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Konsultacje projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego na rok 2015: 

Lp 

Nazwa 

organizacji 

pozarządowej 

Numeracja w 

Programie 
Propozycja zmiany Uzasadnienie Odpowiedź 

1.  Stowarzyszenie 

Centrum 

Promocji  

i Rozwoju 

Inicjatyw 

Obywatelskich 

PISOP 

§1 ust. 5 h – 

uzupełnić  

 

Wspomaganie rozwoju 

gospodarczego, w tym rozwoju 

przedsiębiorczości, społecznej 

odpowiedzialności organizacji i 

przedsiębiorczości społecznej. 

W celach szczegółowych modelu 

współpracy powinien zostać ujęty zapis 

dot. org. pozarządowych, które prowadza 

działalność gospodarczą i stanowią 

podmiot Ekonomii społecznej. 

 Departament Organizacyjny i Kadr  

 

Odrzucenie propozycji wpieranie 

rozwoju gospodarczego znajduje się w 

innych dokumentach wojewódzkich i 

projektach realizowanych z funduszy 

europejskich 

2.    

§4 ust. 2, pkt. 

2 

 

Identyfikowanie, definiowanie i 

diagnoza problemów społecznych w 

Województwie Wielkopolskim. 

Niniejszy zapis dotyczy prowadzenia 

diagnozy problemów społecznych ich 

identyfikacji oraz diagnozy, na które 

powinny odpowiadać konkretne obszary i 

priorytety poszczególnych zadań 

publicznych skierowanych do organizacji 

pozarządowych .  

 Departament Organizacyjny i Kadr  

 

Przyjęcie propozycji 

3.    

§4, ust.2, pkt. 

4 

 

Prowadzenie serwisu 

informacyjnego dla organizacji dla 

organizacji pozarządowych na 

odrębnej stronie internetowej, 

wsparcie w dostępie do informacji na 

portalu internetowym 

www.wielkopolskie.ngo.pl, 

www.wielkopolskiewici.pl 

Konieczne jest wyszczególnienie stron 

internetowych oraz  możliwość 

udzielania wsparcia organizacja 

pozarządowym do wiedzy na temat, 

gdzie mają szukać inf. dla NGO. Ponad 

to wymienione 2 strony powinny ze sobą 

współgrać i współpracować z uwagi na 

fakt, że obie dotyczą NGO w 

Wielkopolsce. 

 Departament Organizacyjny i Kadr  

 

Odrzucenie propozycji 

Obecny zapis nie zawierający nazw 

własnych portali internetowych 

gwarantuje większą elastyczność przy 

modernizacji tej dziedziny współpracy.  

4.    

§4,ust.2, pkt. 5 

 

Prowadzenie i aktualizowanie 

elektronicznej bazy adresowej 

organizacji pozarządowych 

Warto wskazać aktualizację bazy 

działających NGO w Wielkopolsce z 

uwagi na statystykę oraz 

 Departament Organizacyjny i Kadr  

 

Przyjęcie propozycji 

http://www.wielkopolskie.ngo.pl/
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działających na terenie 

Województwa Wielkopolskiego. 

niewprowadzania w błąd potencjalnej 

współpracy partnerskiej z NGO. 

 

5.    

§4, ust.2, pkt. 

8 

 

Wspierania pozyskiwania 

dofinansowania z funduszy 

zewnętrznych na realizację zadań 

przez organizacje pozarządowe – 

stworzenie i prowadzenie funduszu 

na wkłady własne przy aplikowaniu 

o środki finansowe z innych źródeł 

krajowych i zagranicznych. 

Z uwagi na młode NGO w Wielkopolsce 

niniejszy zapis pozwoli na pozyskiwanie 

środków z wkładem własnym na cele 

statutowe NGO oraz na realizację 

poszczególnych strategii. 

 Departament Organizacyjny i Kadr  

 

Odrzucenie propozycji 

Proponowany zapis jest zbyt 

szczegółowy, w 2015 r. będą 

kontynuowane prace dot. wdrażania w 

SWW standardów  

i procedur współpracy związane z 

realizacją projektu „Wielkopolska 

działa razem (...” 

6.   §4, ust.2, pkt. 

12 

Współorganizowanie konferencji, 

seminariów, spotkań merytorycznych 

i okolicznościowych, koncertów i 

innych przedsięwzięć o charakterze 

wojewódzkim i innowacyjnym. 

