Załącznik nr 2 do Raportu - Zestawienie wszystkich uwag/
w trakcie I etapu konsultacji wraz ze stanowiskiem Urzędu Miasta Leszna

wniosków/

propozycji

wniesionych

przez

organizacje

Tabela 1. Propozycje zmian do obowiązujących zapisów Programu Współpracy
1. Propozycje zmian do obowiązujących zapisów Programu
Nazwa
organizacji
zgłaszającej
uwagi
Lp.

Aktualny zapis w projekcie
Programu Współpracy na 2020
rok, ze wskazaniem
punktu, podpunktu itd.

1.

Stowarzyszenie
Centrum PISOP

Punkt V. Formy współpracy

Sugerowana zmiana (konkretna
propozycja nowego brzmienia
zadania
priorytetowego,
rozdziału, punktu, podpunktu)
Uzasadnienie
lub propozycja nowego zapisu w
projekcie Programu na 2021 rok
nieistniejącego w Programie
Współpracy na 2020 rok
Punkt V. Formy współpracy
Dotyczy punktu:

Stanowisko
Urzędu

Uzasadnienie

Uwzględniono
w całości.

Punkt 3. Infrastruktura współpracy i Punkt
3.
Infrastruktura 17)
obecna
sytuacja,
tworzenie warunków do społecznej współpracy i tworzenie warunków związana
z
pandemią
aktywności:
do społecznej aktywności:
pokazała jak ważne jest
wsparcie
zarówno
w
powierzonych
1)
Wspieranie
inicjatyw 1)
wspieranie
inicjatyw zakresie
obywatelskich
i
organizacji obywatelskich
i
organizacji zadań publicznych, jak i
wsparcia
pozarządowych oraz procesów pozarządowych oraz procesów dodatkowego
i
integracji sektora pozarządowego, integracji sektora pozarządowego merytorycznego
m. in.
poprzez wspólne , m. in. poprzez wspólne finansowego w momencie
organizowanie imprez mających na organizowanie imprez mających kryzysu.
celu
promocję
działań na celu promocję działań
podejmowanych przez te podmioty podejmowanych
przez
te 18) wzajemne monitoring
np. targów, festynów;
podmioty np. targów festynów;
ma na celu osiągnięcie
2)
prowadzenie
i 2)
prowadzenie
i wyższej efektywności i
aktualizowanie bazy danych o aktualizowanie bazy danych o gospodarności
realizacji
organizacjach pozarządowych;
organizacjach pozarządowych;
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3)
promowanie działalności
organizacji pozarządowych;
4)
promowanie
przekazywania 1% podatku dla
organizacji pozarządowych, które
działają na terenie Miasta Leszna
lub na rzecz jego mieszkańców;
5)
pośredniczenie
w
nawiązywaniu
kontaktów
i
współpracy
pomiędzy
organizacjami i poszczególnymi
Wydziałami
i
Jednostkami
Organizacyjnymi Urzędu Miasta
Leszna ;
6)
wspieranie w nawiązywaniu
kontaktów
zagranicznych
z
organizacjami o podobnym profilu
działania, w szczególności z
organizacjami
w
miastach
partnerskich;
7)
umożliwienie
nawiązywania
partnerstw
trójsektorowych
biznesu,
organizacji
pozarządowych
i
samorządu na rzecz Miasta Leszna i
jego mieszkańców;
8)
współpraca oraz udzielanie
pomocy
w
zakresie
dywersyfikowania
źródeł
finansowania – w szczególności
poprzez informowanie o aktualnych
konkursach;
9)
wymiana dobrych praktyk
pomiędzy
organizacjami
pozarządowymi
i
organami
samorządowymi Miasta Leszna;

3)
promowanie działalności zlecanych
organizacji pozarządowych;
publicznych.
4)
promowanie
przekazywania 1% podatku dla
organizacji pozarządowych, które
działają na terenie miasta Leszna
lub na rzecz jego mieszkańców;
5)
pośredniczenie
w
nawiązywanie
kontaktów
i
współpracy
pomiędzy
organizacjami i poszczególnymi
wydziałami
jednostkami
organizacyjnymi urzędu miasta
Leszna;
6)
wspieranie
w
nawiązywaniu
kontaktów
zagranicznych z organizacjami o
podobnym profilu działania, w
szczególności z organizacjami w
miastach partnerskich;
7)
umożliwienie
nawiązywania partnerstw trój
sektorowych biznesu, organizacji
pozarządowych i samorządu na
rzecz miasta Leszna i jego
mieszkańców;
8)
współpraca
oraz
udzielanie pomocy w zakresie
dywersyfikowania
źródeł
finansowania – W szczególności
poprzez
informowanie
o
aktualnych konkursach;
9)
wymiana dobrych praktyk
pomiędzy
organizacjami
pozarządowymi
i
organami
samorządowymi miasta Leszna;

