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SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI 

projektu uchwały Rady Miasta Konina w sprawie  Programu Współpracy Samorządu  Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.   

 

           

Konsultacje przeprowadzone zostały w celu poznania uwag i opinii podmiotów III sektora dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Konina  

w sprawie Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.  Konsultacje w sprawie przedmiotowego projektu uchwały ogłoszone zostały Zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Konina nr 70/2018 z dnia 24 maja 2018 roku. Termin konsultacji ustalono od 4 czerwca do 31 lipca 2018 roku. 

W ramach konsultacji miało miejsce: 

- ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem wyżej wskazanej uchwały zostało umieszczone na stronie 

internetowej Miasta Konina, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego. 

Zainteresowani otrzymali możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą tradycyjną  na adres: Centrum Organizacji Pozarządowych, Plac Wolności 1, 

62-500 Konin z dopiskiem ,,Konsultacje Programu Współpracy z NGO na 2019”  oraz pocztą elektroniczną na adres: bartosz.jedrzejczak@konin.um.gov.pl 

używając załączonego formularza zgłaszania uwag. Dodatkowo informację o konsultacjach zamieszczono na  profilu www.facebook.com/cop.konin,  

-  przesłano projekt uchwały do podmiotów uprawnionych, których dane znajdują się w bazie danych Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, 

- w terminie 4 czerwca 2018 roku przekazano projekt uchwały Konińskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, która nie wniosła uwag  

do przedmiotowego projektu, 

- 19 czerwca i 20 czerwca 2018 roku w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 1 i 3 w Koninie odbyły się dwa otwarte spotkania 

konsultacyjne w sprawie projektu uchwały. Na spotkaniach obecne były łącznie 4 osoby - przedstawiciele NGO i Urzędu Miejskiego w Koninie.  
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Komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii było Centrum Organizacji Pozarządowych. Projekt 

dokumentu przygotowało Centrum Organizacji Pozarządowych przy udziale komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego współpracujących  

z organizacjami pozarządowymi.  

Do Urzędu Miejskiego w Koninie wpłynęło drogą mailową pięć formularzy uwag  oraz trzy informacje od następujących podmiotów: 

 Fundacja Białe Konie (karta załącznik nr 1) 

 Urząd Miejski w Koninie, Wydział Rozwoju Gospodarczego (karta załącznik nr 2) 

 Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Szansa” (karta załącznik nr 3) 

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Koninie (karta załącznik nr 4) 

 Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej” (karta załącznik nr 5) 

 Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego (informacja załącznik nr 6)  

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informacja (informacja załącznik nr 7) 

 Brak uwag do dokumentu i akceptację treści przesłała Pani Elżbieta Streker-Dembińska, Stowarzyszenie ONA w Koninie  w dniu 18 lipca 2018 
roku w formie maila. (informacja załącznik nr 8) 
 

 
 
 

STANOWISKO W SPRAWIE OPINII I UWAG 
 

zgłoszonych w ramach konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Konina w sprawie  Programu Współpracy Samorządu Miasta 
Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2019 r. 
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LP. 

 
PODMIOT 

ZGŁASZAJĄCY 
UWAGĘ/ OPINIĘ 

 
AKTUALNY ZAPIS W 

PROJEKCIE UCHWAŁY 

 
TREŚĆ PROPONOWANEJ 

ZMIANY 

 
UZASADNIENIE ZGŁASZAJĄCEGO 

 
STANOWISKO UMK 

 
1. 

 
Fundacja Białe 
Konie 

 
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 warsztatów 
rozwoju osobistego, 

3. realizacji programów 
profilaktycznych dla 
dzieci, młodzieży i 
dorosłych, 

4. wymiany doświadczeń 

Obszar jest na tyle obszerny i 
specyficzny, że zasługuje na 
wyodrębnienie. 

 
Uwzględniono uwagę 
częściowo, dodano w 
brzmieniu:  
 
Rozdział IV pkt. 5 ppkt 
„19) przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz 
wspierania dzieci, 
młodzieży oraz osób 
dorosłych w 
wychodzeniu z 
przemocy,”. 
 
Dodanie rozszerzenia dla 
tego podpunktu ogranicza 
możliwość realizacji 
zadań, nie ujętych w 
wyszczególnieniu. 
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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 



 5

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, 

  
 
 

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 

 
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 
 

  
Uwzględniono uwagę  
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uzależnieniom i 
przemocy 

  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. Uwzględniono   uwagę 
Rozdział IV, pkt 5 
(dodano nowy podpunkt) 
w brzmieniu: 
„20) 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.”. 

  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. 

