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Formularz zgłaszania uwag do projektu Uchwały Rady Miasta Konina w sprawie  Programu Współpracy Miasta Konina                                     

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w  art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                                 

i o wolontariacie na 2019 rok 

 

 

Podmiot zgłaszający 

propozycje 

Adres Nr telefonu E-mail Imię i nazwisko 

osoby do  kontaktu 

Data wypełnienia  

 

FUNDACJA  

BIAŁE KONIE 

Jana Kochanowskiego 

17/9, Poznań 

(w trakcie zmiany na 

Zosinki 75, Grochowy) 

791 363 471 fundacja.bialekonie

@gmail.com 

Agnieszka 

Gołębiowska 

06.06.2018 

 

 

Lp. Aktualny zapis w projekcie uchwały 

(proszę podać nr paragrafu, punktu itd.) 

Proponowana zmiana 

(proszę podać konkretny zapis paragrafu, 

punktu itd.) 

Uzasadnienie 

1. Rozdział IV. Przedmiot współpracy 

 

 

Wyodrębnić osobny punkt dla: 

Przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz wspierania dzieci, młodzieży oraz 

osób dorosłych w wychodzeniu z 

przemocy w zakresie: 

1. realizacji inicjatyw edukacyjnych i 

badawczych w zakresie problematyki 

przeciwdziałania przemocy, 

2. wsparcia i pomocy osobom dotkniętym 

przemocą w odnalezieniu drogi do 

wyjścia z przemocy, w formie 

specjalistycznego poradnictwa 

prawnego, psychologicznego, 

terapeutycznego oraz realizacji 

Obszar jest na tyle obszerny i 

specyficzny, że zasługuje na 

wyodrębnienie. 



warsztatów rozwoju osobistego, 

3. realizacji programów profilaktycznych 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

4. wymiany doświadczeń osób i instytucji 

działających w obszarze 

przeciwdziałania przemocy, 

5. realizacji spotkań, konferencji, 

koncertów, wystaw, festiwali i innego 

typu imprez związanych z problematyką 

wsparcia i przeciwdziałania przemocy, 

6. organizacji kolonii oraz wczasów 

terapeutycznych oraz 

socjoterapeutycznych dla dzieci i 

dorosłych z rodzin dotkniętych 

przemocą  

7. wspierania prowadzenia 

specjalistycznych działań konsultacyjno 

– interwencyjnych dla osób 

doświadczających przemocy domowej,i 

ich rodzin 

8. wspierania budowania systemu 

współpracy w środowisku lokalnym w 

celu przeciwdziałania przemocy, 

 

 

Przenieść tu podpunkty 10 z punktu 5 

„Ochrona zdrowia, przeciwdziałania 

uzależnieniom…” tj.: 

10. prowadzenia interdyscyplinarnego 

poradnictwa oraz zajęć grupowych dla 

doznających przemocy i sprawców 

przemocy, 

 

 



2. Rozdział IV. Przedmiot współpracy 

Punkt 5 

13. wspierania prowadzenia specjalistycznych 

działań konsultacyjno – interwencyjnych dla 

osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 

oraz osób doświadczających przemocy 

domowej, 

16. wspierania budowania systemu współpracy w 

środowisku lokalnym w celu przeciwdziałania 

uzależnieniom i przemocy 

Wykreślić przemoc z podpunktu 13 i 16 – 

nowe brzemiennie:  

13. wspierania prowadzenia 

specjalistycznych działań konsultacyjno – 

interwencyjnych dla osób uzależnionych od 

alkoholu i ich rodzin, 

 

16. wspierania budowania systemu 

współpracy w środowisku lokalnym w celu 

przeciwdziałania uzależnieniom 

 

 

3.  Rozdział IV. Przedmiot współpracy 

 

 

Dodać punkt: 

Działalności na rzecz młodzieży, 

szczególnie w zakresie rozwoju 

kreatywności, postawy twórczej i 

sprawczości, oraz przygotowania i 

wsparcia młodych do samodzielnego 

dorosłego życia. Rozbudzanie 

świadomości społecznej poprzez 

kierowanie uwagi na ich potrzeby. 

 

Brak w obecnym zakresie tego 

obszaru. 

4. Rozdział IV. Przedmiot współpracy 

 

 

Dodać punkt: 

Tworzenia korzystnych warunków dla 

tworzenia i wdrażania innowacyjnych 

sposobów rozwiązywania problemów 

społecznych 

 

Ważny obszar z punktu widzenia 

zwiększenia efektywności 

realizowanych działań. 

5. Rozdział IV. Przedmiot współpracy 

Punkt 15.„Prowadzenia działalności wspierającej 

rozwój wspólnoty lokalnej i działań…” 

Dodać podpunkty do punktu 15: 

1. realizacja inicjatyw podnoszących 

kompetencje mieszkańców – dzieci, 

młodzieży i dorosłych – do 

aktywnego uczestnictwa w prace na 

 



rzez wspólnoty lokalnej i rozwoju 

miasta 

2. realizacja inicjatyw wzmacniających 

poczucie zakorzeniania i budujących 

poczucie tożsamości i identyfikacji 

mieszkańców z miastem, w tym 

podnoszących świadomość 

historyczną miasta wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych 

 

 

6. Rozdział IV. Przedmiot współpracy 

 

Punkt 2. Dodać podpunkt: 

 

- promocji edukacji artystycznej i animacji 

kulturowej 

 

 

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2018 r. na: 

 adres e-mail: bartosz.jedrzejczak@konin.um.gov.pl  albo 

 pozostawić w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Konina z dopiskiem „Konsultacje -  Program Współpracy z NGO na 2019” albo 

 przesłać pocztą na adres Centrum Organizacji Pozarządowych,  Plac Wolności 1, 62-500 Konin  z dopiskiem „Konsultacje – Program 

Współpracy z NGO na 2019”. 