 

Warto wskazać możliwość promocji 

działań innowacyjnych w Województwie 

Wielkopolskim po za jego granicami 

(cała Polska). 

 Departament Organizacyjny i Kadr  

 

Odrzucenie propozycji 

Proponowane uściślenie jest nieostre i 

niepotrzebne w tym punkcie. 

7.   §4, ust.2, pkt. 

13 

Wspieranie rozwoju i 

funkcjonowania organizacji 

pozarządowych po przez wspieranie 

Centrum Bukowska. 

Wskazanie miejsca, gdzie odbywa się 

kompleksowe wsparcie dla NGO. 
 Departament Organizacyjny i Kadr  

 

Częściowe przyjęcie propozycji 

Zmiana brzmienia bez wskazywania 

„poprzez wspieranie Centrum 

Bukowska” - SWW wspiera instytucje 

działające na rzecz organizacji 

pozarządowych na terenie całego 

województwa wielkopolskiego.   

8.   §4, ust.2, pkt. 

14 

Przygotowanie projektów 

badawczych dotyczących organizacji 

pozarządowych w tym również, w 

partnerstwie publiczno – prywatnym 

- społecznym w celu polepszenia 

Dodać obszar społeczny z uwagi na 

rozwijający się potencjał społeczeństwa 

obywatelskiego – gr. nieformalnych. 

 Departament Organizacyjny i Kadr  

 

Przyjęcie propozycji 
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jakości współpracy. 

9.   §4, ust.2, pkt. 

17 

Zawieranie umów partnerstwa 

określonych w ustawie oraz w 

ramach partnerstwa publiczno – 

prywatnego -społecznego. 

  Departament Organizacyjny i Kadr  

 

Przyjęcie propozycji 

 

10.   §4, ust.2, ustęp 

19 

Wsparcie i rozwój wolontariatu. Możliwość dofinansowania rozwoju 

wolontariatu w Wielkopolsce. 
 Departament Organizacyjny i Kadr  

 

Przyjęcie propozycji 

11.   §6, ust.7, pkt. 

8 

Promowanie i wspieranie 

pozyskiwania dofinansowania z 

funduszy zewnętrznych na realizację 

zadań przez organizacje 

pozarządowe – fundusz na wkłady 

własne przy aplikowaniu o środki 

finansowe z innych źródeł krajowych 

i zagranicznych. 

   Departament Organizacyjny i Kadr  

 

Przyjęcie propozycji 

 

12.   §6, ust.7, pkt. 

9 

Wsparcie dla grup inicjatywnych 

powołujących organizacje 

pozarządowe. 

Niniejsze zapisy stanowią rozszerzenie 

działań w zakresie edukacji i 

wzmacniania kapitału społecznego 

poprzez rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego. 

 Departament Organizacyjny i Kadr  

 

Przyjęcie propozycji 

 

13.   §6, ust.7, pkt. 

10 

Wsparcie doradczo - szkoleniowe 

organizacji pozarządowych. 

  Departament Organizacyjny i Kadr  

 

Przyjęcie propozycji 

14.   §6, ust.7, pkt. 

11 

Wsparcie informacyjno - promocyjne 

organizacji pozarządowych. 

  Departament Organizacyjny i Kadr  

 

Przyjęcie propozycji 

15.   §6, ust.7, pkt. 

12 

Organizacja konferencji z udziałem 

Rada Działalności Pożytku 

Publicznego. 

  Departament Organizacyjny i Kadr  

 

Odrzucenie propozycji 

Bezpośrednie przywołanie 

Wielkopolskiej Rady Działalności 
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Pożytku Publicznego jest niepotrzebne 

– jest to ciało niezależne, 

współpracujące z SWW na zasadach 

wynikających z ustawy oraz uchwały 

ZWW.   

16.   §6, ust.7, pkt. 

13 

Organizacja konferencji organizacji 

pozarządowych i Jednostek 

Samorządu Terytorialnego 

Wielkopolski. 

  Departament Organizacyjny i Kadr  

 

Odrzucenie propozycji 

Proponowany zapis jest zbyt 

szczegółowy.  

17.   §4, ust.7, pkt. 

14 

Rozwój wolontariatu w tym 

utworzenie Regionalnego Centrum 

Wolontariatu. 

  Departament Organizacyjny i Kadr  

 

Odrzucenie propozycji  

W 2015 r. nie będzie możliwości 

wsparcia realizacja zadania tego rodzaju 

ze środków SWW.  

