
 Kalisz ,dnia 27 listopada 2015 r.
Komunikat

   Prezydent Miasta Kalisza zaprasza na konsultacje społeczne projektu 
„ Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Kalisza na lata 2016-2025”

Udostępniając Państwu projekt Strategii zapraszamy wszystkich zainteresowanych polityką społeczną w Mieście Kalisz do zapoznania się z treścią dokumentu oraz wyrażenia swoich opinii na temat jego zawartości.

Konsultacje społeczne projektu dokumentu Strategii przeprowadzone zostaną w dniach  30 listopada 2015 r. do 21 grudnia 2015r. 

W ramach konsultacji zostanie zorganizowane spotkanie:
•	8 grudnia 2015r, (wtorek ) o godz. 13,00  w  Villa Calisia,  al. Wolności 4
 Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych dokumentu.

Uwagi do projektu Strategii należy przekazywać poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego (zamieszczonego poniżej) podczas spotkań lub przesłanie go drogą elektroniczną na adres biura projektu  mops.kalisz.srps@wp.pl w terminie do dnia 21 grudnia 2015 r.
Projekt Strategii oraz formularz zgłaszania uwag znajdują się w załącznikach.
Wersja papierowa dokumentu dostępna jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Obywatelska 4 – pokój 11-12 oraz na stronie: mops-kalisz.pl       Formularz do składania uwag i propozycji
do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Kalisza na lata 2016-2025 
Wypełniony formularz prosimy odesłać: w wersji elektronicznej na adres mops.kalisz.srps@wp.pl  w wersji papierowej – osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Obywatelska 4, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2015 r.
Formularze    bez    informacji    o    zgłaszającym    uwagi    oraz    bez    podpisanej    zgody   na    przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane.

Nazwa podmiotu zgłaszającego propozycje/uwagi
Dane kontaktowe:
Adres, nr telefonu, adres poczty
elektronicznej
Imię i nazwisko



UWAGI I PROPOZYCJE DO STRATEGII
Lp.
Aktualny zapis w projekcie (np. punkt)
Sugerowana zmiana
Uzasadnienie

Pytania pomocnicze:
- Czy poszczególne zapisy Strategii są czytelne i zrozumiałe?
- Czy któryś z wymienionych zapisów jest zbędny? Jeśli tak, to który?
- Czy należałoby do?dać jakiś dodatkowy element/zapis do tych proponowanych? Jak powinien brzmieć?





Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ww. formularzu konsultacyjnym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z póżn. zm.). Administratorem ww. danych osobowych jest Urząd Miejski w Kaliszu. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przekazania moich uwag w związku z ww. konsultacjami społecznymi. Podanie ww. danych jest dobrowolne oraz mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Miejscowość, data                                                Podpis osoby wypełniającej formularz



