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III wzorcowy proces konsultacyjny 

Konsultacje społeczne w procesie opracowywania projektu dokumentu: 

Kierunki rozwoju świadczeń zdrowotnych w powiecie oleckim  

na lata 2015-2020 

(w kontekście uwarunkowań demograficznych, w zakresie opieki długoterminowej 

 i zdrowia psychicznego) 

 

Proces konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia powiatowego dokumentu 

strategicznego pn.  Kierunki rozwoju świadczeń zdrowotnych w powiecie oleckim na lata 

2015-2020 (w kontekście uwarunkowań demograficznych, w zakresie opieki długoterminowej 

i zdrowia psychicznego) przeprowadzany przez Powiat Olecki.  Opracowanie dokumentu było 

poprzedzone sporządzeniem Oceny potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu oleckiego 

niezbędnej do wyznaczenia strategicznych kierunków polityki zdrowotnej w lokalnym 

środowisku. 

Wieloletnie analizy sytuacji demograficznej w kraju, w tym również powiatu 

oleckiego wykazują tendencję stałego wzrostu liczebności populacji w wieku 

poprodukcyjnym. Wydłużenie się średniej długości życia skutkuje wzrostem chorobowości 

i niepełnosprawności oraz zwiększeniem liczby osób niesamodzielnych. Powoduje to stały 

wzrost zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne dla osób przewlekle chorych z zakresu 

opieki długoterminowej, paliatywno-hospicyjnej i psychiatrycznej, w kontekście 

uwarunkowań demograficznych - psychogeriatrycznej. 

Stale istniejącym krajowym problemem w obszarze ochrony zdrowia są 

niewystarczające środki finansowe, które w pewnym stopniu ograniczają dostęp do świadczeń 

opieki zdrowotnej. Wobec istniejących problemów zdrowotnych i ograniczeń 

ekonomicznych, w celu zabezpieczenia mieszkańców powiatu należy zaplanować taki rozwój 

świadczeń, który przyniesie jak największe efekty, zarówno w wymiarze medycznym, 

społecznym, jak i ekonomicznym. 
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Konsultacje społeczne prowadzone w terminie od dnia 31 października do 19 grudnia 

2014 roku w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie konsultacji społecznych w Powiecie 

Oleckim” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia  

im. Św. Łukasza w partnerstwie z Powiatem Oleckim w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Konsultacje społeczne prowadzone zgodnie z zapisami uchwały nr V/32/07 Rady 

Miejskiej w Olecku z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Olecko oraz Uchwały  

nr ORN.007.31.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  

Przyjęto bierne i czynne formy dialogu z organizacjami pozarządowymi  

i mieszkańcami powiatu. 

 

Rysunek 1.   Przyjęte formy i metody konsultacji społecznych. 

 

 

 

• artykuły w prasie 

• ulotki 

• informacje na stronie internetowej UM 
bierne 

• spotkania otwarte 

• dni otwarte 

• wykorzystanie grup przedstawicielskich 

• wywiady kwestionariuszowe indywidualne 

• grupy fokusowe 

• konsultacje pisemne  

• spotkanie publiczne podsumowujące 

czynne 
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1. Formy bierne (artykuły, ulotki, informacje na portalach internetowych) 

Celem jest dostarczenie informacji o prowadzonym postępowaniu jak również 

nagłośnienie omawianej problematyki. 

2. Spotkania otwarte (06.11.2014, 18.12.2014) ( Klub Seniora „Wrzos” ul. Wojska 

Polskiego 13,  godzina 10
30

). Metoda spotkania przeprowadzona dwuetapowo. Na 

pierwszym przedstawienie diagnozy sytuacji, koncepcji działania i przedyskutowanie 

proponowanych rozwiązań. Drugie spotkanie to spotkanie podsumowujące i prezentacja 

opracowanego dokumentu z naniesionymi ewentualnymi zmianami po konsultacjach. 

3. Dni otwarte w SPZZOD w Olecku Kolonia 4 (17-21.11.2014 w godz. 10
00

 12
00

) 

połączone ze specjalistycznymi dyskusjami i prezentacjami, udzielanie informacji  

i odpowiedzi na pytania osób niezainteresowanych oficjalnymi spotkaniami. Dni otwarte 

pozwolą osobom zainteresowanym na bliższy kontakt z placówką opieki 

długoterminowej, zapoznanie się z jego funkcjonowaniem.  

4. Wykorzystanie grup przedstawicielskich. Metoda ta będzie polegać na zaproszeniu do 

konsultacji organizacji branżowych i wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych, 

reprezentujących poszczególne środowiska szczególnie osób starszych, przewlekle 

chorych jak również środowiska medyczne. Ich wiedza i doświadczenie, często  

o charakterze eksperckim, sprawią, że przedstawiane przez nich opinie będą bardzo 

wartościowe.  Konsultacje będą przybierać charakter dyskusji, w której udział wezmą 

wszystkie organizacje naraz, albo oddzielnie prowadzonych rozmów dwustronnych. 

Korzyścią płynącą z zastosowania tej metody będzie uzyskanie konkretnych informacji 

oraz stworzenie platformy do wymiany poglądów na temat szczegółowych rozwiązań. 

5. Wywiady kwestionariuszowe indywidualne. Wywiady będą stanowić wstęp do 

pogłębionych badań lub też mogą być wykorzystywane w stosunku do osób wyłączonych 

z głównego nurtu konsultacji.  

6. Grupy fokusowe.  Będą to spotkania w małych, 8-10 osobowych grupach, prowadzone 

przez wykwalifikowane osoby w celu głębszego poznania opinii danej grupy społecznej 

na dany temat.  

7. Konsultacje pisemne poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie 

internetowej powiatu, przesłany drogą elektroniczną, osobiście lub pocztą tradycyjną. 

8. Spotkanie publiczne podsumowujące. Opis - pkt 2. 
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Raport z konsultacji społecznych będzie opublikowany do końca stycznia 2015 roku.  

Wszelkie informacje o konsultacjach są zamieszczane na stronie internetowej 

realizatorów ww. projektu www.stowarzyszenie.olecko.pl, www.powiat.olecko.pl. Z 

materiałami dotyczącymi Oceny można się zapoznać również w Samodzielnym Publicznym 

Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia (tel. 87 520 22 08). 

 

W załączeniu prezentacja dotycząca oceny potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu 

oleckiego jak również analiza SWOT i wstępnie przyjęte kierunki działania. 

 

http://www.stowarzyszenie.olecko.pl/
http://www.powiat.olecko.pl/