18.   §6, ust.10, pkt. 

4 

Działanie na rzecz podwyższenia 

świadomości z zakresu promocji 

zdrowia. 

Poszerzenie obszaru działalności na rzecz 

promocji zdrowia nie ukierunkowane 

jednak mogące być związane z edukacją. 

 Departament Zdrowia 

 

Odrzucenie propozycji 

zbyt ogólny priorytet może skutkować 

dużą rozbieżnością tematyczną 

wniosków. W sytuacji znacznie 

ograniczonego budżetu, zbyt ogólny 

priorytet doprowadzi do konieczności 

wartościowania tematyki zadań, co w 

dziedzinie ochrony i promocji zdrowia 

jest to bardzo trudne. 

19.  
 

 

 §6, ust.11, pkt. 

6 

Wsparcie tworzenia miejsc pracy w 

organizacjach pozarządowych. 

Możliwość rozwijania przedsiębiorstw 

społecznych i NGO jako podmioty 

Ekonomii Społecznej. Dzięki czemu 

NGO będą mogły prężnie i profesjonalnie 

działać na rzecz Województwa 

 Wojewódzki Urząd Pracy  

 

Odrzucenie propozycji – propozycja 

zawiera się w §6, ust.11, pkt. 2 
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Wielkopolskiego oraz przeciwdziałać 

bezrobociu i przygotowywać do os. do 

rynku pracy (staż , praktyka, 

wolontariat). 

 

 Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej  

 

Przyjęcie propozycji, w brzmieniu: 

„promocja zatrudnienia w organizacjach 

pozarządowych”. 

20.   §6, ust.12, pkt. 

5 

Mikrodotacje dla rozwoju 

podmiotów ekonomii społecznej. 

Wsparcie niniejszy podmiotów jest 

niezbędne w celu szerzenia idei 

Ekonomii Społecznej i wdrażania planów 

rozwoju społeczeństw obywatelskich. 

 Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej  

 

Przyjęcie propozycji poprzez zmianę 

brzmienia §6, ust.12, pkt. 1 na: 

“wsparcie merytoryczne i finansowe w 

zakresie tworzenia i rozwoju 

podmiotów ekonomii społecznej”.  

21.   §16, ust.6 Doradztwo z zakresu biznesu dla 

młodych przedsiębiorców w tym 

przedsiębiorców społecznych. 

Kompleksowe wsparcie doradcze dla 

młodych przedsiębiorców w tym 

przedsiębiorców społecznych, które 

przyczyni się do rozwoju gospodarczo – 

ekonomicznego w Województwie 

Wielkopolskim. 

 Departament Organizacyjny i Kadr  

 

Odrzucenie propozycji 

Proponowany zapis dot. realizacji 

zadań, wskazywanych w  §6 Programu, 

i zawiera się w m.in. w ust. 12.  

22.  Związek 

Harcerstwa 

Polskiego 

Chorągiew 

Wielkopolska 

§4 ust.2 pkt. 4 4) prowadzenie serwisu 

informacyjnego dla organizacji 

pozarządowych na odrębnej stronie 

internetowej, z możliwością 

wypowiadania się na forum na 

tematy dotyczące współpracy, 

Umożliwienie dialogu, ograniczenie 

kosztów, ułatwienie dostępu, możliwość 

objęcia współpracą środowiska NGO, 

uaktywnienie. 

 Departament Organizacyjny i Kadr  

 

Odrzucenie propozycji – takie 

uściślenie nie jest potrzebne, a 

projektowana strona w ramach projektu 

będzie umożliwiać komunikację. 

23.   §4 ust.2 pkt.5 5) uaktualnienie elektronicznej bazy 

adresowej organizacji 

pozarządowych działających na 

terenie Województwa 

Doprowadzenie do utworzenia pełnej 

listy NGO-sów i umożliwienie 

współpracy środowisk. 

 Departament Organizacyjny i Kadr  

 

Przyjęcie propozycji 
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Wielkopolskiego,  

24.   §4 ust.2 pkt.6 6) prowadzenie Punktu 

Konsultacyjnego dla organizacji 

pozarządowych, w ramach   którego 

prowadzone jest stałe doradztwo 

prawne, finansowe i statutowe z 

zakresu funkcjonowania organizacji 

pozarządowych, oraz powołanie 

koordynatora pełniącego obowiązki 

przewodnika dla organizacji 

pozarządowych po Urzędzie 

Marszałkowskim w zakresie 

współpracy stron, 

Ułatwienie nawiązywania kontaktów na 

linii NGO i Samorząd. 