zadań

2

10)
uczestnictwo
oraz
organizowanie wspólnych imprez,
narad, spotkań konferencji itp.;
11)
inicjowanie
lub
współorganizowanie
szkoleń
wzmacniających
organizacje
pozarządowe działające na rzecz
mieszkańców i Miasta Leszna, w tym
dotyczących stosowania społecznie
odpowiedzialnych
zamówień
publicznych;
12)
wspieranie działalności na
rzecz organizacji i promocji
wolontariatu;
13)
doskonalenie współpracy
pomiędzy
organizacjami
a
samorządem miasta w zakresie
merytorycznym,
rzeczowym
i
lokalowym,
wspieranie
w
długofalowym planowaniu działań;
14)
udostępnianie lokali z
miejskich zasobów lokalowych
organizacjom pozarządowym
i
informowanie
o
możliwości
pozyskanie takich lokali;
15)
obejmowanie patronatem
Prezydenta
Miasta
Leszna
przedsięwziąć
organizowanych
przez organizacje pozarządowe;
16)
wyróżnianie
przez
Prezydenta
Miasta
Leszna
najlepszych działaczy organizacji
pozarządowych
lub
samych
organizacji za wybitne osiągnięcia w

10)
uczestnictwo
oraz
organizowanie wspólnych imprez,
narad, spotkań, konferencji Itp.;
11)
inicjowanie
lub
współorganizowanie
szkoleń
wzmacniających
organizacje
pozarządowe działające na rzecz
mieszkańców i miasta Leszna, w
tym dotyczących stosowania
społecznie
odpowiedzialnych
zamówień publicznych;
12)
wspieranie działalności na
rzecz organizacji i promocji
wolontariatu;
13)
doskonalenie współpracy
pomiędzy
organizacjami
a
samorządem miasta w zakresie
merytorycznym, rzeczowym i
lokalowym,
wspieranie
w
długofalowym
planowaniu
działań;
14)
udostępnianie lokali z
miejskich zasobów lokalowych
organizacjom pozarządowym i
informowanie
o
możliwości
pozyskanie takich lokali;
15)
obejmowanie patronatem
Prezydenta
Miasta
Leszna
przedsięwziąć
organizowanych
przez organizacje pozarządowe;
16)
wyróżnianie
przez
Prezydenta
Miasta
Leszna
najlepszych działaczy organizacji
pozarządowych
lub
samych
organizacji za wybitne osiągnięcia
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zakresie
działalności
publicznego.

2.

Stowarzyszenie
Centrum PISOP

pożytku w zakresie działalności pożytku
publicznego;
17)
aktywne
wspieranie
organizacji pozarządowych w
sytuacjach kryzysowych m. in.
pandemii;
18)
wypracowanie systemu
monitoringu
współpracy
pomiędzy
organizacjami
pozarządowymi a Miastem Leszno

Punkt IX. Tryb powoływania i
zasady działania komisji do
opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert
8. Za udział w posiedzeniu komisji
Konkursowej jej członkom nie
przysługuje wynagrodzenie ani
zwrot kosztów podróży.

8. Za udział w posiedzeniu komisji
Konkursowej
przysługuje
wynagrodzenie i zwrot kosztów
podróży.

Zgodnie
z
raportem Nie
(sporządzonym w ramach uwzględniono.
projektu Bank rozwiązań
realizowanego
przez
Stowarzyszenie Centrum
PISOP) tj. Analiza w
przedmiocie:
Trudności
związane z procedurą oceny
ofert
zgłaszanych
w
konkursach na zadania
zlecone
organizacjom
pozarządowym
oraz
podmiotom z art. 3 ust.3
ustawy
o
działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie,
opracowanym
przez
Łukasza
Waszaka
(prawnika, specjalisty w
zakresie
współpracy
samorządów
z
organizacjami
pozarządowymi
i
podmiotami
ES),
www.pisop.org.pl/bank-

