SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI
dotyczących 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 2020 rok oraz
projektu uchwały Rady Miasta Konina w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2024

Celem przeprowadzonych w dniach od 10 czerwca do 31 lipca 2019 r. konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym oraz innym
podmiotom uprawnionym 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 2020 r. oraz projektu uchwały Rady Miasta
Konina w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2024, a w konsekwencji uzyskanie opinii i uwag od zainteresowanych
podmiotów w zakresie zapisów konsultowanego dokumentu.
Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami Uchwały nr 795 Rady Miasta Konina z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
oraz Zarządzenia Nr 81/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących wymienionych
w pierwszym akapicie projektów uchwał.
Informacje o rozpoczęciu konsultacji opublikowano na stronie internetowej Miasta Konina, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Konina oraz
na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie. Projekty dokumentów przesłano także droga elektroniczną do podmiotów
uprawnionych, których dane znajdują się w bazie organizacji pozarządowych dostępnej się stronie internetowej www.konin.pl. W ramach konsultacji
odbyły się również dwa otwarte spotkania konsultacyjne w dniach 17 i 25 czerwca br. w których uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego
w Koninie (listy obecności – załącznik nr 1 i 2). Na spotkaniach Bartosz Jędrzejczak (Kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych) przedstawiał
konsultowane Programy, skupiając się na zmianach, jakie zostały wprowadzone w stosunku do Programów z lat poprzednich. W trakcie otwartych spotkań
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nie zgłaszano żadnych uwag.
W ramach konsultacji do Urzędu Miejskiego w Koninie, drogą elektroniczną wpłynęły uwagi od następujących podmiotów:
- Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (załącznik 3 i 4),
- Grupy Inicjatywnej ,,W spektrum Życia” (załącznik 5 i 6).

STANOWISKO W SPRAWIE OPINII I UWAG
zgłoszonych w ramach konsultacji 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 2020 r.

LP.

PODMIOT
ZGŁASZAJĄCY
UWAGĘ/ OPINIĘ

1.

Konińska Rada
Działalności
Pożytku
Publicznego

AKTUALNY ZAPIS W PROJEKCIE
UCHWAŁY

Rozdział III § 4 pkt 9 ppkt 5

TREŚĆ PROPONOWANEJ ZMIANY

UZASADNIENIE ZGŁASZAJĄCEGO

STANOWISKO UMK

Proponujemy usunięcie zapisu
dotyczącego funduszu wkładów
własnych

Narzędzie ,,nie działa” wnioskujemy o
jego zlikwidowanie i o przesunięcie
środków na nie przeznaczonych na
inicjatywę lokalną

Uwzględniono uwagę
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2.

Konińska Rada
Działalności
Pożytku
Publicznego

Rozdział IV
Przedmiot
współpracy
§ 5.
Przedmiotem
współpracy
miasta z organizacjami jest
realizacja zadań publicznych
wymienionych w ustawie i
szczegółowo
ujętych
w
Programie,
w
ramach
następujących obszarów:
1.
Pomocy
społecznej,
działalności
charytatywnej
oraz na rzecz osób z
niepełnosprawnościami
w
zakresie:

Proponujemy rozszerzenie
zapisu:
Rozdział IV
Przedmiot współpracy
§ 5.
Przedmiotem współpracy miasta
z organizacjami jest realizacja
zadań publicznych
wymienionych w ustawie i
szczegółowo ujętych w
Programie, w ramach
następujących obszarów:
1. Pomocy społecznej,
działalności charytatywnej oraz
na rzecz osób z
niepełnosprawnościami w
zakresie:
 Prowadzenie
wytchnieniowych form
wsparcia dla osób z
niepełnosprawnością i
ich opiekunów.
 Prowadzenie mieszkań
treningowych dla osób z
niepełnosprawnością
 Prowadzenie centrum
opiekuńczomieszkalnego dla osób z
niepełnosprawnością
 Świadczenia usług
asystenckich dla osób z
niepełnosprawnością
 Transport specjalistyczny

Uwzględniono uwagę
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dla osób z
niepełnosprawnością

3.

Grupa
Inicjatywna
,,W spektrum
Życia”

Rozdział IV § 5 ust. 1

Dodaje się pkt. 12 w brzmieniu:
„Poradnictwo prawne i
rzecznictwo osób w spektrum
autyzmu i ich rodzin”.