 Departament Organizacyjny i Kadr  

 

Odrzucenie propozycji, 

Program współpracy nie jest właściwym 

dokumentem do tego rodzaju zapisów – 

o koordynacji współpracy mowa w §8, 

13 i 15. 

W 2015 r. będą kontynuowane prace 

dot. wdrażania w SWW standardów i 

procedur współpracy związane m.in. z 

realizacją projektu „Wielkopolska 

działa razem (...)” 

25.   §4 ust.2 pkt.9 9) promowanie działalności 

organizacji pozarządowych, poprzez 

udzielanie im rekomendacji dla 

Departamentów i przedsiębiorców 

zainteresowanych wsparciem 

finansowym na rzecz pożytku 

publicznego i promocją 

Wielkopolski także poza granicami 

kraju, 

Opinia Samorządu nt. rzetelności we 

współpracy z daną organizacją umożliwi 

kontakty i współpracę z nią 

przedsiębiorcom i innym organizacjom.  

 Departament Organizacyjny i Kadr  

 

Odrzucenie propozycji 

Dotychczasowy zapis jest 

wystarczająco szeroki - takie działania 

mogą być prowadzone bez tego 

uściślenia. 

26.   §6 ust.7 pkt.1 1) wspieranie projektów 

edukacyjnych z zakresu wychowania 

obywatelskiego służących 

kształtowaniu szacunku do własnego 

państwa, jego historii, kultury i 

tradycji oraz rozwijaniu umiejętności 

Zwrócenie uwagi środowisk dzieci i 

młodzieży na istotną rolę edukacyjno-

wychowawczą i skierowanie działalności 

tych organizacji na działania służące 

demokratyzacji i obywatelskości 

społeczeństwa w pracy u podstaw.  

 Departament Organizacyjny i Kadr  

 

Przyjęcie propozycji 



Załącznik do Informacji w sprawie przeprowadzenia konsultacji  
projektu Programu współpracy (…) na rok 2015 

7 
 

świadomego korzystania z procedur 

demokratycznych, z uwzględnieniem 

aktywnego uczestnictwa dzieci i 

młodzieży w życiu publicznym, 

27.   §6 ust.7 pkt.5 5) wzmocnienie świadomości o 

wartości i znaczeniu partycypacji 

obywatelskiej, w szczególności 

dzieci i młodzieży, 

  Departament Organizacyjny i Kadr  

 

Przyjęcie propozycji 

28.   §6 ust.7 pkt.6 6) wspieranie tworzenia i działania 

partnerstw lokalnych, z 

uwzględnieniem inicjatyw 

partnerskich dzieci i młodzieży,  

  Departament Organizacyjny i Kadr  

 

Odrzucenie propozycji – 

Dzieci i młodzież nie są bezpośrednim 

adresatem tego zadania, a zapis w 

projekcie przecież nie wyklucza tego 

rodzaju inicjatyw 

29.   §6 ust.15 pkt.1 1) wspieranie organizacji szkoleń na 

stopień ratownika (medycznego, 

wodnego) dla osób  w wieku do 26 

lat z terenu województwa 

wielkopolskiego,  

Taki zapis zagwarantuje równomierny 

rozwój obu rodzajów ratownictwa, bez 

faworyzowania jednego sektora. 

 Departament Sportu i Turystyki 

 

Odrzucenie propozycji 

Zadania w dziedzinie ratownictwa 

medycznego realizowane są poza 

Programem współpracy (...).  

30.   

§1 ust. 5 pkt.1 

1.) Zwiększenie udziału organizacji 

pozarządowych w realizacji zadań 

publicznych, 

Taki zapis podkreśla, dotychczasowe 

zaangażowanie sektora niepublicznego a 

jednocześnie umożliwia kwantyfikację 

efektów 

 Departament Organizacyjny i Kadr  

 

Przyjęcie propozycji 

31.  Stowarzyszenie 

Pomocy „Inny 

Dom” w 

Poznaniu 

§6 ust. 13 2a Długofalowa realizacja 

programów profilaktycznych z 

zakresu … 

Przy pracy przeciwdziałającej 

uzależnieniom niezbędna jest praca  

długofalowa, aby jej efekty były 

znaczące i trwałe. 

