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1. Wstęp
Dnia 19.10.2015 roku, w Prudniku odbyły się spotkania konsultacyjne z lokalnymi
liderami opinii, przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi oraz mieszkańcami powiatu
prudnickiego. Celem spotkań było uzyskanie opinii i uwag dot. projektu Strategii Rozwoju
Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. Na spotkaniu zostały
zaprezentowane elementy składowe dokumentu Strategii oraz szczegółowo została
przedstawiona wizja i misja oraz cele strategiczne i operacyjne. Uczestnikom zostały
również rozdane merytoryczne materiały pomocnicze w postaci zadań priorytetowych.
Uczestnicy spotkania mogli zgłaszać swoje uwagi podczas prezentacji poszczególnych
elementów Strategii. Na koniec spotkania został również przewidziany czas na dyskusję.
Osoby, które wolałby zgłosić uwagę podczas spotkania w formie pisemnej miały także taką
możliwość, dzięki przygotowanym papierowym formularzom zgłaszania uwag.
Spotkania odbyły się zgodnie z zaplanowanym scenariuszem.
Agenda spotkania znajduje się poniżej:
Czas
35’

10’
35’

10’

Działanie
1. Informacje nt. projektu i Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
2. Metody konsultacji
3. Konsultacje dokumentu cz. 1
 Przebieg prac nad strategią
 Części składowe dokumentu
Przerwa kawowa
Konsultacje dokumentu cz. 2
 Misja, wizja
 Cele strategiczne i operacyjne
 Dyskusja
Podsumowanie i zakończenie spotkania

2. Zgłoszone uwagi i wprowadzone zmiany do dokumentu Strategii
Wszystkie uwagi zgłoszone przez uczestników spotkań zostały zebrane i uwzględnione w niniejszym raporcie. Poniżej znajduje się
zestawienie zgłoszonych uwag z propozycją wprowadzenia zmian do dokumentu Strategii, bądź z uzasadnieniem, dlaczego uwaga nie
została wprowadzona.
Lp.
1.

Zapis Strategii
Cele strategiczne i operacyjne

2.

Cel strategiczny 3 oraz cel
operacyjny 3.1.

Treść uwagi
Brakuje podkreślenie w celach strategicznych i
operacyjnych spraw dotyczących seniorów (np. cała
sfera silver economy).
Należy kwestie dotyczące osób starszych podnieść do
rangi celu strategicznego, ponieważ jest to jeden z
najważniejszych problemów województwa opolskiego
Cel operacyjny 3.1. ma identyczną treść jak cel
strategiczny 3.

Propozycja zmiany
Ująć kwestie dotyczące osób starszych na poziomie
celu strategicznego.
Ująć całą sferę silver economy w celach operacyjnych
odnoszących się do osób starszych
Uwzględnić kwestie dotyczące opieki/zaopiekowania i
usług medycznych dedykowanych osobom starszym
Należy dokonać takiej zmiany treści celu operacyjnego
3.1., aby nie powielał on zapisów celu strategicznego
3.

3.
4.
5.
6.
7.

Pytania:

Uwagi/wnioski:
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