Potrzeba przedmiotowych działań
wynika z braku specjalistycznego
podejścia do problemów
administracyjnych i prawnych osób w
spektrum autyzmu i ich rodzin. W
kontekście badań naukowych i
obserwacji społecznych, coraz więcej
osób, w szczególności dzieci, ma
problemy z dostosowaniem społecznym
lub jest zagrożonych
niedostosowaniem społecznym, co
powoduje szereg incydentów w
przestrzeni publicznej np. szkolnej,
związanej z używaniem przemocy.
Rodzice pozostają z problemami
zupełnie sami, ponieważ brak jest
rozwiązań systemowych. Nie ulega
wątpliwości, że ich codzienność
obarczona jest wysokim poziomem
stresu, nie tylko z powodu borykania się
z zaburzeniami u dzieci, ale także z
koniecznością stawiania czoła
społecznemu wykluczeniu z uwagi na
nieakceptowalne zachowania ich dzieci.
Ponadto poradnictwo i rzecznictwo
przyczyniałoby się do szerzenia wiedzy
na temat spectrum autyzmu u dzieci i
dorosłych, co przyczyniłoby się do
nieutrwalania stereotypów w
postrzeganiu tego deficytu

Nie uwzględniono uwagi.
W rozdziale IV§ 5 ust. 5
ppkt 18 znajduję się
zapis o bezpłatnym
poradnictwie prawnym i
nieodpłatnym
poradnictwie
obywatelskim dla
mieszkańców Konina.
W Koninie działają
następujące punkty:
Punkt nieodpłatnego
poradnictwa
obywatelskiego w
budynku Dziennego
Domu Pomocy
Społecznej dla Osób
Starszych przy ul
Południowej 2


Czynny od
poniedziałku do
piątku, w
godzinach 10.00 –
14.00



Prowadzony przez
Fundację Honeste
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rozwojowego i zapobiegałoby
dyskryminacji rodzin zmagających się z
wychowaniem dziecka w spektrum
autyzmu.

Vivere


Porad udziela
doradca
obywatelski lub
adwokat

Punkt nieodpłatnej
pomocy prawnej w
budynku PKS (ul.
Zakładowa 4) w
siedzibie Zarządu Dróg
Miejskich (I piętro)


Czynny od
poniedziałku do
piątku, w
godzinach 10.00 –
14.00



Prowadzony przez
Fundację Honeste
Vivere



Porad udziela
adwokat

Punkt nieodpłatnej
pomocy prawnej w
budynku Urzędu
Miejskiego przy ul. płk.
Witolda Sztarka 1 (daw.
ul. Andrzeja Benesza 1,
II piętro pok. 214)
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Czynny od
poniedziałku do
piątku, w
godzinach 10.00 –
14.00



Porad udzielają
radcy prawni i
adwokaci

Zapisy do punktów pod
numerami telefonu:
63 240 13 72

4.

Grupa
Inicjatywna
,,W spektrum
Życia”

Rozdział IV § 5 ust. 1

Dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
„Wsparcie informacyjne i
edukacyjne rodziców /
opiekunów dzieci ze spektrum
autyzmu, jak również
nauczycieli / terapeutów
pracujących z tymi osobami”

Zaburzenia ze spektrum autyzmu niosą
za sobą liczne konsekwencje. Osoby
obarczone tym typem
niepełnosprawności prezentują często
szereg różnych, czasem bardzo
trudnych zachowań niepożądanych.
Niezwykle istotnym jest edukowanie
rodziny, jak i całego otoczenia w
zakresie ,,materii autyzmu”, tj.
możliwych objawów, przyczyn
zaburzeń sensorycznych, form leczenia
i pomocy. Jedynie wzrost wiedzy, może
pomóc środowisku osoby
niepełnosprawnej w integracji
społecznej, czy w akceptacji. Mimo
lawinowego wzrostu problemu
występowania autyzmu w naszym

Uwagę przyjęto.
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społeczeństwie, nadal bardzo mało
mówi się o tym zaburzeniu. Zarówno
rodzice, jak i nauczyciele terapeuci nie
rozumieją naszych dzieci. Niezbędne
jest stałe prowadzenie różnych form
edukacji (szkoleń, wykładów,
warsztatów, konwersatoriów itp.).
Należy pomóc rodzicom jak żyć z
dzieckiem z autyzmem- nauczyć jaka
jest ich rola, jak mogą spędzać swój
wspólny czas, jakie badania wykonać,
jak żywić. Natomiast nauczyciele /
terapeuci potrzebują edukacji z zakresie
podstaw terapii pedagogicznej,
logopedycznej, psychologicznej,
reagowania w sytuacjach występowania
zachowań niepożądanych itd.

5.