Ogólne
zasady
powoływania komisji
konkursowych zawarte
są
ustawie
o
działalności pożytku
publicznego
i
o
wolontariacie. Komisje
są powoływane są
przez
organ
administracji
publicznej
(samorządowej,
rządowej).
Ich
zadaniem
jest
zaopiniowanie ofert
(wniosków),
które
zostały złożone w
konkursach
dotacyjnych. W skład
komisji
wchodzą
przedstawiciele
organu administracji
(w samorządach to
przedstawiciele
organu wykonawczego
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rozwiazan-bar.
„Nie
zasadne, by oczekiwać od
przedstawicieli organizacji
pozarządowych by pracę na
rzecz organów administracji
publicznej
wykonywali
społecznie.
Ma
to
szczególne znaczenie dla
zaangażowania
strony
społecznej do oceny ofert.”

jednostki samorządu
terytorialnego) oraz
przedstawiciele
wskazani
przez
organizacje
pozarządowe
i
ewentualnie
–
z
głosem doradczym –
zaproszeni eksperci.
Członkowie komisji –
przedstawiciele
organizacji
pozarządowych,
działając
społecznie
nie
powinni
otrzymywać
wynagrodzenia.
Deklaracja udziału w
komisjach
jest
dobrowolną decyzją.
Żadne przepisy prawa
nie określają wprost,
że za udział w komisji
powinno przysługiwać
wynagrodzenie.
Reasumując udział w
pracach komisji
konkursowej jest
dobrowolny,
nieodpłatny i za udział
w komisji jej członkom
nie będzie
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przysługiwać zwrot
kosztów podróży.

3.

Stowarzyszenie
Centrum PISOP

Punkt IX. Tryb powoływania i
zasady
działania
komisji
konkursowych do opiniowania
ofert w otwartych konkursach
ofert.

5. Obsługę Komisji Konkursowej
zapewnia właściwa dla danego
konkursu komórka organizacyjna,
która

w szczególności odpowiedzialna
5. Obsługę Komisji Konkursowej jest za:
zapewnia właściwa dla danego
konkursu komórka organizacyjna, 1) przygotowanie dokumentacji
która
w
szczególności związanej z postępowaniem
odpowiedzialna jest za:
konkursowym;

Udostępnienie oferentom Nie
kart
formalnych
i uwzględniono.
merytorycznych
ma
wymiar
edukacyjny.
Oferent dowie się jakie
błędy zostały przez niego
popełnione oraz na co
zwrócić będzie mógł uwagę
podczas
kolejnego
aplikowania o realizację
zadania publicznego.

Karty oceny formalnej
i
merytorycznej
udostępniane są na
wniosek Oferenta.

1) przygotowanie dokumentacji 2) dokonanie oceny formalnej
związanej
z
postępowaniem ofert,
konkursowym ;
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2) dokonanie oceny formalnej 3) zorganizowanie
ofert;
Komisji konkursowej,
3)
zorganizowanie
Komisji konkursowej;

posiedzeń

posiedzeń 4) wezwanie oferentów
uzupełnień ofert;

do

4) wezwanie oferentów
uzupełnień ofert;
5) sporządzanie
przebiegu
konkursowego.

4.

5.

Fundacja
Terapia
Wsparcie

i

Stowarzyszenie
“Wygraj Siebie”

do 5) sporządzenie protokołu z
przebiegu
postępowania
konkursowego;
protokołu z
postępowania 6) udostępnienie oferentom karty
oceny formalnej i merytorycznej

W zakresie ochrony i promocji
zdrowia,
w
tym
m.in.
promowanie działań z zakresu
promocji i ochrony zdrowia w
tym
organizacja
kampanii
promujących zdrowy styl życia i
podnoszących
świadomość
zdrowotną mieszkańców.

Prowadzenie
działań
ukierunkowanych
na
profilaktykę oraz diagnostykę
zachorowań
na
chorobę
nowotworową.

W
mieście
Leszno Nie
diagnostyka zachorowań uwzględnion
na
nowotwór
jest o
prowadzona
w
niewystarczającym
stopniu. Uważamy, że
jest to obszar, na którym
może pochylić się nasz
Fundacja,
która
dysponuje
kadrą,
posiadającą
wiedzę,
doświadczenie
oraz
kompetencje w zakresie
leczenia
chorób
nowotworowych.

