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NAZWA
ORGANIZACJI

AKTUALNY ZAPIS
PROGRAMU

Federacja
Konsumentów Oddział
w Toruniu

Rozdział VI
pkt. 1) lit. e
wspieranie działań na
rzecz rodziny

PROPONOWANE
ZMIANY
Dodać zadanie:
upowszechnianie
i ochrona
konsumentów

UZASADNIENIE ORGANIZACJI

Brak finansowania toruńskiego Oddziału
Federacji Konsumentów – prośba
o zlecenie zadań

STANOWISKO DEPARTAMENTU
ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZADANIE
Departament Spraw Społecznych

STANOWISKO
ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA
Zaakceptowano

Uwaga nieuwzględniona
Planowana wysokość środków
budżetowych samorządu
województwa kujawsko-pomorskiego
na rok 2012 nie pozwala na włączenie
zadania „upowszechnianie i ochrona
praw konsumentów” do
priorytetowych obszarów zadań
publicznych (określonych w Rozdziale
VI Programu).
Należy podkreślić , że, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 6 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331
z późn. zm.) , zadania z zakresu
ochrony praw konsumentów wykonują
powiatowi lub miejscy (w przypadku
miast na prawach powiatu) rzecznicy
praw konsumenta.
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Federacja
Konsumentów
Warszawa (działająca
na terenie
województwa
kujawsko-pomorskiego
poprzez jednostki
terenowe w
Bydgoszczy,
Grudziądzu, Toruniu
i Włocławku)
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Rozdział VI
pkt. 1) zadania z
zakresu pomocy i
integracji społecznej,
mające na celu
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu, oraz
wyrównywanie szans
realizowane w
szczególności
poprzez:

Rozdział VI
pkt. 1) zadania z
zakresu pomocy i
integracji społecznej,
mające na celu
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu, oraz
wyrównywanie szans
realizowane w
szczególności
poprzez:
j) wspieranie działań z
zakresu ochrony praw
konsumentów, w
szczególności
bezpłatnego
specjalistycznego
poradnictwa i
edukacji
konsumenckiej

Poradnictwo i bezpłatna pomoc prawna
w obszarze konsumenckim dotyczą
wszystkich grup społecznych i mają
ogromny wpływ na życie codzienne
obywateli. Jednocześnie działanie
organizacji pożytku publicznego w tym
obszarze przyczynia się do aktywizacji
obywateli i ich większej partycypacji
w życiu społecznym, mają oni po prostu
większy i rzeczywisty wpływ na
kształtowanie rynku przyjaznego
konsumentom. Zapotrzebowanie na tego
typu działanie nie maleje, wręcz
odwrotnie, problemy i skargi mieszkańców
dotyczą coraz bardziej skomplikowanych
spraw, często niosących duże ryzyko
finansowe, uciążliwych dla indywidualnych
konsumentów, a dla osób starszych lub
niezamożnych szczególnie są to często
problemy wręcz dramatyczne.
Konsumentami jesteśmy wszyscy
niezależnie od wieku, wykształcenia,
statusu ekonomicznego. Pomoc udzielana
konsumentom ma wpływ nie tylko na ich
sytuację, ale również na rozwój rynku,
eliminację nieuczciwych praktyk
handlowych i wzmacnianie potencjału
przedsiębiorców działających rzetelnie
i zgodnie z przepisami prawa, co
dodatkowo przynosi pozytywny dla
obywateli efekt długofalowy.

Departament Spraw Społecznych

Zaakceptowano

Uwaga nieuwzględniona
Uzasadnienie znajduje się powyżej
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Lekarskie
Stowarzyszenie
Senioratu w Toruniu

Rozdział II ust.2 pkt 3

3

Regionalny Związek
Rolników Kółek i
Organizacji Rolniczych
w Toruniu

Brak

4

Toruński Uniwersytet
Trzeciego Wieku w
Toruniu
5

Rozdział VI, pkt 1
dodać osobny
podpunkt: wspieranie
organizowania przez
UTW na szczeblu
wojewódzkim
uroczystości

Pkt 3 podzielić na 2
punkty:
3. Bieżące
rozpoznawanie
potrzeb społecznych
4. Bieżące
rozpoznawanie
potencjału organizacji
pozarządowych
w celu zaspokojenia
tych potrzeb

Brak

Zaakceptowano

Uwaga uwzględniona

Zwrócenie uwagi, aby
środki przyznawane
na poszczególne
zadania organizacjom
pozarządowym dzielić
proporcjonalnie do
ilości mieszkańców,
ze szczególnym
uwzględnieniem
ludności wiejskiej.