Odrzucono uwagę. W 
obecnym zapisie 
programu Rozdział IV 
proponowany obszar jest 
już ujęty np. pkt: 15,16 i 
20. 

  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 

 Odrzucono. Dodanie 
rozszerzenia dla tego 
punktu ogranicza 
możliwość realizacji 
zadań nie ujętych w 
wyszczególnieniu. 
Jednocześnie 
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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 

proponowane obszary są 
ogólnie ujęte w innych 
punktach np. w pkt 9 
ppkt 2, pkt 15 ppkt 2, 16 
oraz dodanych 19 i 20. 
 

  Rozdział IV. Przedmiot 
współpracy 
 

Punkt 2. Dodać podpunkt: 
 
- promocji edukacji 
artystycznej i animacji 
kulturowej 
 

 Uwzględniono uwagę. 
Rozdział IV pkt. 2 
dodano nowy ppkt w 
brzmieniu:  
7) „promocji edukacji 
artystycznej i animacji 
kulturowej.”. 

2. Urząd Miejski 
w Koninie, 
Wydział 
Rozwoju 
Gospodarczego 

Rozdział I, Cele współpracy, 

§ 1. 

 

Proszę o dodanie kolejnego 
celu - Realizacja działań na 

rzecz mieszkańców obszaru 

rewitalizacji „Starówka”. 

Propozycje zgodne                                     
z rekomendacjami eksperta 
wspomagającego realizację projektu 
dot. rewitalizacji konińskiej Starówki. 

Uwzględniono uwagę. 
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  Rozdział III, Zasady i formy 

współpracy, § 4., pkt 9.  

 

Proponuję dodać kolejną 
możliwość  finansowania 
działań – mikrogranty.  

Propozycje zgodne                                     
z rekomendacjami eksperta 
wspomagającego realizację projektu 
dot. rewitalizacji konińskiej Starówki. 

Odrzucono uwagę. Ta 
forma finansowania 
zawiera się w formule 
zadań zlecanych jako 
regranting. Rozdział III, 
Zasady i formy 
współpracy, § 4., pkt 9 
ppkt  4.  

  Rozdział III, Zasady i formy 

współpracy, § 4., pkt 11. 

 
 

Proponuję uszczegółowić 
zapis. Czy na podstawie 
tego zapisu jasno wynika, że 
można zastosować inne 
kryteria, niż wskazane w 
programie? 

Propozycje zgodne                                     
z rekomendacjami eksperta 
wspomagającego realizację projektu 
dot. rewitalizacji konińskiej Starówki. 

Uwaga odrzucona. Brak 
poza zadanym pytaniem 
propozycji 
uszczegółowienia tego 
punktu.  

  Rozdział IV, Przedmiot 

współpracy, § 5. 

 

Proszę o dodanie jako pkt 
21 następującego zapisu – 
Działalności wspierające 
wdrażanie Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 
Miasta Konina na lata 2016-
2023. 

Propozycje zgodne                                     
z rekomendacjami eksperta 
wspomagającego realizację projektu 
dot. rewitalizacji konińskiej Starówki 

Uwzględniono uwagę.  
Rozdział IV,§5,dodano 
nowy podpunkt o 
brzmieniu: 
„21) Działalności 
wspierające wdrażanie 
Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta 
Konina na lata 2016-
2023.”. 

3. Konińskie 
Stowarzyszenie 
Abstynentów 
„Szansa”  

Rozdział IV § 5. Punkt 5. 
 

1) Prowadzenia Punktu 
Informacyjno Kontaktowy 
dla Osób i Rodzin 
dotkniętych problemem 
Alkoholowym. 
2) Prowadzenie Klubu 
Abstynenta dla 
mieszkańców miasta 

Punkt Informacyjno Kontaktowy dla 
osób i rodzin z problemem 
alkoholowym i Klub Abstynenta 
działają od 01-01-2018 i z dnia na dzień 
cieszący się większym 
zainteresowaniem mieszkańców miasta 
Konina.  
 

Uwzględniono uwagę. 
Rozdział IV pkt. 5 
dodano nowe podpunkty 
w brzmieniu:  
„21) prowadzenia Punktu 
Informacyjno - 
Kontaktowego dla Osób i 
Rodzin dotkniętych 
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Konina. 
3) Organizowanie i 
prowadzenie konferencji 
dotyczących uzależnienia od 
alkoholu. 
 

