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Zestawienie uwag, które wpłynęły w ramach konsultacji z organizacjami pozarządowymi przeprowadzonymi 

w terminie od 28 sierpnia do 11 września 2017.  

Konsultacje przeprowadzone były za pośrednictwem strony internetowej gdansk.pl, przy użyciu 

elektronicznego formularza zgłaszania uwag.  

Link:  

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Konsultacje-projektu-Programu-

Wspolpracy-Miasta-Gdanska-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2018,a,86411 
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Lp. Paragraf, ustęp, punkt 
programu 

Proponowana zmiana Uzasadnienie Komentarz  

1 Rozdział V  
 
Paragraf 5 , 
 pkt 2 Współpraca 
finansowa Miasta 
Gdańska z 
organizacjami w roku 
2018 obejmować 
będzie zadania w 
zakresie:  
podpunkt 7) Ochrony i 
promocji  zdrowia: 
399.500 zł 

Proponuje się 
uszczegółowienie 
sformułowania poprzez 
dodanie podpunktu: 
a) „szczególnie w zakresie 
chorób cywilizacyjnych, m.in. 
otyłość, astma, alergie, 
Atopowe Zapalenie Skóry, 
wady postawy 

Zgodnie z zapisami krajowych inteligentnych 
specjalizacji oraz regionalnych inteligentnych 
specjalizacji choroby cywilizacyjne są traktowane 
jako priorytet w profilaktyce, ochronie i  promocji 
zdrowia dla poprawy jakości życia. Ponadto na 
podstawie naszych obserwacji z prowadzenia 
zajęć w naszym Ośrodku Terapii, Edukacji i 
Aktywizacji Sportowej przez ostatnich 5 lat, 
widzimy potrzebę pomocy dla dzieci i młodzieży w 
chorobach cywilizacyjnych, tj. otyłość, astma, 
alergie, Atopowe Zapalenie Skóry, wady postawy 
(stale rosnące zainteresowanie terapiami 
oferowanymi przez ośrodek). Nasz partner 
merytoryczny Szpital Dziecięcy Polanki w Gdańsku 
oraz Gdański Uniwersytet Medyczny potwierdzają 
stale rosnące wskaźniki zachorowalności wśród 
dzieci i młodzieży na ww. choroby 

Uwaga odrzucona. Opis zadania nie 
wyklucza możliwości realizacji zgłoszonego 
uszczegółowienia.  

2 Paragraf 5, punkt 11 
dotyczący Edukacji, 
oświaty i wychowania 

Dodanie podpunktu c 
c) edukacja dzieci i młodzieży z 
zakresu elektroniki i robotyki 

Coraz większa liczba dzieci jest zainteresowanych, 
a brakuje możliwości edukacji z  tych dziedzin w 
szkole.  
Są to jednak umiejętności bardzo potrzebne na 
szybko rozwijającym się rynku pracy. 

Uwaga odrzucona.  Opis zadania nie 
wyklucza możliwości realizacji zgłoszonego 
uszczegółowienia. 

3 Paragraf 5, punkt 12 
dotyczący wypoczynku 
dzieci i młodzieży 

Dodanie:  
- organizacja wypoczynku 
dzieci i młodzieży w okresie 
ferii zimowych w formie 
stacjonarnej i wyjazdowej 

Jest potrzeba organizacji czasu wolnego dzieci i 
młodzieży także podczas ferii zimowych 

Uwaga odrzucona. W związku z 
kalendarzem budżetowym Miasta i 
procedura konkursową nie ma formalnej 
możliwości przeprowadzenia otwartego 
konkursu ofert, którego celem jest 
wyłonienie organizacji prowadzących 
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wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie 
ferii zimowych.  

4 21) Wspieranie 
rozwoju społeczności 
lokalnej 

Organizacja Gdańskiego 
Święta Europy - 120 000 zł 

Dzień Europy (9 maja) jest dniem, w którym co 
roku świętujemy pokój i jedność w Europie. 9 
maja przypada rocznica podpisania historycznej 
Deklaracji Schumana. Wzorem ubiegłego roku 
chcemy wspólnie z mieszkańcami Gdańska 
świętować Dzień Europy na terenie Targu 
Węglowego w Gdańsku. II Gdańskie Święto Europy 
miałoby się odbyć 5 maja 2018 roku. Na Targu 
Węglowym stanie Miasteczko Europejskie, na 
którym zaprezentowane zostaną wszystkie 
państwa UE, a na koniec wspólnie z mieszkańcami 
Gdańska odśpiewamy Odę do radości. Wydarzenie 
rozpocznie się o godz. 12:00 Marszem 
Europejskim. Wraz z gdańszczanami przejdziemy 
w barwnej paradzie spod Europejskiego Centrum 
Solidarności na Targ Węglowy ciesząc się 
wartościami Zjednoczonej Europy. Trasa będzie 
prowadziła przez ulice: Łagiewniki – Stolarska – 
Igielnicka – Podwale Staromiejskie – Targ Drzewny 
– Targ Węglowy.W specjalnie zaaranżowanej 
strefie dla dzieci będzie można pobawić się z 
maskotką Syriusza (oficjalny symbol Unii 
Europejskiej), a także ułożyć wielką mapę Europy z 
puzzli. Nie zabraknie też innych atrakcji – quizów z 
nagrodami, zgadywania flag i malowania twarzy. 
W części z aktywnościami stanie duże, ważące 
ponad 200 kg koło fortuny. Dzięki niemu konkursy 
z nagrodami będą jeszcze bardziej 
emocjonujące.Gdańskie szkoły z okazji święta 

Uwaga odrzucona.  Opis zadania nie 
wyklucza możliwości realizacji zgłoszonego 
uszczegółowienia. 
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przygotują 28 stanowisk przedstawiających 
poszczególne kraje UE. Każde z nich będzie 
posiadało inną aranżację i własny program 
atrakcji. Dodatkowo pojawią się na nich rodowici 
mieszkańcy prezentowanych krajów.Przygotujemy 
coś dla fanów gier terenowych – Europejską Grę 
Miejską po Gdańsku. Ślady Unii Europejskiej w 
Gdańsku, podstawowe informacje o historii 
Zjednoczonej Europy i dobra zabawa to cele 
naszej gry miejskiej. Temat przewodni pod hasłem 
„Gdańsk w Europie, Europa w Gdańsku” to 
nowoczesne przedstawienie mieszkańcom 
Gdańska i odwiedzającym turystom 
podstawowych informacji związanych z Unią 
Europejską dzięki wyjątkowemu spacerowi 
gdańskimi ulicami. Gra toczy się wokół 20 
wybranych miejsc – kamienic, bram, mostów, 
targów, muzeów, instalacji artystycznych – oraz 
postaci, charakterystycznych dla Gdańska.Oprócz 
tego na miejscu powstanie też strefa 
gastronomiczna, w której będzie można 
spróbować przysmaków pochodzących z różnych 
krajów Europy.Momentem kulminacyjnym 
Gdańskiego Święta Europy będzie wspólne 
odśpiewanie „Ody do radości”. 