W rozdziale VI pkt 1
dodanie osobnego
podpunktu:
wspieranie
organizowania przez
UTW na szczeblu
wojewódzkim

Biuro Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi

Biuro Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi

Zaakceptowano

Uwaga nieuwzględniona
Organizacje wiejskie mają równe
szanse otrzymania dotacji z innymi
organizacjami biorącymi udział w
otwartych konkursach ofert.
Zaproponowane jako priorytetowe
zadania, ze szczególnym
uwzględnieniem obszarów wiejskich
realizowane są za pośrednictwem
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Postulat ten oraz w punkcie poniższym
został zgłoszony podczas obrad konferencji
regionalnej UTW, organizowanej przez
TUTW w dn.10-11.10.11 r. W konferencji
wzięło udział 15 UTW. Dla społeczności
UTW jest to sprawa bardzo ważna.
Patronat nad Obchodami Roku 2012

Departament Spraw Społecznych

Zaakceptowano

Uwaga uwzględniona częściowo
Zadanie dotyczące wspierania działań
z zakresu aktywizacji i integracji
społecznej seniorów (Rozdz. VI, pkt 1
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Toruński Uniwersytet
Trzeciego Wieku w
Toruniu

związanych z
obchodami „Rok
2012-Rokiem
Uniwersytetów
Trzeciego Wieku”

uroczystości
związanych z
obchodami „Rok
2012-Rokiem
Uniwersytetów
Trzeciego Wieku”

objęła Pani Prezydentowa Anna
Komorowska

lit. e) uszczegółowiono dodając zapis:
„w szczególności związanych
z obchodami Europejskiego Roku
Aktywności Osób Starszych
i Solidarności Międzypokoleniowej
oraz Roku Uniwersytetów Trzeciego
Wieku”. Taki zapis umożliwia realizację
różnych przedsięwzięć związanych
z obchodami Roku Uniwersytetów
Trzeciego Wieku.

Rozdział VI, pkt 1d
Wspieranie działań z
zakresu aktywizacji i
integracji społecznej
seniorów

Wspieranie działań z
zakresu aktywizacji i
integracji społecznej
seniorów oraz
umożliwienie
społeczności UTW
uczestnictwa w
organizowanym w
Sali Kongresowej
19.03.2012r.
Międzynarodowym
Kongresie UTW
j) Wspieranie działań
dotyczących
reintegracji
osadzonych w
Zakładach Karnych ze
społeczeństwem

Postulat ten oraz w punkcie poniższym
został zgłoszony podczas obrad konferencji
regionalnej UTW, organizowanej przez
TUTW w dn.10-11.10.11 r. W konferencji
wzięło udział 15 UTW. Dla społeczności
UTW jest to sprawa bardzo ważna.
Patronat nad Obchodami Roku 2012
objęła Pani Prezydentowa Anna
Komorowska

Departament Spraw Społecznych

6

Stowarzyszenie
„Bractwo Więzienne”
Oddział KujawskoPomorski w
Bydgoszczy

7

1) zadania z zakresu
pomocy i integracji
społecznej, mające na
celu przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu oraz
wyrównywanie szans,
realizowane w
szczególności
poprzez:

Osadzeni w Zakładach Karnych
przebywają w izolacji ze społeczeństwem
często w kręgach subkultury, która opiera
się o swoiste normy myślenia i
postępowania. Wyjście po wielu latach
izolacji na wolność jest związana z dużym
lękiem. Kontakty na różnych płaszczyznach
z różnymi grupami społecznymi powoduje
przełamywanie barier , podniesienie
wiedzy oraz zmianę mentalności.

Zaakceptowano

Uwaga uwzględniona częściowo
Uzasadnienie znajduje się powyżej.

Departament Spraw Społecznych

Zaakceptowano

Uwaga nieuwzględniona
Proponowane zadanie mieści się
w priorytetowych obszarach
współpracy zawartych w Rozdz. VI
Programu współpracy (-), tj. w pkt 1
„zadania z zakresu pomocy
i integracji społecznej”, co umożliwia
współpracę samorządu województwa
z organizacjami pozarządowymi w celu
przeciwdziałania wykluczeniu
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społecznemu osób odbywających karę
pozbawienia wolności.
W jakich formach ta współpraca będzie
mogła się odbywać będzie zależeć od
wysokości środków przeznaczonych na
obszar pomocy społecznej w budżecie
województwa na 2012 r.
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Stowarzyszenie
„Bractwo Więzienne”
Oddział KujawskoPomorski w
Bydgoszczy