Grupa
Inicjatywna
,,W spektrum
Życia”

Rozdział IV § 5 ust. 1

Dodaje się pkt. 14 w brzmieniu:
„ zapobieganie zagrożeniu
wykluczeniem społecznym osób
w spektrum autyzmu”

Autyzm jest bardzo złożonym
zaburzeniem rozwojowym. Zarówno
dzieci, jak i młodzież i dorośli,
potrzebują specjalistycznego
kompleksowego wsparcia; odpowiednio
ukierunkowanej terapii, leczenia,
usamodzielnienia, czy uzawodowienia.
Rodzina często pozostawiona bez
pomocy, wycofuje się z życia
społecznego, co skutkuje wykluczeniem
społecznym i dramatyczną walką o
każdy bezpieczny dzień życia dla siebie
i swojego dziecka. W subregionie

Uwaga przyjęta
częściowo:
W rozdziale IV§ 5 ust 1
ppkt 7 znajduję się zapis
o przeciwdziałaniu
marginalizacji i
wykluczeniu osób.
Zmieniono zapis
wskazując konkretnie na
przeciwdziałanie
marginalizacji i
wykluczeniu osób z
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konińskim nie ma specjalistycznego
niepełnosprawnościami
Ośrodka, który by rozwiązywał problem (w tym osób ze spektrum
dorosłych osób z autyzmem. Ponadto
autyzmu)
jednym z priorytetów tych działań jest
Wprowadzony zapis:
utrwalanie pozytywnego wizerunku
osób w spektrum autyzmu.
7) przeciwdziałania
marginalizacji i
wykluczeniu osób z
niepełnosprawnościami.

Nie uwzględniono uwagi.
6.

Grupa
Inicjatywna
,,W spektrum
Życia”

Rozdział IV § 5 ust. 1

Dodaje się pkt. 15 w brzmieniu:
,,prowadzenie środowiskowego
domu samopomocy dla
dorosłych osób w spektrum
autyzmu”

Będzie to innowacyjne modelowe
rozwiązanie problemu dorosłych osób z
autyzmem,
związane
z
usamodzielnieniem
społecznym
i
zawodowym, czego brakuje w Naszym
Mieście.
Widzimy
konieczność
współpracy z Miastem przy wdrażaniu
europejskich i światowych standardów
dotyczących
wsparcia
Osób
z
Autyzmem w ramach Środowiskowego
Domu
Samopomocy.
Inicjatywna
bezpośrednio wynika z wydanego 22
maja 2019 r. Rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
(zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
środowiskowych
domów
samopomocy), które daje podstawę
prawną do tworzenia na terenie
Rzeczpospolitej
Polskiej
domów
środowiskowych
„typ
D”.
Ta
klasyfikacja dopuszcza powstawanie

Na terenie miasta Konina
działają trzy
Środowiskowe Domy
Samopomocy:
- ŚDS Razem
ul. Zakładowa 4,
- ŚDS im. Doktora
P. Janaszka
ul .Zagórowska 3a
(uczestnicy z terenu
powiatu konińskiego)
-ŚDS ul. 11 Listopada 19
Prowadzenie i rozwój
infrastruktury ośrodków
wsparcia
jakimi
są
środowiskowe
domy
samopomocy,
jest
zadaniem zleconym z
8

dziennych placówek pomocowych dla
osób ze spektrum autyzmu lub
niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Jako
organizacja
dysponujemy
wykwalifikowaną kadrą terapeutyczną.
Współpracujemy z Uniwersytetem
Medycznym w Poznaniu, z innymi
organizacjami pozarządowymi, jak też
placówkami terapeutycznymi na terenie
Naszego Miasta. Dzięki wizytom
studyjnym
w
organizacjach
realizujących wsparcie dla osób z
autyzmem i Zespołem Aspergera w
Warszawie, Krakowie, Zielonej Górze,
Poznaniu, mamy doświadczenie i
wiedzę z zakresu odpowiedniego
wsparcia dla osób z autyzmem dlatego
proponujemy modelowe rozwiązanie.
jako rodzice i terapeuci znamy problem,
potrafimy
zminimalizować
skutki
społeczne, mamy specjalistyczną kadrę,
oraz
gotowość
do
prowadzenia
innowacyjnego
–
kompleksowego
środowiskowego
domu
samopomocowego dla osób dorosłych z
autyzmem.