Wymiana doświadczeń w profilaktyce 
przeciwalkoholowej pomiędzy 
organami władzy samorządowej a 
organizacjami pozarządowymi, grupami 
samopomocowymi, 
 i profesjonalistami w dziedzinie 
uzależnień alkoholowych. 

problemem 
Alkoholowym, 
22) prowadzenie Klubu 

Abstynenta dla 
mieszkańców miasta 
Konina, 

23) organizowanie i 
prowadzenie 
konferencji 
dotyczących 
uzależnienia od 
alkoholu. 

4. Polskie 
Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób 
z 
Niepełnosprawn
ością 
Intelektualną w 
Koninie 

Rozdział III  § 4. Pkt 13 
 
 

Rozdział III  § 4. Pkt 13 
 
Prośba o zmianę dotyczy:  
OGŁOSZENIE 
PREZYDENTA MIASTA 
KONINA 
 
Prezydent Miasta Konina 
ogłasza otwarty konkurs 
ofert na realizację zadania 
publicznego z dziedziny 
pomocy społecznej, 
działalności charytatywnej 
oraz na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami na 
rok 2019 
 
VIII. Koszty 
niekwalifikowalne 
Do wydatków, które w 
ramach konkursu nie mogą 

     Nagrody i premie przyznawane 
pracownikom są ważnym elementem 
systemu motywacyjnego. Praca w 
Środowiskowym Domu Samopomocy 
jest dynamiczna, często wymaga 
zaangażowania pracowników  poza ich 
zakresem obowiązków. Osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną mają 
zmieniające się potrzeby wsparcia i 
opieki. Ich stan zdrowia często ulega 
pogorszeniu i nakłada dodatkowe 
obowiązki zarówno na rodzinę jak i 
kadrę ŚDS.  
     Oferta Domu jest coraz bogatsza. W 
celu zapewnienia jakości świadczonych 
usług wymaga przygotowywania 
dodatkowych zajęć, wzrostu 
kreatywności i podążania za potrzebami 
naszych uczestników. 
     Od lipca 2018 roku zwiększyła się 
liczba miejsc w ŚDS, tym samym 

Uwaga odrzucona. 
Ogłoszenie, zawierające 
wyszczególnienie dla 
kosztów 
niekwalifikowanych nie 
może zawierać w sobie 
proponowanego 
wykluczenia. 
Wprowadzenie premii, 
jako formy bonifikaty 
warunkowanej 
uzyskaniem dodatkowego 
finansowania 
(zwiększenia środków w 
czasie realizacji zadania) 
jest niezgodne z zasadami 
racjonalnego 
gospodarowania 
środkami publicznymi.   
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być finansowane, należą 
wydatki nie odnoszące się 
jednoznacznie do projektu, 
w tym m. in.: 

 (…) 
 Nagrody, premie i 

inne formy 
bonifikaty 
rzeczowej lub 
finansowej dla osób 
zajmujących się 
realizacją zadania; 
(punkt nie dotyczy 
placówek w całości 
finansowanych 
przez Urząd 
Miejski ze środków 
budżetu 
centralnego;  

 (…) 

wzrosła ilość obowiązków 
spoczywających na pracownikach. 
Wysokość dotacji wzrosła i dała 
możliwość dodatkowego 
wynagradzania. 
     W związku z Programem „Za 
życiem” otrzymujemy dodatkowe 
środki, które nie są gwarantowanymi i 
przekazywanymi w sposób ciągły. Nie 
pozwalają na zwiększenie wynagrodzeń 
na stałe, ale dają możliwość 
okresowego wzrostu wynagrodzeń. 
    Środowiskowy Dom Samopomocy 
„Razem”  jest prowadzony przez 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną w 
Koninie. Regulamin Pracy i 
Wynagradzania Pracowników PSONI 
pozwala na wypłatę jednej nagrody w 
roku pracownikom. Środki, które 
pozostają ze zwolnień lekarskich i 
urlopów macierzyńskich mogą zostać 
wykorzystane właśnie na te nagrody.   
     Dotacja otrzymywana z Urzędu 
Miasta jest jedyną dzięki której 
funkcjonuje ŚDS, nie mamy innych 
źródeł finansowania. Brak możliwości 
wypłacania nagród i premii pozbawia 
pracowników wyższych wynagrodzeń, 
pomimo zwiększonego zakresu zadań 
spowodowanego realizacją Programu 
„Za życiem”, jak również z powodu 
zastępstw za innego pracownika. Nie 
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pozwala wypełniać założeń Regulaminu 
naszego Stowarzyszenia, które jest 
realizowane w stosunku do innych osób 
zatrudnionych np. w WTZ.  
  

5. Fundacja im. 
Doktora Piotra 
Janaszka  
„Podaj Dalej” 

§ 5.   
 