Stowarzyszenie
„Bractwo Więzienne”
Oddział KujawskoPomorski w
Bydgoszczy
9
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Stowarzyszenie
„Bractwo Więzienne”
Oddział KujawskoPomorski w
Bydgoszczy

1) zadania z zakresu
pomocy i integracji
społecznej, mające na
celu przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu oraz
wyrównywanie szans,
realizowane w
szczególności
poprzez:
1) zadania z zakresu
pomocy i integracji
społecznej, mające na
celu przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu oraz
wyrównywanie szans,
realizowane w
szczególności
poprzez:

k) Działania na rzecz
nawiązywania więzi
rodzinnej osób
odbywających karę
pozbawienia wolności

Konsekwencją odbywania kary
pozbawienia wolności jest rozpad rodziny,
dlatego wszelkie działania na rzecz rodziny
na terenie Zakładu Karnego jak i poza nim
są nieocenione w odbudowywaniu więzi
rodzinnych

L) Pomoc materialna,
prawna,
psychologiczna,
socjalna i duchowa
więźniom i ich
rodzinom

Prowadzona korespondencja z osadzonymi
w ZK wykazuje duże zapotrzebowanie na
pomoc prawną, psychologiczną,
materialną a także duchową wynikającą
z syndromu przestępcy, konieczności
wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny
oraz poradzenia sobie w sytuacji
odrzucenia przez społeczeństwa.

1) zadania z zakresu
pomocy i integracji
społecznej, mające na
celu przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu oraz
wyrównywanie szans,

ł) Pomoc materialna
więźniom i ich
rodzinom

Otrzymywane listy z różnych ZK pokazują,
że dla wielu z nim wielkim dobrem jest
posiadanie materiałów piśmienniczych,
i podstawowej higieny,
Rodziny osadzonych, w pewnym sensie
odbywają karę, żyjąc w skrajnej nędzy,
często tracąc prawo do zajmowanego

Departament Spraw Społecznych

Zaakceptowano

Uwaga nieuwzględniona
Uzasadnienie znajduje się powyżej.

Departament Spraw Społecznych

Zaakceptowano

Uwaga nieuwzględniona
Uzasadnienie znajduje się powyżej.

Departament Spraw Społecznych

Zaakceptowano

Uwaga nieuwzględniona
Uzasadnienie znajduje się powyżej
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Kujawsko-Pomorska
Federacja Organizacji
Pozarządowych w
Toruniu

realizowane w
szczególności
poprzez:
Rozdział II
Cel główny i cele
szczegółowe
Programu
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Kujawsko-Pomorska
Federacja Organizacji
Pozarządowych w
Toruniu

12

Rozdział VI, punkt 13
Działania na rzecz
rozwoju
społeczeństwa
obywatelskiego,
podpunkt d) oraz e).

lokalu.

Dopisanie celu
szczegółowego:
„6) osiąganie założeń
i celów Wieloletniego
Programu
Współpracy
Samorządu
Województwa
KujawskoPomorskiego z
Organizacjami
Pozarządowymi na
lata 2011-2015”
Proponujemy
usunięcie
podpunktów „d)”
oraz „e)”.

Wydaje się, że ważne jest wskazywanie i
podkreślanie, że program roczny jest
elementem realizacji wieloletniego
programu współpracy.

Zarówno w roku bieżącym, jak i w latach
następnych (2012-2013) prowadzonych
jest w regionie kujawsko-pomorskim kilka
ośrodków wspierania organizacji
pozarządowych i podmiotów ekonomii
społecznej ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego (Poddziałanie 7.2.2
PO KL). Oferta tych podmiotów to m.in.
szeroka oferta szkoleniowa i doradcza dla
osób fizycznych i organizacji.
Finansowanie tych samych (i/lub bardzo
zbliżonych) działań ze środków
Województwa jest raczej dublowaniem
wsparcia i prowadzi jednocześnie do
przesytu rynku zbliżonymi działaniami.
Ze względu na ograniczone możliwości
Województwa w zakresie zlecania
realizacji zadań publicznych organizacjom
pozarządowym postulujemy ograniczenie
ww. działań w l. 2012-2013, a

Biuro Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi

Zaakceptowano

Uwaga uwzględniona
.