 Departament Zdrowia 

 

Odrzucenie propozycji 

Treść § 7 projektu programu 

współpracy nie przewiduje na rok 2015 
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możliwości realizacji umów 

wieloletnich innych niż wynikających z 

przepisów szczególnych. 

32.   §7 … i prowadzenia ośrodków 

adopcyjnych oraz świetlic 

socjoterapeutycznych, 

Tak, jak niemożliwe i niezasadne jest 

prowadzenie „roczne” ośrodków 

adopcyjnych, tak samo praca w 

świetlicach socjoterapeutycznych musi 

być długofalowa, zwłaszcza, że 

beneficjenci są przez kilka lat i tak tacy 

sami. Dałoby to świetlicom 

bezpieczeństwo i możliwość 

wyznaczania długofalowych celów. 

 Departament Zdrowia 

Odrzucenie propozycji 

Bezpośrednie i długofalowe wspieranie 

funkcjonowania świetlic 

socjoterapeutycznych jest jednym z 

zadań realizowanych przez samorządy 

gminne.  

33.   §6 ust. 9 

 

9. 8) Realizacja programów na rzecz 

poprawy stanu zdrowia i sprawności 

fizycznej dzieci i młodzieży. 

Zwiększenie aktywnego 

uczestnictwa w lekcjach w-f 

młodzieży gimnazjalnej. 

Statystyki pokazują, że znaczna liczba 

młodzieży gimnazjalnej, zwłaszcza 

dziewcząt, nie uczestniczy w zajęciach 

w-f. Konsekwencją są choroby układu 

kostnego, wady postawy, dysharmonia w 

koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

 Departament Sportu i Turystyki 

 

Odrzucenie propozycji 

zadanie to jest sformułowane na tyle 

szeroko, że wpisują się  

w nie również inne programy 

skierowane do dzieci i młodzieży, w 

tym programy Ministerstwa Sportu i 

Turystyki w zakresie zajęć wychowania 

fizycznego w szkołach, tj.: „Stop 

zwolnieniom z WF” oraz  

„WF z klasą”, dlatego nie ma potrzeby 

uszczegóławiania tego zadania. 

34.  Krajowe 

Stowarzyszenie 

Resocjalizacji 

§6 ust. 13 2a Długofalowa realizacja 

programów. 

W pracy z osobami uzależnionymi 

skuteczna jest jedynie praca kilkuletnia. 
 Departament Zdrowia 

 

Odrzucenie propozycji 

Treść § 7 projektu programu 

współpracy nie przewiduje na rok 2015 

możliwości realizacji umów 

wieloletnich innych niż wynikających z 
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przepisów szczególnych. 

35.   §6 ust. 15  Wspieranie organizacji szkoleń na 

stopień ratownika. 

Nie tylko ratownika wodnego – brak 

uzasadnienia do tak wąskiego zakresu. 

 

 

 Departament Sportu i Turystyki 

 

Odrzucenie propozycji 

Zadania w dziedzinie ratownictwa 

medycznego realizowane są poza 

Programem współpracy (...). 

36.  Stowarzyszenie 

Integracji 

Społeczności 

Lokalnych  

„Wielkopomoc”  

 

§6 ust. 4 

 

Dopisać zadanie polegające na 

wspieraniu działalności Klubów 

Seniora. 

W wielu miejscowościach nie ma miejsc 

spotkań ludzi starszych. Gmina chce 

przekazać lokal pod utworzenie Klubu 

Seniora, problemem zaś jest utrzymanie 

oraz pozyskanie środków na organizację 

czasu osobom starszym. 

 Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej  

 

Odrzucenie propozycji  

Propozycja mieści się w §6 ust. 4 pkt.1) 

oraz w §6 ust. 4 pkt.4). Kluby Seniora 

są tylko jedną z możliwych form 

wsparcia w „Programie współpracy...”, 

nie ma potrzeby dodawania tak 

szczegółowych zapisów.  

37.   §6 ust. 4 

 

 

 

Dopisać zadanie polegające na 

organizowaniu wypoczynku dla osób 

starszych. 

Niezmiernie ważny jest wspólny 

wypoczynek osób starszych, ponieważ 

czują się potrzebni, wyróżnieni, 

odpoczywają psychicznie oraz nabierają 

chęci do wzmocnienia swojej kondycji 

fizycznej. 

 Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej  

 

Odrzucenie propozycji  

j.w.  

38.  TPD Koło 

Pomocy 

Dzieciom  

i Młodzieży 

Niepełno-

sprawnej w 

Trzemesznie 

 

 

§6 ust. 9 

 

Realizacja programów na rzecz 

poprawy stanu fizycznego dzieci  

i młodzieży. 

Zwiększenie aktywności  

i mobilizacji oraz różnorodności na 

lekcjach W-F. 

Zwiększona otyłość, „nielubienie” lekcji  

W-F, wady postawy, mała możliwość 

wykazania swoich konkretnych 

możliwości. (monotonnośćna lekcjach 

W-F). 

 Departament Sportu i Turystyki 

 

Odrzucenie propozycji 

zadanie to jest sformułowane na tyle 

szeroko, że wpisują się  

w nie również inne programy 

skierowane do dzieci i młodzieży, w 

tym programy Ministerstwa Sportu i 

Turystyki w zakresie zajęć wychowania 
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fizycznego w szkołach, tj.: „Stop 

zwolnieniom z WF” oraz  

„WF z klasą”, dlatego nie ma potrzeby 

uszczegóławiania tego zadania. 

39.  Fundacja 

„Odzew” 

§7 

 

Możliwość realizowania umów 

wieloletnich na wyznaczone 

konkursy poszczególnych 

Departamentów UMWW. 

Możliwość realizacji zadań projektowych 

zaplanowanych na okres 2-3 lat zwiększy 

efektywność działań i dobre 

zaplanowanie ciągłości pracy organizacji. 

 

 

 

 Departament Organizacyjny i Kadr  

 

Odrzucenie propozycji  

M.in. w ramach projektu „Wielkopolska 

działa razem (...)” trwają prace nad 

koncepcją i możliwością wprowadzenia 

w SWW  Wieloletniego programu 

współpracy (...), które będą 

kontynuowane w 2015 r. 

40.  WCPB – Monar  

Markot 

Rożnowice 

§1 ust. 5 pkt. 

1.B. 

 

Jest „włączenie organizacji” 

Lepiej aby było „zwiększenie udziału 

organizacji”. 

Udział organizacji już jest, chodzi o 

poszerzenie ich udziału. 

 

 Departament Organizacyjny i Kadr  

 

Przyjęcie propozycji 

41.   §6 ust. 9 pkt. 

10 D 

 

Dodanie „wdrożenie rodziców  

w aktywność sportową dzieci  

i młodzieży”, „krzewienie sportu 

rodzinnego”. 

Rodzice ignorują lub nie mają 

świadomości ważności sportu. Sport 

rodzinny zmienia postawy wobec sportu. 

 Departament Sportu i Turystyki 

 

Odrzucenie propozycji 

zadanie to jest sformułowane na tyle 

szeroko, że wpisuje się w nie również 

działalnie na rzecz krzewienia sportu 

rodzinnego. 

Ponadto zgodnie z § 6 ust. 9 pkt. 7 lit. a 

i b będą wspierane działania skierowane 

do sportowców, osób uprawiających 

sport amatorsko, osób starszych, osób 

niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, 

a także rodzin. 

42.   §6 ust. 10 pkt. 

1 

 

„krwiodawstwo, szpik kostny, 

organy (transplantacje), komórki 

macierzyste” 

Zwiększenie świadomości społ. 

Dotyczącej innych form pomocy w 

ratowaniu życia. 

 Departament Zdrowia 

 

Odrzucenie propozycji 
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W latach ubiegłych promocja 

transplantacji i dawstwa szpiku 

kostnego były odrębnym priorytetem w 

ramach otwartych konkursów ofert. 

Jednak z uwagi na zmniejszenie 

środków finansowych pozostających w 

dyspozycji tut. Departamentu 

ograniczył się on do promowania idei 

krwiodawstwa, jako dziedziny istotnej 

dla całej populacji Wielkopolski, 

pośrednio mającej wpływ na ww. 

zagadnienia. W temacie promocji 

transplantacji SWW pozostaje 

aktywnym partnerem kampanii „Drugie 

życie 

43.   §6 ust. 10  

 

Dodać „przeciwdziałanie otyłości, 

promowanie zdrowego stylu życia, 

ruchu”. 