Pkt. 1 
 
4) świadczenia usług 
opiekuńczych w domu 
podopiecznego oraz 
specjalistycznych  usług 
opiekuńczych, 

świadczenia usług 
opiekuńczych w domu 
podopiecznego oraz 
specjalistycznych  usług 
opiekuńczych w tym 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z 
niepełnosprawnością 
ruchową nabytą, 
świadczenie 
krótkoterminowej usługi 
opiekuńczej pod 
nieobecność opiekuna  
np.  pobyt opiekuna w 
szpitalu 

a. Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z 
niepełnosprawnością ruchową 
nabytą różnią się zasadniczo od 
zwykłych specjalistycznych 
usług opiekuńczych tym, że 
osoby z taką 
niepełnosprawnością  po 
wypadku lub też chorobie trzeba 
jak najszybciej przywrócić do 
społeczeństwa. W związku z 
tym usługi te muszą być 
nastawione na asystowanie a nie 
wyręczanie przez opiekuna 
środowiskowego, asystenta, 
pielęgniarkę itp. Usługa jest 
wtedy zindywidualizowana pod 
konkretne potrzeby tej osoby 
czyli np. komuś pozostała 
władza w rękach to nastawiamy 
się na to aby z tych rąk zrobić 
użytek i były one narzędziem 
uniwersalnym dla tego 
człowieka i zastąpiły mu 
niewładne nogi. 

Takich usług jest brak na rynku a tak 
naprawdę jest to dla ludzi po 
wypadkach najważniejsza rzecz dzięki 

Uwzględniono uwagę. 
Obecny zapis w 
brzemieniu: „ 4) 
świadczenia usług 
opiekuńczych w domu 
podopiecznego oraz 
specjalistycznych  usług 
opiekuńczych, w tym 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z 
niepełnosprawnością 
ruchową nabytą, 
świadczenie 
krótkoterminowej usługi 
opiekuńczej pod 
nieobecność opiekuna,”. 
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której mogą w przyszłości normalnie 
funkcjonować w społeczeństwie. Usługi 
te są idealnym elementem rehabilitacji 
zawodowej i społecznej. 

b. Przejęcie opieki nad osobą z 
niepełnosprawną podczas 
czasowej nieobecności 
opiekuna. 

  § 5.   
 
8)  pomocy i wsparcia 
osobom z 
niepełnosprawnościami i ich 
rodzinom w zakresie 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz modernizacji 
obiektów, 
 

pomocy i wsparcia osobom 
z niepełnosprawnościami i 
ich rodzinom w zakresie 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz 
modernizacji obiektów, 
Specjalistyczna 
zindywidualizowana pomoc 
osobom z 
niepełnosprawnością 
ruchową nabytą oferowana 
przez grupę specjalistów 

W obecnej chwili nasza organizacja 
pracuje nad wypracowaniem ścieżki 
dotarcia do osób z niesprawnością 
ruchową nabytą. Osobą przewodnią w 
grupie specjalistów jest instruktor 
niezależnego życia. To on ma być tą 
osobą, która jest przy łóżku w szpitalu 
bądź też u rodziny poszkodowanego 
najprędzej. Instruktor niezależnego 
życia to osoba, która porusza się za 
pomocą wózka inwalidzkiego i też 
przechodziła taką ścieżkę po wypadku 
więc jest świadoma tego jakich błędów 
nie popełniać I co zrobić by jak 
najszybciej z powrotem stać się osobą 
niezależną i w miarę możliwości 
sprawną. Następnie wraz z grupą 
specjalistów w skład której wchodzi 
fizjoterapeuta, pracownik socjalny, 
wykwalifikowana pielęgniarka oraz 
psycholog opracowują 
zindywidualizowaną ścieżkę powrotu 
od niepełnosprawności do 
niezależności. Nasz projekt realizowany 
jest do końca bieżącego roku a 

Uwaga uwzględniona. 
Dodano nowy podpunkt 
w brzmieniu: „12) 
prowadzenia 
specjalistycznej, 
zindywidualizowanej 
pomocy osobom z 
niepełnosprawnością 
ruchową nabytą,”. 
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następnie chcemy zapewnić 
finansowanie instruktorowi 
niezależnego życia. Jest to projekt 
innowacyjny i jeśli w zadowalającym w 
stopniu byłby pracujemy będzie służył 
jako wzorzec modelowy dla innych 
samorządów co dałoby prestiż naszemu 
miastu. 
W jakiś sposób wiąże nam się to z 
punktem 1 ponieważ specjalistyczne 
usługi opiekuńcze dla osób z 
niepełnosprawnością ruchową nabytą 
mogą być kontynuacją pracy 
specjalistów z grupy doradców 
pierwszego kontaktu. 
Takie działania i innowacyjne 
rozwiązania są częścią zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej 

  § 5.   
 
