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Wydział Rozwoju Społecznego (Referat Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych) rozpoczął przygotowywanie założeń Programu 2020 w czerwcu 2020 

roku. Podstawowym założeniem inicjatorów działania, była chęć współtworzenia tego dokumentu planistycznego oraz wywołanie dyskusji na temat przebiegu 

i form współpracy między przedstawicielami gdańskich organizacji pozarządowych a przedstawicielami samorządu. W ramach przygotowań odbyły się trzy 

spotkania od czerwca do września. Przygotowanie Programu odbyło się w okolicznościach niesprzyjających konsultacjom o charakterze otwartym, ponieważ 

ze względu na epidemię Covid-19, nie możliwe było organizowanie spotkań osobistych z pełną reprezentacją wszystkich chętnych przedstawicieli i 

przedstawicielek organizacji pozarządowych.  

W drugiej kolejności, opublikowano treść dokumentu, który można było skonsultować w oparciu o formularz on-line (od 15 do 30 września 2020). W formie 

pisemnej wpłynęło piętnaście uwag przedstawionych poniżej. Wypracowany wspólnie dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Gdańską Radę 

Działalności Pożytku Publicznego. 

 

Lp. Paragraf, ustęp, 
punkt programu 

Proponowana zmiana Wnioskujący i jego uzasadnienie Komentarz 

1 14. 
Upowszechnianie 
i ochrona 
wolności i praw 
człowieka: 

Proponujemy dodanie punktu 
Realizacja projektów 
dotyczących pomocy 
psychologicznej, prawnej i 
edukacyjnej dla osób 
zagrożonych i dotkniętych 
przemocą w pracy 
(mobbingiem). 

Wprowadzone punkty dotyczą realizacji przez 
jedna organizację a nie inne. Problem mobbingu 
w Gdańsku jest i taka pomoc jest bardzo 
potrzebna o czym przekonujemy się w naszej 
działalności na rzecz mieszkańców Gdańska. 
mgr Mariola Żarnoch prezes Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Antymobbingowego OSA 

Uwaga nie wymaga wprowadzania 
dodatkowych zmian. W ramach projektu 
wieloletniego realizowanego w zadaniu 14 
wymogiem formalnym jest stworzenie 
partnerstwa kilku organizacji. Nie ma 
przeszkód by kolejne organizacje, 
zajmujące się np. przeciwdziałaniem 
mobbingowi, dołączały do partnerstwa 
formalnie lub już na etapie realizacji 
zadania i proponowały dodatkowe usługi z 
zakresu pomocy prawnej i psychologicznej 
dla osób dotkniętych przemocą w pracy. 
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2 Paragraf 5, ust.1, 
pkt 4 

dodanie pkt "t" o treści: "działań 
promocyjnych w kierunku 
pozyskania większej ilości 
kandydatów na rodziców 
zastępczych, w tym zwłaszcza w 
zakresie rodzin zastępczych 
zawodowych specjalistycznych" 

Międzynarodowe badania naukowe jasno 
pokazują, że najlepsze warunki wychowania 
dzieci, które muszą być odebrane biologicznym 
rodzicom zapewniają rodziny zastępcze, 
zarówno zawodowe jak i niezawodowe; 
przewaga takiej formy pieczy nad pieczą 
instytucjonalną jest bezdyskusyjna także pod 
kątem ekonomicznym - piecza zastępcza 
kosztuje mniej. Dlatego prowadzenie 
skutecznych działań rekrutacyjnych w tym 
zakresie jest wskazane, zwłaszcza w świetle 
tego, że na ternie Gdańska instytucjonalne 
ośrodki opiekuńcze wciąż istnieją. 
Fundacja na rzecz Humanizmu, Racjonalizmu i 
Świeckości "Omnium” 

Propozycja zmiany nie zostanie 
uwzględniona.  
 
Nie będzie dodatkowych środków na to 
zadanie w 2021 roku. Natomiast zadanie 
będzie brane pod uwagę w tworzonym 
obecnie Programie Wspierania Rodziny i 
Systemu Pieczy Zastępczej na następne 
lata począwszy od 2021 roku.  

3 Paragraf 5 ust. 7 Dodanie punktu 3) o treści: 
"Prowadzenie działań w 
kierunku zapewnienia 
wystarczającej ilości nauczycieli 
mających uprawnienia do 
nauczania etyki w szkołach w 
Gdańsku" 

Analiza doniesień z otoczenia Rady Ministrów 
oraz hierarchii kościelnej mającej wpływ na 
politykę tejże wskazują na duże 
prawdopodobieństwo wprowadzenia zmian 
prawnych, wg których religia lub etyka (do 
wyboru) uzyskają status przedmiotu 
obowiązkowego; t.zn. rodzic (uczeń) będzie miał 
obowiązek wybrania jednego z nich i po 
dokonaniu wyboru religia lub etyka będzie mieć 
status przedmiotu obowiązkowego. W wielu 
szkołach w Gdańsku etyka nie jest prowadzona 
(wynik z ankiet przeprowadzonych przez 

Propozycja dodania punktu, nie zostanie 
uwzględniona.  
 