Biuro Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi

Zaakceptowano

Uwaga nieuwzględniona
Działania wymienione w uzasadnieniu
skierowane są przede wszystkim do
podmiotów ekonomii społecznej,
natomiast doradztwo organizowane
przez Urząd Marszałkowski kierowane
jest do wszystkich organizacji –
również do grup inicjatywnych
chcących założyć stowarzyszenie czy
fundację. Ponadto działania
wyszczególnione w uzasadnieniu
często prowadzone są w ramach
projektów, które ograniczone są
terytorialnie i czasowo, natomiast
z doradztwa organizowanego przez
Urząd Marszałkowski korzystają
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zaoszczędzone w ten sposób środki
proponujemy przesunąć na inne działania
wskazane w programie.

organizacje z terenu całego
województwa w sposób ciągły.

Konsekwencją usunięcia ww. podpunktów
będzie również koniczność usunięcia
podpunktu „9)” z punkt 1, rozdziału X.
Kujawsko-Pomorska
Federacja Organizacji
Pozarządowych w
Toruniu

13

Rozdział VI, punkt 13
Działania na rzecz
rozwoju
społeczeństwa
obywatelskiego

Proponujemy
dopisanie podpunktu
w brzmieniu: „o)
podjęcie działań
zmierzających do
utworzenia funduszu
pożyczkowego dla
organizacji
pozarządowych”

Chociaż w rozdziale VI, punkcie 14
wskazano, że w najbliższym roku
podejmowane będą działania zmierzające
do utworzenia funduszu pożyczkowego dla
podmiotów ekonomii społecznej, zasadne
wydaje się również dopisanie
proponowanego przez nas punktu do
rozdziału 13.
Podmioty ekonomii społecznej są
rozmaicie definiowane – w najszerszej
wersji obejmuje się definicją również
wszystkie organizacje pozarządowe,
jednak właśnie ze względu na problemy
definicyjne postulujemy, aby w programie
wskazać wprost, a by planowany fundusz
pożyczkowy obejmował również
organizacje pozarządowe.
Warto dodać, że organizacje pozarządowe
mają bardzo utrudnione możliwości
ubiegania się o wsparcie w formie
pożyczek i kredytów ze źródeł klasycznych
(komercyjnych).

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej

Zaakceptowano

Uwaga uwzględniona
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Kujawsko-Pomorska
Federacja Organizacji
Pozarządowych w
Toruniu

14

Rozdział VI, punkt 14
Działania na rzecz
rozwoju ekonomii
społecznej

Proponujemy zmianę
brzmienia podpunktu
„b)” na: „zlecenie
realizacji przez
podmiot
pozarządowy (lub
inny podmiot sektora
ekonomii społecznej)
oraz współpraca
merytoryczna przy
organizacji i
przeprowadzeniu
KujawskoPomorskiego Forum
Ekonomii Społecznej”.

Zlecenie organizacji i realizacji dorocznego
Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii
Społecznej może stać się kolejną (po
zlecaniu organizacjom pozarządowym
realizacji dorocznego Forum NGO) dobrą
praktyką współpracy międzysektorowej,
przy założeniu, że za kwestie organizacji
odpowiedzialny jest podmiot pozarządowy
(czy inny podmiot sektora ekonomii
społecznej), a kwestie merytoryczne
ustalane są przez organizatora we
współpracy z Samorządem Województwa.
Rozwiązanie takie pozwoli na lepszą
współpracę Stron, jak też pozwoli na
stworzenie przedsięwzięcia
organizowanego „przez podmioty sektora
ekonomii społecznej dla podmiotów
sektora ekonomii społecznej”, a nie – jak
miało to miejsce dotychczas – organizacji
przez samorząd regionalny przedsięwzięcia
dla podmiotów sektora ekonomii
społecznej bez ich faktycznego
zaangażowania w realizację działań.
Rozwiązanie to wpisuje się również w
realizację zasady pomocniczości, zasady
efektywności oraz zasady partnerstwa.

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej

Zaakceptowano

Uwaga nieuwzględniona
Kujawsko Pomorskie Forum Ekonomii
Społecznej jest wpisane do zadań ROPS
w Toruniu. Zgodnie z założeniami
postawionymi przez ROPS jest ono
jednym z elementów budowania
partnerstwa publiczno-społecznego
wyrażającego się poprzez
podejmowanie wspólnych działań
Samorządu Województwa z licznymi
organizacjami pozarządowymi i pracy
wspólnego zespołu roboczego.
Formuła Forum zaproponowana
i realizowana przez ROPS to szereg
różnorodnych działań budujących
partnerstwo, których inicjatorem są
NGO, spółdzielnie socjalne, Ośrodki
Wsparcia Ekonomii Społecznej a ROPS
jest ich koordynatorem. Jest to także
przykład montażu finansowego
(środków samorządu województwa
oraz środków pozyskiwanych w
ramach projektów przez organizacje),
pozwalającego na efektywne i
racjonalne finansowanie w ramach
Forum działań merytorycznych. Taka
formuła Forum jest postrzegana jako
dobra praktyka wśród innych
samorządów, które intensyfikują swoje
działania w obszarze przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu.
ROPS jako instytucja wdrażająca
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Kujawsko-Pomorska
Federacja Organizacji
Pozarządowych w
Toruniu