10. Likwidacji barier i 
systematycznego 
przystosowania przestrzeni 
miejskiej do  potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami i 
starszych, a także rodziców z 
małymi dziećmi. 

Likwidacji barier i 
systematycznego 
przystosowania przestrzeni 
miejskiej do  potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami i 
starszych, a także rodziców 
z małymi dziećmi. 
Konsultowanie na etapie 
planowania inwestycji z 
organizacjami 
pozarządowymi 
działającymi na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami i 
starszych. 

Część inwestycji nie jest konsultowana 
z osobami, które na co dzień z nich 
korzystają. Tak naprawdę największą 
wiedzę w tym temacie mają właśnie 
pracownicy (specjaliści) organizacji 
pozarządowych. Pracownicy Urzędu 
Miasta nie powinni poprzestawać na 
sprawdzaniu, czy inwestycje spełniają 
wymagania określone w 
rozporządzeniach i standardach 
budowlanych, ale powinni dodatkowo 
sięgnąć do postulatów wprowadzenia 
dodatkowych elementów, 
wykraczających poza warunki 
techniczne, a odnoszących się do ich 

Uwaga odrzucona. 
Reguły i zasady 
konsultacji dla 
dostosowania przestrzeni 
publicznej opisane są w 
zakresie zadań 
przypisanych do Oficera 
Dostępności. Uwaga 
zostanie przekazana do 
Oficera Dostępności oraz 
do Powiatowej 
Społecznej Rady ds. ON 
w celu wypracowania 
optymalnego 
rozwiązania.  
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bezpośredniego otoczenia i właśnie taką 
wiedzę posiadają pracownicy tych 
organizacji pozarządowych. 
Można wtedy uniknąć niespodzianek w 
postaci niedostosowania czegoś czy też 
poprawek, które w późniejszym etapie 
generują kolosalne koszty. Jednym 
słowem nie róbmy nic bez 
potencjalnych użytkowników 
inwestycji. 

  § 5.   
 
1. Pomocy społecznej, 
działalności charytatywnej 
oraz na  rzecz osób                                             
z niepełnosprawnościami  w 
zakresie: 

Dodać podpunkt 
12) Prowadzenie mieszkań 
treningowych 

Jest to najlepsza, monitorowana metoda 
powrotu do niezależności. Dzięki 
takiemu modelowi można najprędzej 
jak to możliwe wrócić do 
samodzielności. 

Uwzględniono uwagę. 
Rozdział IV § 5 pkt 1 
dodano nowy podpunkt w 
brzmieniu: „ 13) 
prowadzenia mieszkań 
treningowych.”. 
 

6. Regionalny 
Ośrodek 
Polityki 
Społecznej w 
Poznaniu 

Rozdział IV Przedmiot 
współpracy § 5, pkt.1 

Dodać podpunkt: 
Projekt „Dobry Start – 
zapobieganie zagrożeniu 
wykluczeniem społecznym 
rodzin z małymi dziećmi 
poprzez zwiększenie 
dostępu do dobrej jakości 
usług społecznych” 

Projekt ten daje możliwość wsparcia i 
uzupełnienia dotychczasowych działań 
na rzecz rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z małymi 
dziećmi. 
W ramach jednego ze spotkań 
projektowych, organizacje pozarządowe 
działające na terenie Konina wyraziły 
chęć realizacji działań wspierających 
rodziny z małymi dziećmi (do 5 roku 
życia). W ramach tego typu aktywności 
mogłyby być prowadzone zajęcia 
edukacyjno-rozwojowe dla rodziców z 
dziećmi, dzięki którym rodzice mogliby 
wzmocnić swoje kompetencje i 
zintegrować się z otoczeniem. 

Uwzględniono uwagę. 
Rozdział IV  § 5, pkt.1 
dodano nowy podpunkt w 
brzmieniu:  
„14) zapobiegania 
zagrożeniu 
wykluczeniem 
społecznym rodzin z 
małymi dziećmi poprzez 
zwiększenie dostępu do 
dobrej jakości usług 
społecznych.”. 
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7 Stowarzyszenie 
ONA Pani 
Elżbieta 
Streker-
Dembińska 

Brak uwag. Akceptacja 
treści. 

Brak uwag. Akceptacja 
treści. 

Brak uwag. Akceptacja treści. -  

 
 

 Konin, dnia 09.08.2018 rok 


