Harmonogram konsultacji społecznych mających na celu zebranie opinii mieszkańców
na
temat
programów
zdrowotnych
prowadzonych
w
Częstochowie.
Celem konsultacji będzie wybranie dedykowanego programu zdrowotnego (możliwość
szczepień dla dzieci przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu lub program
refundowania badań umożliwiających wykrycie boreliozy. Wykonanie badań igg oraz
testów (ELISA, Western blot oraz test PCR) pozwala na wczesne podjęcie leczenia.
Szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepieniem zalecanym, ale
wciąż nie obowiązkowym, zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych w Polsce.
Harmonogram
Listopad, grudzień 2017
Etap przygotowawczy
1. Szkolenia dla użytkowników i testy platformy „dialogu”;
2. Przygotowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie
prowadzenia konsultacji społecznych mających na celu zebranie opinii mieszkańców
na temat wyboru preferowanego programu zdrowotnego.
a) cel konsultacji,
celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców dotyczących
preferowanych programów zdrowotnych
b) przedmiot konsultacji,
Zebranie opinii mieszkańców i ich preferencji dotyczących preferowanych
programów zdrowotnych
c) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
Konsultacje rozpoczną się w styczniu 2018 r. i potrwają do 30 kwietnia 2018.
d) zasięg terytorialny konsultacji, - całe miasto
e) formę przeprowadzenia konsultacji - spotkanie, ankieta, forum
internetowe, ulotki, plakaty
f) grupę docelową, - mieszkańcy miasta
g) sposób poinformowania mieszkańców o trybie przeprowadzenia
konsultacji,
h) określenie sposobu i trybu zgłaszania opinii, uwag i propozycji,
i) sposób poinformowania o wynikach konsultacji,
j) odpowiedzialnego za proces konsultacji.
2) przygotowanie materiałów informacyjnych prezentujących zagadnienia związane
z tematyką prowadzonych konsultacji społecznych
Rekrutacja na konsultacje
styczeń 2018
1) za pośrednictwem platformy internetowej do prowadzenia
społecznych
2) mailowo, pod adresem: konsultacje@czestochowa.um.gov.pl
3) telefonicznie pod nr tel.: 34 37 07 497

konsultacji
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4) osobiście w siedzibie Referatu Partycypacji i Konsultacji Społecznych Wydziału
Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Focha 19/21, I piętro, pok. 32
Kampania informacyjno-promocyjna prowadzonych konsultacji społecznych:
a) konferencja prasowa Prezydenta Miasta
a) redakcja i druk ulotek i plakatów
b) umieszczenie informacji o prowadzonych konsultacjach na miejskich stronach
internetowych
c) umieszczenie informacji o prowadzeniu konsultacji społecznych na stronie
internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl.
3. Spotkania i debaty
Luty 2018
1) rozpoczęcie wątku dotyczącego prowadzonych konsultacji społecznych na forum
dyskusyjnym zamieszczonym na platformie
2) zbieranie opinii mieszkańców na temat programów zdrowotnych realizowanych
w Częstochowie, przekazywanych do Urzędu Miasta Częstochowy:
a) elektronicznie,
b) pocztą,
c) osobiście.
3) zorganizowanie otwartego spotkania konsultacyjnego w Urzędzie Miasta
Częstochowy
4) przeprowadzenie debaty online z wykorzystaniem platformy
5) przeprowadzenie internetowej ankiety dla mieszkańców
Zbieranie opinii mieszkańców
opracowanie raportu z konsultacji
marzec – kwiecień 2018
konsultacje raportu z mieszkańcami, wprowadzenie zmian w raporcie (kwiecień)
1. Prezydent Miasta przedstawia mieszkańcom miasta wyniki konsultacji najpóźniej
w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia konsultacji za pośrednictwem:
1) lokalnych środków masowego przekazu,
2) strony internetowej http://konsultacje.czestochowa.pl.
2. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz ze stanowiskiem
i uzasadnieniem do stanowiska Prezydenta Miasta dotyczących każdej z opinii.
3. Prezydenta Miasta wyniki konsultacji przedstawia Radzie Miasta na pierwszej sesji
od zakończenia konsultacji.
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