15

Rozdział IX Wysokość
środków
przeznaczonych na
realizację Programu

Proponujemy
przeredagowanie
zapisu na: „Samorząd
Województwa
przeznaczy na
realizację Programu
środki budżetowe w
wysokości co najmniej
5 470 000 zł, co
stanowi 109,4%
środków
przeznaczonych na
realizację Programu
rok 2010, jak też XX%
procent wydatków

1. Dodanie wymiaru procentowego
wskazuje na tendencje w finansowaniu
programu, co jest ważne dla wszystkich
zainteresowanych stron.
2. Kwota środków na realizację Programu
rocznego powinna być wyższa i pozwalać
na osiągnięcie w perspektywie czterech
lat (do 2015 roku) poziomu 2% wydatków
bieżących budżetu województwa w danym
roku na współpracę z NGO (obecnie,
zgodnie z zapisami projektu Wieloletniego
Programu Współpracy… wydatki na
współpracę z organizacjami
pozarządowymi stanowiły 1,04%

Priorytet VII POKL, mając świadomość
powodzenia wspólnego działania,
z poczuciem pełnego obiektywizmu
dba o rozwój Ośrodków Wsparcia
Ekonomii Społecznej, ich równomierny
zasięg w województwie oraz
podejmowanie współpracy wielu
partnerów na rzecz skutecznego
wsparcia sektora ekonomii społecznej.
Jednocześnie ROPS został zobligowany
do opracowania, realizacji
i monitoringu wieloletniego planu
działań na rzecz promocji i
upowszechniania ekonomii społecznej
oraz rozwoju instytucji sektora
ekonomii społecznej i jej otoczenia
w regionie w oparciu o Wytyczne
Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Dlatego zasadnym jest organizowanie
Kujawsko-Pomorskiego Forum
Ekonomii Społecznej przez ROPS
w Toruniu.
Biuro Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi

Zaakceptowano

Uwaga nieuwzględniona
Wyliczenie % wydatków
przeznaczonych na realizację Programu
współpracy (-) na rok 2011 w stosunku
do wydatków bieżących województwa
na ten rok będzie możliwe dopiero po
sporządzenia rocznego sprawozdania
z realizacji budżetu, tj. w pierwszym
kwartale 2012 r.
Tym samym wprowadzenie danych
porównawczych z rokiem 2010 wydaje
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Rozdział X Sposób
oceny realizacji
Programu

bieżących budżetu
województwa w 2011
roku”.

wydatków bieżących budżetu 2010 roku).

się bezzasadne.
Wraz z uchwaleniem Wieloletniego
programu współpracy (-) tendencje w
finansowaniu corocznych programów
współpracy będą wykazywane
w sprawozdaniach z jego realizacji.

Proponujemy
przeredagowanie
podpunktu „15) liczbę
przedsięwzięć
zorientowanych na
realizację programów
tworzenia sieci
organizacji
pozarządowych,
którym udzielone
zostało wsparcie
finansowe
i pozafinansowe” na
„15) liczbę
przedsięwzięć
zorientowanych na
promowanie i
wspieranie procesu
tworzenia sieci
organizacji
pozarządowych,
którym udzielone
zostało wsparcie
finansowe i
pozafinansowe”

Proces tworzenia sieci organizacji
pozarządowych jest procesem złożonym i
wieloletnim. Warto więc, aby Samorząd
Województwa wspierał te procesy, ale ich
rozpoczęcie i zrealizowanie („tworzenie
sieci”) nie będzie możliwe w perspektywie
jednorocznej.
Jednocześnie tego typu informacja w
programie może zachęcać do
podejmowania działań na rzecz tzw.
sieciowania organizacji, które zakończą się
bardzo powierzchownymi i kruchymi
rezultatami, a w dalszej perspektywie
raczej zniechęcą organizacje do tworzenia
sieci współpracy niż faktycznie wesprą
procesy konsolidacji środowiska.

Biuro Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi

Zaakceptowano

Uwaga uwzględniona
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