Ruch i zdrowa dieta podnoszą stan 

psychiczny i zapobiegają problemom 

fizycznym. 

 Departament Zdrowia 

 

Odrzucenie propozycji 

Przedmiotowy priorytet był podstawą 

do ogłaszania otwartego konkursu ofert 

w latach ubiegłych, jednak nie cieszył 

się zbyt dużym zainteresowaniem 

wśród organizacji, proponowane 

działania miały często charakter 

akcyjny oraz lokalny. 

44. O  Dodać 

paragraf 

Uwzględnić wskaźniki planowanych 

efektów. 

Warto zmierzyć, czy planowane efekty 

zostały zrealizowane. 

 

 Departament Organizacyjny i Kadr  

 

Odrzucenie propozycji  

w 2015 r. będą kontynuowane prace 

dot. wdrażania w SWW standardów i 

procedur współpracy, w tym 

przeprowadzenia samooceny metodą 
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Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy,  

m.in. w ramach realizacji projektu 

„Wielkopolska działa razem (...)”. 

45.   §6 ust. 11 pkt. 

2 

 

Zwiększenie ważności i znaczenia 

wolontariatu, wymierne korzyści z 

wolontariatu w formie 

doświadczenia zawodowego 

akceptowanego przez pracodawców. 

Zachęcanie ludzi do podpisywania umów 

wolontariackich. 
 Wojewódzki Urząd Pracy  

 

Odrzucenie propozycji –  zawiera się 

w §6, ust.11, pkt. 2 

 

 Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej  

  

Odrzucenie propozycji, mieści się w 

§6, ust.11, pkt. 2 

46.   §6 ust. 13 

 

 

 

Dodać – praca z całym systemem 

rodzinnym. Praca z młodzieżą i 

rodziną razem. 

W całym systemie muszą wystąpić 

zmiany, jeśli mają być trwałe. 
 Departament Zdrowia 

 

Przyjęcie propozycji 

Istnieje możliwość uwzględnienia 

uwagi poprzez modyfikację § 16 ust. 13 

pkt 2 lit. b) w następujący sposób: 

„wsparcie dla osób uzależnionych od 

substancji psychoaktywnych 

utrzymujących abstynencję i ich rodzin” 

47.   

 

§6 ust. 9 pkt. 3 

 

„sportu wiejskiego” zamienić na  

„sportu na wsi”. 

 

 

Niejasne określenie, nie wiadomo o co 

chodzi. 
 Departament Sportu i Turystyki 

 

Przyjęcie propozycji 

zmianę brzmienia pkt.3 na: 

„Organizacja szkolenia zawodników 

oraz upowszechnianie sportu w 

środowisku wiejskim, organizacja 

rywalizacji sportowej reprezentantów 

środowiska wiejskiego na poziomie 

ogólno wojewódzkim oraz udział 
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reprezentantów środowiska wiejskiego 

Wielkopolski w zawodach 

wojewódzkich i ogólnopolskich”. 

48.  TPD Koło 

Pomocy 

Dzieciom  

i Młodzieży 

Niepełno-

sprawnej w 

Trzemesznie 

§6  ust. 10 p. 

1) 

 

Działania na rzecz promowania idei 

krwiodawstwa, szpiku kostnego. 

Mała wiedza społeczeństwa, 

uświadamianie i potrzeby. 

 

 

 

 Departament Zdrowia 

 

Odrzucenie propozycji 

W latach ubiegłych promocja 

transplantacji i dawstwa szpiku 

kostnego były odrębnym priorytetem w 

ramach otwartych konkursów ofert. 

Jednak z uwagi na zmniejszenie 

środków finansowych pozostających w 

dyspozycji tut. Departamentu 

ograniczył się on do promowania idei 

krwiodawstwa, jako dziedziny istotnej 

dla całej populacji Wielkopolski, 

pośrednio mającej wpływ na ww. 

zagadnienia. W temacie promocji 

transplantacji SWW pozostaje 

aktywnym partnerem kampanii „Drugie 

życie 

49.   §6 ust. 15 p. 1) 

 

Wspieranie szkoleń na stopień 

ratownika medycznego ogólnie  

a nie tylko wodnego. 

Nie tylko na wodzie są potrzebni 

ratownicy medyczni. 
 Departament Zdrowia 

 

Odrzucenie propozycji 

Zadania w dziedzinie ratownictwa 

medycznego realizowane są przez 

Wojewodę Wielkopolskiego i nie 

znajdują się wśród priorytetów w 

dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, 

które związane są z kluczowymi 

problemami zdrowotnymi populacji 

Wielkopolski. 



