 

doświadczeniach. 

Zaczynanie od budowy 

struktury to typowy błąd 

planowania, a konsekwencją 

tego będzie 

zaprzepaszczenie dobrej 

woli i intencji samorządu. 

Uwaga 

nieuwzględniona – 

brak propozycji zapisu 

w brzmieniu 

proponowanym przez 

zgłaszającego 

 

 Cele szczegółowe 

(str. 10) 

Zmiana celów (i samego 

podejścia, „filozofii” 

dokumentu) 

Część poświęcona celom i 

dalej opis działań są bardzo 

słabym elementem 

programu. Jako wiodące 

Uwaga 

nieuwzględniona – 

brak propozycji zapisu 

w brzmieniu 
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cele wskazano działania o 

charakterze 

instytucjonalnym i 

działaniom tym poświęcono 

najwięcej miejsca (np. 

utworzenie Regionalnego 

Centrum Wspierania 

Rodziny, wdrożenie 

Kujawsko-Pomorskiej Karty 

Dużych Rodzin, utworzenie 

Interwencyjnego Ośrodka 

Preadopcyjnego). Na tym 

etapie dokumentu okazuje 

się, że jedynym konkretnym 

pomysłem do realizacji jest 

powołanie struktur. W tym 

kontekście warto wskazać, 

że systemy i struktury 

instytucjonalne rozbijają 

poczucie wspólnoty, a to 

właśnie wspólnocie winien 

poświęcony być program.  

proponowanym przez 

zgłaszającego 

  Główne kierunki 

wsparcia (str. 9-10) 

Przeformułowanie 

kierunków wsparcia tak, 

aby faktycznie były to 

wyłącznie kierunki 

wsparcia, a nie kierunki 

wsparcia i przykłady 

działań „aspirujące” do 

kierunków wsparcia 

Część z kierunków 

wsparcia ma charakter 

działań i to o bardzo 

prostym charakterze (np. 

promowanie wsparcia 

rodzin w sieci, konkursy 

dla ojców). Wydaje się, że 

w tej części winny być 

wskazane wyłącznie 

kierunki wsparcia, czyli 

Uwaga 

nieuwzględniona – 

brak propozycji zapisu 

w brzmieniu 

proponowanym przez 

zgłaszającego 

 



25 
 

szerokie obszary do 

zagospodarowania w 

przyszłości - w zależności 

od potrzeb i umiejętności 

ich zaspokajania. 

 Opis działań, 

działanie 1: 

Utworzenie 

Regionalnego 

Centrum Wsparcia 

Rodziny (str.12) 

cytat: 

“Funkcjonowanie 

tego Centrum 

stanowiłoby także 

ważną merytoryczną 

naukową i praktyczną 

pomoc dla organizacji 

pozarządowych 

działających na rzecz 

rodzin na terenie 

województwa” 

Zmiana metody 

funkcjonowania Centrum, 

a tym samym zmiana 

zapisu 

To organizacje i obywatele 

powinni stymulować 

działania Centrum, a nie 

Centrum winno uzurpować 

sobie prawo do wspierania 

organizacji. Działania 

Centrum warto oprzeć na 

aktywności obywateli, a nie 

kreować aktywność za 

pomocą bodźców i 

programów. 

Uwaga 

nieuwzględniona – 

program zakłada 

tworzenie centrów w 

ramach aktywności 

obywatelskiej – patrz: 

str. 13 – 14 programu  

 

  Zadania RCWR Zdiagnozowanie potrzeb Zadania RCWR, jak i samo 

jego funkcjonowanie jest 

„wydumane”. Powołanie 

takiej instytucji uzasadnione 

byłoby, gdyby rozliczne 

działania na rzecz rodzin 

(na poziomie gminnym, 

powiatowym, 

wojewódzkim) wymagałoby 

koordynacji. Na tym etapie 

Uwaga 

nieuwzględniona –  z 

uwagi na to, iż 

działania na rzecz 

rodzin realizowane 

będą  przez: 

administrację rządową, 

samorządową oraz 

organizacje 

pozarządowe, a także 
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absolutnie takiej 

koordynacji nie wymaga. 

środowiska lokalne 

niezbędnym jest 

utworzenie podmiotu  

koordynującego 

 Zadania dla 

Regionalnego 

Centrum (etapy I-III, 

różnorodne funkcje) 

Zmiana roli i znaczenia 

Centrum w Programie na 

bardziej partycypacyjną, a 

nie wyłącznie 

koordynacyjną 

1. Wykaz działań dla 

RCWR („praca nad 

siecią”, „praca z siecią”, 

„praca w sieci”) można 

odebrać wyłącznie jako 

wykaz wymuszony 

(sztuczny podział, 

przeinterpretowane 

zadania). 