Wskazane zadanie
mieści
się
w
obszarze
wskazanym
w
promocji i ochronie
zdrowia.

W zakresie pomocy społecznej

Dodanie zadania:

Poprawa stanu fizycznego i Nie
psychicznego
seniorów uwzględniono
między
innymi
poprzez
działalność na rzecz osób w wieku
warsztaty, grupy wsparcia,
emerytalnym
pomoc
psychologiczną,
działania
profilaktyczne
usprawniające
i

Propozycja
zapisu
zasadna aczkolwiek nie
ma potrzeby tworzenia
nowego
zadania,
ponieważ wpisuje się
w
zadanie
pn.
„Aktywizacja seniorów
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6.

Stowarzyszenie
“Wygraj Siebie”

Zadania w zakresie ochrony i
promocji
zdrowia
oraz
przeciwdziałania uzależnieniom i
patologiom społecznym (w tym
przeciwdziałanie alkoholizmowi i
zwalczanie narkomanii), a także
promocji i organizacji wolontariatu,
w tym m. in.

rehabilitacyjne
oraz
organizację różnorodnych
form
wypoczynku
i
rekreacji.
Do zapisu na 2020 dodać:… (w tym Proszę o dopisanie „i innym Nie
przeciwdziałanie alkoholizmowi, uzależnieniom”
uwzględniono
zwalczanie narkomanii i innym
uzależnieniom)

w klubach, świetlicach
i innych punktach”.

Prowadzone działania
mimo
braku
wyszczególnienia
obejmują
inne
uzależnienia i pomoc
udzielana
jest
w
zależności
od
potrzeb.

2. Propozycje zadań publicznych/projektów planowanych do realizacji przez organizacje pozarządowe w 2021 roku.
Nazwa
organizacji
zgłaszającej
uwagi

Nazwa
zadania/projektu

Cel
zadania/projektu
(proszę krótko
określić czemu ma
służyć zadanie,
rozwiązaniu
jakiego problemu)

Uczestnicy
zadania
(kto będzie
uczestnikiem
projektu;
planowana liczba
uczestników)

Średnia
kalkulacja
kosztów
realizacji
projektu
(proszę podać
w przybliżeniu
kwotę całości
zadania, środki
z dotacji, wkład
własny
finansowy i
osobowy)

Obszar
zadania
publicznegoi:
(proszę podać
nr jednego
z obszarów
wymienionych
pod tabelą,
którego
dotyczy
zadanie)

Stanowisko
Urzędu

Uzasadnienie
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Fundacja
Terapia i
Wsparcie

Poradnictwo
genetycznoonkologiczne

Celem zadania jest
zwiększenie
możliwości oraz
dostępności do
badań
diagnostycznych w
celu zapobieganiu
zachorowaniom na
nowotwór u osób
obciążonych
genetycznie tą
chorobą. Zadanie
odpowiada na
problem
ograniczonych
możliwości
wykonania badań
genetycznych,
onkologicznych. W
tej chwili najbliższa
poradnia, która
pobiera próbki do
badań
genetycznych
znajduje się w
Poznaniu. Badania
te są drogie
szacunkowa
wartość jednego
testu wynosi od

Kwota
całkowita
Uczestnikami
zadania: 44 800
zadania będą
zł
mieszkańcy
Kwota
miasta Leszna.
wnioskowanej
Liczba osób,
dotacji: 24 800
która będzie
zł
mogła wziąć
50 osób x 400 zł
udział w
/ średnio za
projekcie będzie
jeden test = 20
uzależniona os
000 zł
wysokości
12 miesięcy x
dofinansowania.
400zł/mc
Zakładamy udział
wynajęcie
50 osób, które po
gabinetu= 4 800
przeprowadzeniu
zł
szczegółowego
Wkład własny
wywiadu z
osobowy: 20
lekarzem zostaną
000 zł
poddani testom
50 osóbx4
genetycznym, a
godz./ osoba =
następnie objęci
200 godz. X
wsparciem
100zł/godz. =
specjalisty,
20 000 zł
onkologa.
wsparcie
lekarza
specjalisty,
onkologa.

W zakresie
ochrony
i promocji
zdrowia, w
tym m.in.
promowanie
działań
z zakresu
promocji
i ochrony
zdrowia w tym
organizacja
kampanii
promujących
zdrowy styl
życia
i
podnoszących
świadomość
zdrowotną
mieszkańców.