zakresu
administracji
rządowej. Finansowane
jest w całości z budżetu
państwa,
w
terenie
realizowane
przez
samorządy gminne lub
powiatowe. Środki na
bieżące
finansowanie
środowiskowych domów
samopomocy planowane
są
w
budżetach
wojewodów. Wojewoda
określa także sposób
finansowania i ustala
wysokość dotacji dla
każdej jednostki.
W Koninie nie jest
planowane
utworzenie
kolejnego
ŚDS,
ewentualne
jest
zwiększenie miejsc w
ośrodkach
już
istniejących zachowując
standardy
usług
określonych
w
Rozporządzeniu Ministra
Pracy
i
Polityki
Społecznej
z
dnia
9 grudnia 2010 r. w
sprawie środowiskowych
domów
samopomocy
(Dz.U z 2010 Nr 238 poz.
1586 ze zm.).
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STANOWISKO W SPRAWIE OPINII I UWAG
zgłoszonych w ramach konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Konina w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta
Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2024

LP.

1.

PODMIOT
ZGŁASZAJĄCY
UWAGĘ/ OPINIĘ

Grupa
Inicjatywna
,,W spektrum
Życia”

AKTUALNY ZAPIS W PROJEKCIE
UCHWAŁY

TREŚĆ PROPONOWANEJ ZMIANY

UZASADNIENIE ZGŁASZAJĄCEGO

STANOWISKO UMK

Rozdział V § 6

Dodaje się ust.8 w brzmieniu:
„działalność na rzecz osób w
spektrum autyzmu

W zakresie wsparcia osób w spektrum
autyzmu w naszym subregionie
potrzeba wielopłaszczyznowych działań
mających na celu wsparcie osób w
spektrum autyzmu i ich rodzin oraz
otoczenia w przestrzeni publicznej w
szczególności szkołach, zakładach
pracy, ośrodkach kultury. Autyzm jest
bardzo złożonym zaburzeniem
rozwojowym. Zarówno dzieci,
jak i młodzież i dorośli, potrzebują
specjalistycznego kompleksowego
wsparcia; odpowiednio ukierunkowanej
terapii, szkoleń, warsztatów, wsparcia
prawnego, uspołecznienia i
uzawodowienia. Rodzina często
pozostawiona bez pomocy, wycofuje się
z życia społecznego, co skutkuje
wykluczeniem społecznym i
dramatyczną walką o każdy bezpieczny
dzień życia dla siebie i swojego

Nie uwzględniono uwagi.
W rozdziale V § 6 w pkt.
7 znajduję się zapis
dotyczący działalności na
rzecz osób z
niepełnosprawnościami
(w tym osób ze spektrum
autyzmu)
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dziecka.
Nie można pozwolić i biernie
przyglądać się wykluczeniu
społecznemu tych mieszkanek i
mieszkańców Konina. Musimy wdrażać
także innowacyjne, modelowe
rozwiązanie problemu dorosłych osób z
autyzmem, związane z
usamodzielnieniem społecznym i
zawodowym, czego brakuje w Naszym
Mieście. Widzimy konieczność
współpracy z Miastem przy wdrażaniu
europejskich i światowych standardów
dotyczących wsparcia Osób z
Autyzmem w ramach Środowiskowego
Domu Samopomocy. Zaburzenia ze
spektrum autyzmu niosą za sobą liczne
konsekwencje. Osoby obarczone tym
typem niepełnosprawności prezentują
często szereg różnych, czasem bardzo
trudnych zachowań niepożądanych.
Niezwykle istotnym jest edukowanie
rodziny, jak i całego otoczenia w
zakresie „materii autyzmu”, tj.
możliwych objawów, przyczyn
zaburzeń sensorycznych, form leczenia
i pomocy. Jedynie wzrost wiedzy, może
pomóc środowisku osoby
niepełnosprawnej w integracji
społecznej, czy w akceptacji. Mimo
lawinowego wzrostu problemu
występowania autyzmu w naszym
społeczeństwie, nadal bardzo mało
mówi się o tym zaburzeniu. Zarówno
11