2. Podobnie „różnorodne 

funkcje” wydają się 

próbą sztucznej 

systematyzacji zadań dla 

RCWR. Aż chce się 

zaproponować 

dodatkowe funkcje: 

promocyjno-

informacyjną, 

edukacyjno-doradczą, 

edukacyjno-integracyjną 

itd.) 

3. Jednocześnie tam gdzie 

mowa o konkretnych 

rozwiązaniach 

instytucjonalnych, 

„funkcje” opisano 

szczegółowo i szeroko 

Uwaga częściowo 

uwzględniona:  

pkt 1 zaproponowany 

podział jest logiczny i 

zapewni właściwe 

funkcjonowanie 

centrów 

pkt 2 wskazane funkcje 

znajdują odbicie w 

treści – patrz str. 15 – 

16 programu 

pkt 3 uwaga 

uwzględniona 
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(np. funkcja 

rozwojowa), tam gdzie 

wciąż brak konkretów 

opisy są zdawkowe (np. 

funkcja integracyjno-

profilaktyczno) 

  Działanie 1, 

utworzenie Centrum 

(str.13) 

Zmiana zadań Centrum na 

koncentrujące się na 

aktywności stymulowanej 

przez obywateli (dzięki 

procesom 

partycypacyjnym, 

tworzeniu mechanizmów 

szybkiego i skutecznego 

reagowania na zjawiska 

negatywne dla rodzin, 

poszukiwanie rozwiązań 

„u obywateli” itd.) 

W przedstawionej 

koncepcji działań 

Centrum i Programu 

zakłada się, że najpierw 

powstaną niezależne 

elementy (Regionalne 

Centrum, Karta  

Dużych Rodzin, Bon 

Wsparcia) a następnie 

Centrum podejmie się 

odważnego zadania... 

koordynacji tych  

elementów!  

Takie podejście to 

kolejny dowód na 

wyłącznie  

instytucjonalne 

podejście do tworzenia 

programu z  

pominięciem obywateli 

jako nie tylko jego 

odbiorców, ale  

i twórców. Jednocześnie 

zadania Centrum wydają 

się być zadaniami "na siłę" 

i z dala od faktycznego 

Uwaga 

nieuwzględniona –  

program zakłada 

tworzenie centrów w 

oparciu o obywatelską 

aktywność wspólnot 

lokalnych z 

zachowaniem ich 

specyfiki – patrz str. 13 

-14 programu 
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niesienia  wsparcia. 

  Ogólne założenia 

tworzenia I 

funkcjonowania 

Lokalnych Centrów 

dla Rodzin (str. 15-

16) 

Usunięcie wszelkich form 

i rozwiązań zawężających 

aktywność „lokalnych 

centrów dla rodzin” oraz 

wprowadzenie 

mechanizmów 

partycypacyjnych 

weryfikujących faktyczną 

potrzebę funkcjonowania 

centrów lokalnych 

(weryfikacja odpowiedzi 

na pytanie „czy ludzie tego 

chcą?”) 

1. Jeżeli lokalne 

centra dla rodzin 

pozostaną w 

programie jako 

podmioty opisane 

z obecną 

dokładnością, to 

autentyczność i 

efektywność ich 

działań okaże się 

znikoma, a wręcz 

szkodliwa dla 

lokalnej 

aktywności, 

kreatywności i 

możliwości 

wsparcia. 

Rozwiązania 

systemowe, 

szczegółowo 

opisane (co do 

zakresu i form ich 

aktywności) nie 

zdają egzaminu, 

ani jako 

animatorzy dla 

rozwiązań, ani 

jako jednostki 

potrafiące 

reagować na 

zmianę. 

Uwaga 

nieuwzględniona w 

całości  - patrz j.w.  
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Spowodowane to 

jest swoistą 

standaryzacją ich 

działań i 

koniecznością 

wypełniania 

konkretnych 

zaleceń i zadań.  

2. Warto podkreślić, 

że możliwość 

finansowania 

lokalnych centrów 

ze środków RPO 

WK-P 2014-2020 

jest zagrożeniem 

dla nich, a nie 

szansą. 

Wystandaryzowa-

ne  podmioty, 

zależne od jednego 

źródła  

finansowania i 

zobowiązane do 

wypełniania 

wymogów 

programu 

operacyjnego, 

koncentrują się z 

biegiem czasu 

wyłącznie na 

formalnej stronie 

działań 
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3. Rozwiązania 

systemowe o 

konkretnym 

standardzie nie są 

„systemami 

uczącymi się”, co 

oznacza i co 

pokazuje praktyka, 

że jakość ich 

funkcjonowania 

stopniowo obniża 

się! 