Załącznik do Informacji w sprawie przeprowadzenia konsultacji  
projektu Programu współpracy (…) na rok 2015 

14 
 

50.   §6 ust. 15 p. 2) 

 

 

 

Wspieranie organizacji 

pozarządowych w wykonywaniu 

ratownictwa medycznego. 

Sprzęt do dyspozycji organizacji 

pozarządowych zajmującej się nie tylko 

ratownictwem wodnym. 

 Departament Zdrowia 

 

Odrzucenie propozycji 

Zadania w dziedzinie ratownictwa 

medycznego realizowane są przez 

Wojewodę Wielkopolskiego i nie 

znajdują się wśród priorytetów w 

dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, 

które związane są z kluczowymi 

problemami zdrowotnymi populacji 

Wielkopolski. 

51.  Bonifraterski 

Ośrodek 

Interwencji 

Kryzysowej  

i Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy  

w Rodzinie. 

§6 ust. 10  

 

Ochrona  

i Promocja 

Zdrowia 

 

Punkt 1 

Działania na rzecz idei 

krwiodawstwa, dawców szpiku 

kostnego i zgody na pobór narządów. 

Za dużo osób czeka na przeszczep i nie 

doczeka się nigdy !  
 Departament Zdrowia 

 

Odrzucenie propozycji 

W latach ubiegłych promocja 

transplantacji i dawstwa szpiku 

kostnego były odrębnym priorytetem w 

ramach otwartych konkursów ofert. 

Jednak z uwagi na zmniejszenie 

środków finansowych pozostających w 

dyspozycji tut. Departamentu 

ograniczył się on do promowania idei 

krwiodawstwa, jako dziedziny istotnej 

dla całej populacji Wielkopolski, 

pośrednio mającej wpływ na ww. 

zagadnienia. W temacie promocji 

transplantacji SWW pozostaje 

aktywnym partnerem kampanii „Drugie 

życie” 

52.   §6  

Ratownictwo 

Ust. 15 pkt. 1 / 

Skreślić „wodnego”, równie ważne 

jest ratownictwo drogowe, „Pierwsza 

pomoc” itd. 

-  Departament Zdrowia 

 

Odrzucenie propozycji 
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2. Zadania w dziedzinie ratownictwa 

medycznego realizowane są przez 

Wojewodę Wielkopolskiego i nie 

znajdują się wśród priorytetów w 

dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, 

które związane są z kluczowymi 

problemami zdrowotnymi populacji 

Wielkopolski. 

53.   §6 pkt.  

ust. 6 

Działalność 

wspomagająca 

rozwój 

obszarów 

wiejskich 

 

Realizacja działań promująca zdrową 

żywność, tradycyjne metody. 

Co znaczy żywność wysokiej jakości ?  

Nowe technologie czy chodzi o skład ? 
 Departament Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi 

 

Odrzucenie propozycji 

Określenie „zdrowa żywność” jest 

używane potocznie, ale jest nieścisłe i 

produkty tak określane często nie są 

odpowiednio certyfikowane. Zgodnie z 

polityką prowadzoną przez Unię 

Europejską prowadzi się działania w 

zakresie wytwarzania, ochrony i 

promocji żywności wysokiej jakości. 

Tego rodzaju żywność jest wyróżniania 

za pomocą znaków potwierdzającymi 

wysoką jakość wyrobów rolno-

spożywczych pochodzących z 

konkretnych regionów. 

54.   §7  

Umowy 

wieloletnie 

 

 

 

Zakłada się możliwość realizowania 

umów wieloletnich, których 

realizacja rozpoczyna się w roku 

2015, jeśli zadanie wynika z 

przepisów szczególnych. 

Wyrzuciłabym: „a w szczególności dot. 

org. i prowadzenia ośrodków 

adaptacyjnych” – to może mylić, że 

dotyczy tylko tego. 

 Departament Organizacyjny i Kadr  

 

Odrzucenie propozycji 

M.in. w ramach projektu 

„Wielkopolska działa razem (...)” 

trwają prace nad koncepcją i 

możliwością wprowadzenia w SWW  
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Wieloletniego programu współpracy 

(...), które będą kontynuowane  

w 2015 r. 

 

 

 