rodzice, jak i nauczyciele terapeuci nie
rozumieją osób w spektrum autyzmu
Niezbędne jest stałe prowadzenie
różnych form edukacji (szkoleń,
wykładów, warsztatów, konwersatoriów
itp.). Należy pomóc rodzicom jak żyć z
dzieckiem z autyzmem- nauczyć jaka
jest ich rola, jak mogą spędzać swój
wspólny czas, jakie badania wykonać,
jak żywić. Natomiast nauczyciele /
terapeuci potrzebują edukacji z zakresie
podstaw terapii pedagogicznej,
logopedycznej, psychologicznej,
reagowania w sytuacjach występowania
zachowań niepożądanych itd. Potrzeba
przedmiotowych działań wynika także z
braku specjalistycznego podejścia do
problemów administracyjnych i
prawnych osób z
niepełnosprawnościami i ich rodzin. W
kontekście badań naukowych i
obserwacji społecznych, coraz więcej
osób, w szczególności dzieci, ma
problemy z dostosowaniem społecznym
lub jest zagrożonych
niedostosowaniem społecznym, co
powoduje szereg incydentów w
przestrzeni publicznej np. szkolnej,
związanej z używaniem przemocy.
Rodzice pozostają z problemami
zupełnie sami, ponieważ brak jest
rozwiązań systemowych. Nie ulega
wątpliwości, że ich codzienność
obarczona jest wysokim poziomem
12

stresu, nie tylko z powodu borykania się
z zaburzeniami u dzieci, ale także z
koniecznością stawiania czoła
społecznemu wykluczeniu z uwagi na
nieakceptowalne zachowania ich dzieci.
Ponadto poradnictwo i rzecznictwo
przyczyniałoby się do szerzenia wiedzy
na temat spectrum autyzmu u dzieci i
dorosłych, co przyczyniłoby się do
nieutrwalania stereotypów w
postrzeganiu tego deficytu
rozwojowego i zapobiegałoby
dyskryminacji rodzin zmagających się z
wychowaniem dziecka z autyzmem lub
ASD.

2.

Grupa
Inicjatywna
,,W spektrum
Życia”

Rozdział V § 6

Dodaję się ust. 9 w brzmieniu:
,,prowadzenie środowiskowego
domu samopomocy dla
dorosłych osób z spektrum
autyzmu”

Będzie to innowacyjne, modelowe
rozwiązanie problemu dorosłych osób z
autyzmem, związane z
usamodzielnieniem społecznym i
zawodowym, czego brakuje w Naszym
Mieście. Widzimy konieczność
współpracy z Miastem przy wdrażaniu
europejskich i światowych standardów
dotyczących wsparcia Osób z
Autyzmem w ramach Środowiskowego
Domu Samopomocy. Inicjatywna
bezpośrednio wynika z wydanego 22
maja 2019 r. Rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
(zmieniającego rozporządzenie w

Nie uwzględniono uwagi.
Wieloletni program ma
charakter ramowy.
Wyznacza kierunek
kreowania polityki w
zakresie współpracy
między organizacjami a
administracją. Program
roczny jest natomiast
dokumentem
uszczegółowiającym i
konkretyzującym tę
współpracę. Zapis
znajdujący się w
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sprawie środowiskowych domów
samopomocy), które daje podstawę
prawną do tworzenia na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej domów
środowiskowych „typ D”. Ta
klasyfikacja dopuszcza powstawanie
dziennych placówek pomocowych dla
osób ze spektrum autyzmu lub
niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Jako organizacja dysponujemy
wykwalifikowaną kadrą terapeutyczną.
Współpracujemy z Uniwersytetem
Medycznym w Poznaniu, z innymi
organizacjami pozarządowymi, jak też
placówkami terapeutycznymi na terenie
Naszego Miasta. Dzięki wizytom
studyjnym w organizacjach
realizujących wsparcie dla osób z
autyzmem i Zespołem Aspergera w
Warszawie, Krakowie, Zielonej Górze,
Poznaniu, mamy doświadczenie i
wiedzę z zakresu odpowiedniego
wsparcia dla osób z autyzmem dlatego
proponujemy modelowe rozwiązanie.
jako rodzice i terapeuci znamy problem,
potrafimy zminimalizować skutki
społeczne, mamy specjalistyczną kadrę,
oraz gotowość do prowadzenia
innowacyjnego – kompleksowego
środowiskowego domu
samopomocowego dla osób dorosłych z
autyzmem.

rozdziale V § 6 pkt. 7
mówiący o działalności
na rzecz osób z
niepełnosprawnościami
wydaję się być
wystarczający, zakłada
bowiem szeroko pojętą
działalność na rzecz
środowiska osób z
niepełnosprawnościami.
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Załączniki:
1. Lista obecności - 17.06.2019
2. Lista obecności - 25.06.2019
3. Opinia KRDPP w sprawie projektu Programu współpracy na 2020 r.
4. Opinia KRDPP w sprawie projektu Wieloletniego Programu współpracy na lata 2020-2024
5. Formularz uwag - Grupa Inicjatywna ,,W spektrum życia”
6. Formularz uwag – Grupa Inicjatywna ,,W spektrum życia”

Konin, dnia 8 sierpnia 2019 r.
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