4. Potrzeba jest 

partycypacyjnego 

podejścia do 

tworzenia centrów, 

które mogą w 

konsekwencji tego 

podejścia w każdej 

gminie wyglądać 

(funkcjonować) 

inaczej. Bo to 

obywatele winni 

kształtować ich 

ofertę, a nie 

system powinien ją 

narzucać. 

 

  Sieć lokalnych 

centrów wsparcia 

rodziny 

Zmiana sposobu podejścia 

do problematyki 
Efektem takiego podejścia 

będzie po prostu szyld na 

budynku. Wydaje się, że 

dobre intencje pomocy 

Uwaga 

nieuwzględniona w 

całości  - opisane w 

propozycjach od 1 do 3 
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Rodzinie samorząd 

województwa mógłby 

realizować-w pierwszym 

etapie-bez powoływania 

nowych struktur. Autorzy 

dokumentu nie analizują 

jednak takich rozwiązań, 

np.: 

1. Poprzez współpracę z 

organizacjami (np. 

organizując konkurs na 

NGO służący wsparciu 

rodzin) 

2. Po odpowiedniej 

diagnozie inwestycje w 

infrastrukturę służącą 

rodzinom 

3. Kampanie społeczne 

… 

Można byłoby się tego 

dowiedzieć, ale trzeba 

przeprowadzić diagnozę i 

poszerzyć partycypacyjny 

charakter powstawania 

dokumentu … 

działania, zostały 

uwzględnione w 

projekcie programu 

patrz str. 16-18. 

  Funkcjonowanie 

LCdR (str.16), 

1. “istniejące na 

danym terenie 

organizacje 

pozarządowe 

zainteresowane 

1. Wykreślenie w 

pierwszym z 

zapisów frazy „na 

danym terenie”. 

2. Wykreślenie 

drugiego z 

1. Obecny zapis 

automatycznie ogranicza 

możliwości 

funkcjonowania 

lokalnych centrów. 

2. W sposób 

niezamierzony autorzy 

Uwaga częściowo 

uwzględniona.  

1. Program zakłada 

stymulowanie 

aktywności wspólnot 

lokalnych realizowane  

 



32 
 

działaniem na 

rzecz rodzin” 

oraz 

2. “specjalnie 

powoływane do 

realizacji tego 

celu organizacje 

pozarządowe 

(fundacja, 

stowarzyszenia)” 

zapisów. dokumentu odwołali się 

do bardzo złej, bo 

nienaturalnej praktyki 

„tworzenia fundacji” dla 

konkretnego działania. 

Podmioty pozarządowe 

powstawać powinny nie 

jako „inna forma” 

prowadzenia 

działalności 

gospodarczej bądź „inna 

forma” jednostki 

organizacyjnej 

samorządu, ale jako 

podmioty powstające 

dla konkretnych celów 

społecznych. 

poprzez wzmacnianie  

potencjału lokalnych 

organizacji 

pozarządowych 

 

2.Uwaga uwzględniona  

  Funkcja animacyjna 

… (str. 18): “Lokalne 

Centra dla Rodzin 

będą mogły odgrywać 

istotną rolę w 

zapewnianiu 

bezpieczeństwa 

społecznego 

mieszkańców 

województwa, 

podnoszeniu 

mieszkańców 

województwa, 

podnoszeniu poziomu 

demokratyzacji na 

__ Właśnie tych elementów, 

które wymieniono w 

cytowanym fragmencie 

LCdR nie osiągną, bowiem 

ich rola sprowadzona 

została do powielania 

wzorca (modelu), jak i do 

realizacji koncepcji 

narzuconej. Pozostawienie 

cytowanego fragmentu 

tekstu ma tylko wówczas 

sens, gdy zmienione 

zostanie podejście do 

funkcjonowania LCdR 

(wskazane w poprzednich 

Uwaga 

nieuwzględniona – 

zapis jest 

konsekwencją 

przyjętego modelu 

funkcjonowania 

centrów 
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szczeblu społeczności 

lokalnych, krzewieniu 

idei obywatelskości 

oraz 

odpowiedzialności 

społecznej, a także 

pobudzania 

zaangażowania 

społecznego dla 

realizacji dobra 

wspólnego, jakim jest 

rodzina” 

uwagach). 

  Funkcja animacyjna i 

aktywizująca (str. 18), 

“wypracowaniu 

koncepcji 

organizacyjnej i 

metodycznej pracy 

Centrów”. 