Nie
Tego
typu
zadanie
uwzględniono traktowane jest jako
program
polityki
zdrowotnej o którym
mowa w art. 48 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki
zdrowotnej
finansowanych
ze
środków publicznych (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1398 ze
zm.).
Ponadto
rozpoczęcie wdrożenia,
realizacji i finansowania
programu
polityki
zdrowotnej
może
nastąpić wyłącznie po
uzyskaniu
pozytywnej
albo
warunkowo
pozytywnej opinii Agencji
Oceny
Technologii
Medycznych i Taryfikacji.
W związku z powyższym
programy
polityki
zdrowotnej muszą być
z dużym wyprzedzeniem
zaplanowane oraz muszą
być
na
ten
cel
zabezpieczone
środki
finansowe w budżecie
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250 do 890 zł. W
Lesznie żadna
poradnia nie
pobiera próbek.
Innowacją w
projekcie będą
również wywiady
oraz spotkania z
lekarzem,
specjalistą
onkologiem, który
nakieruje na rodzaj
badania, dokona
ich analizy oraz
wspólnie z
pacjentem
zaplanuje dalszy
harmonogram
działań
nakierunkowany
na zapobieganie
chorobie
nowotworowej.

miasta. Obecnie Urząd
Miasta Leszna/Wydział
Spraw
Obywatelskich
realizuje 3 programy
polityki
zdrowotnej.
W
przypadku
ich
zakończenia rozważymy
możliwość
realizacji
programu
nakierunkowanego
na
poradnictwo genetycznoonkologiczne.
Ponadto Biuro ds.
Uzależnień zajmuje się
profilaktyką uzależnień,
lecznictwem
odwykowym i zdrowym
stylem życia. Realizuje
programy
rekomendowane przez
Państwową Agencję
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz
korzystamy z Miejskiego
Programu Profilaktyki
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz
z Miejskiego Programu
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Przeciwdziałania
Narkomanii.
Stowarzyszenie
“Wygraj
1.Letnie wieczorki
Siebie”
taneczne dla
seniorów

Celem projektu jest
integracja i
aktywizacja
seniorów
zamieszkałych na
obszarze
rewitalizacji. Zadanie
odpowiada na
problem samotności
osób starszych,
wyjście
z domu, nawiązanie
nowych znajomości,
powstawanie grup
samopomocowych.

Uczestnikami
zadania będzie ok.
50 osób na
początku zadania,
do 100-150 na
etapie końcowym.

20 000 zł dotacja,
8 000 zł wkład
własny finansowy
i osobowy.

Rewitalizacja

Nie
uwzględniono

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi
prowadzona jest w oparciu
o konkurs, dlatego Program
nie powinien zawierać tak
szczegółowych,
konkretnych
projektów
wybranych
organizacji.
Zapotrzebowanie
na
działania wpisujące się w
założenia
Gminnego
Programu
Rewitalizacji
Miasta Leszna na lata 20172027 określone zostaną na
etapie
formułowania
zapisów
ogłoszenia
konkursowego.

Stowarzyszenie 2. Spotkania
“Wygraj
twórcze – szycie
Siebie”
produktów
promujących
Leszno

Celem projektu jest
integracja i
aktywizacja
seniorów z osobami
młodymi
zamieszkałych na
obszarze
rewitalizacji. Zadanie
odpowiada na
problem braku
integracji
międzypokoleniowej.
Udział we wspólnych
spotkaniach,

Uczestnikami
zadania będą
osoby starsze,
dorosłe, młodzież
oraz dzieci. Ok. 3050 osób.

Ok. 10 000
dotacja
Ok. 3000 własny
wkład finansowy
i osobowy

Rewitalizacja

Nie
uwzględniono

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi
prowadzona jest w oparciu
o konkurs, dlatego Program
nie powinien zawierać tak
szczegółowych,
konkretnych
projektów
wybranych
organizacji.
Zapotrzebowanie
na
działania wpisujące się w
założenia
Gminnego
Programu
Rewitalizacji
Miasta Leszna na lata 20172027 określone zostaną na
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poznawanie
problemów osób
starszych i młodych.
Wspólna twórczośćprojektowanie,
przygotowanie,
wykonanie,
podarowanie
okazjonalne.

etapie
formułowania
zapisów
ogłoszenia
konkursowego.
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