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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 im. 

Doktora Piotra 

Janaszka Podaj Dalej 

ul. Południowa 2a, 

62-510 Konin 

63 211 22 19 fundacja@podajdale

j.org.pl 

Maciej Wiatrowski 30.07.2018 

 

 

Lp. Aktualny zapis w projekcie uchwały 

(proszę podać nr paragrafu, punktu itd.) 

Proponowana zmiana 

(proszę podać konkretny zapis paragrafu, 

punktu itd.) 

Uzasadnienie 

1 § 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 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. 

2 § 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 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 

3 § 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 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. 

 

 



4 § 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. 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

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”. 