Usunięcie zapisu Lokalne Centra dla Rodzin 

powinny od podstaw być 

budowane społecznie i 

oddolnie, a nie z poziomu 

regionalnego, który 

automatycznie wyklucza 

oddolne spojrzenie i szkodzi 

aktywności obywatelskiej w 

lokalnych społecznościach. 

Koncepcja „z poziomu 

regionalnego” jest 

koncepcją narzuconą! 

Uwaga 

nieuwzględniona –

program zakłada 

wiodący udział 

społeczności lokalnych  

w tworzeniu sieci 

centrów dla rodzin 

 

 Działanie 3” 

Wspieranie rodzin w 

pełnieniu opieki nad 

osobami 

niesamodzielnymi 

realizowana przez 

inne podmioty w 

trybie pożytku 

Weryfikacja istniejących 

mechanizmów 
Dokument powołuje się na 

konkursy dla NGO na 

działania wspierające dzieci 

i młodzież zagrożone 

wykluczeniem społecznym. 

Wspomniany konkurs jest 

jednym z przykładów błędu. 

Działania podejmowane w 

Uwaga 

nieuwzględniona – 

wskazane w uwadze 

grupy tj. dzieci i 

młodzież, seniorzy, 

osoby zależne itd. 

tworzą rodziny, zatem 

wspierając je 
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publicznego ramach ofert mogły 

dotyczyć tylko dzieci i 

młodzieży, a nie rodzin. 

wspieramy rodziny 

 Odniesienia do stanu 

prawnego (str. 28), 

część odwołująca się 

do Strategii Rozwoju 

Województwa: "W 

Strategii Rozwoju 

Województwa 

Kujawsko-

Pomorskiego Plan 

Modernizacji 2020+ 

wskazano cztery 

kategorie działań: 

wzmacnianie relacji i 

więzi społecznych 

jako podstawy 

solidarności 

wszystkich pokoleń, 

propagowanie 

postaw 

prozdrowotnych w 

rodzinie, 

propagowanie i 

wspieranie działań na 

rzecz aktywizacji 

społecznej seniorów, 

przeciwdziałanie 

dysfunkcjom życia 

społecznego ze 

szczególnym 

Usunięcie odwołania Cytowany fragment 

Strategii nie ma związku z 

Programem. 

Uwaga 

nieuwzględniona – 

działania zawarte w 

programie zostały 

przewidziane do 

realizacji w strategii 

rozwoju województwa  
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uwzględnieniem 

przeciwdziałania 

przemocy w 

rodzinie." 

  Odniesienie do stanu 

prawnego… (str.29), 

fragment: „Rodzina 

jest ciągle 

niedocenionym 

kapitałem 

społecznym, 

ekonomicznym i 

kulturowym, który 

należy rozwijać. Od 

wykorzystania jej 

potencjałów zależy 

rozwój społeczeństwa 

naszego kraju, 

regionu i społeczności 

lokalnych. Rodzina to 

„źródło życia i 

miłości” (św. Jan 

Paweł II). Zabieganie 

o dobro rodziny staje 

się obecnie na 

szczeblu 

państwowym i 

samorządowym 

wyrazem szczególnej 

troski, która wymaga 

podjęcia konkretnych  

i całościowych 

Przeniesienie fragmentu 

do Wprowadzenia 
1. Ogólny charakter 

sformułowań pasuje 

zdecydowanie lepiej do 

Wprowadzenie do 

Programu. 

2. W cytowanym 

fragmencie brak jest 

odwołań do „aktualnego 

stanu prawnego”. 

Uwaga uwzględniona    
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działań. Rodzina jest 

naturalnym 

elementem lokalnej 

społeczności. 

Wzmocnienie jej 

powiązań z 

najbliższym 

środowiskiem, 

wykorzystanie 

istniejących w nim sił 

(instytucje, 

organizacje, sieci 

społeczne i 

informacyjne) da 

synergiczny  efekt 

stymulujący 

wzajemny rozwój 

rodziny i społeczności 

lokalnej. Kujawsko-

Pomorski Program 

Wspierania Rodziny 

będzie ważnym 

impulsem do rozwoju 

rodzin, środowisk 

lokalnych i całego 

województwa”. 
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 Wszystkie zgłoszone w trakcie trwania konsultacji uwagi i propozycje korekt treści 

projektu, zostały poddane przez członków zespołów eksperckiego i roboczego analizie pod 

kątem ich wykorzystania przy opracowaniu ostatecznego kształtu dokumentu. Sprawozdanie 

z przebiegu i wyników konsultacji społecznych zostało uzgodnione z konsultantem 

naukowym i merytorycznym „Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2014-2022” - prof. Tomaszem Biernatem.  