Samorząd nie ma wpływu na liczbę 
nauczycieli z odpowiednimi 
uprawnieniami, którzy są gotowi do pracy 
w szkołach. Natomiast, ważną informacją 
dla Fundacji jest fakt, iż każda jednostka 
edukacyjna dysponuje środkami na 
dokształcanie nauczycieli zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
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środowisko świeckie w Gdańsku rok temu) ; 
obserwowany jest również trend zwiększonej 
rezygnacji rodziców z zajęć religii ich dzieci w 
szkołach w Gdańsku. Z tych przyczyn wskazane 
byłoby podjęcie działań zawczasu, aby oferta 
lekcji etyki była faktycznie dostępna w 
gdańskich szkołach. 
Fundacja na Rzecz Humanizmu, Racjonalizmu i 
Świeckości "Omnium" 

4 §5 pkt 3) 
zabezpieczenia 

Proponujemy aby w programie 
współpracy znalazło się 
wsparcie w zakresie 
"prowadzenia doraźnego 
punktu pomocy medycznej dla 
osób doświadczających 
bezdomności w Gdańsku". 

Niewątpliwie zauważalne jest zapotrzebowanie 
na usługi medyczne dedykowane dla osób 
doświadczających bezdomności w Gdańsku. 
Osoby bezdomne mają utrudniony dostęp do 
usług medycznych zarówno w przychodniach jak 
i w szpitalach na oddziałach ratunkowych, przez 
co ich problemy zdrowotne nie są rozwiązywane, 
a przypadłości leczone. Same osoby bezdomne 
po jakimś czasie przestają się starać o wsparcie 
medyczne, bo często maja świadomość że nie 
zostaną przyjęcie na wizytę do lekarza. Kolejnym 
czynnikiem jest konieczność np. systematycznej 
zmiany opatrunków, do których osoby 
potrzebujące nie mają dostępu a ich zakup w 
aptece jest dla nich często nie możliwy. Nasze 
doświadczenie z przeprowadzonego pilotażu 
wskazują, iż zapewnianie takiej usługi powinno 
być realizowane w budynku, w którym jest 

Propozycja wprowadzenia nowego zapisu, 
nie może zostać uwzględniona. 
 
Jest to zadanie stricte medyczne, które 
może być wykonywane przez podmioty 
medyczne. Samorząd może świadczyć 
świadczenia medyczne, w sytuacji, kiedy 
usługa nie jest zapewniona na rynku. 
Warunkiem koniecznym dla uruchomienia 
zamówienia przez samorząd, jest 
zgłoszenie takiego zapotrzebowania przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia o. w Gdańsku. 
 
W przypadku osób nieobjętych 
ubezpieczeniem zdrowotnym, a 
spełniających określone kryteria, na ich 
wniosek lub wniosek podmiotu 
medycznego, który udzielił świadczenia 
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dostęp do bieżącej wody i prądu. „Patrole” 
medyczne, pokazały nam że w takiej formule 
realizowanie tego zadania jest bardzo trudne. W 
ciągu dwóch, kilkugodzinnych wyjazdów po 
pomoc zgłosiło się dwadzieścia osób, co 
potwierdziło tezę o potrzebie takiej usługi w 
Gdańsku. Uważamy że zadanie to po części 
powinno być realizowane przez wolontariuszy, 
którzy w naszym mieście są i mają zapał do 
działania w tym zakresie. Konieczne będzie także 
wsparcie finansowe ze strony Miasta na 
zapewnienie środków opatrunkowych i innych 
medykamentów niezbędnych do realizacji tego 
zadania. Poza Wolontariuszami niezbędne 
będzie także zatrudnienie lekarza lub 
uprawnionej pielęgniarki. Proponujemy aby 
zrealizować pełnowymiarowy pilotaż takiej 
usługi w roku 2021. Sama usługa mogłaby być 
realizowana przy którejś z placówek dla osób 
bezdomnych np. przy ogrzewalni, z 
częstotliwością np. dwa razy w tygodniu. Wydaje 
nam się że kwota 200 000 zł w skali roku na 
realizację tego pilotażu powinna być 
wystarczająca, wliczając w nią zatrudnienie 
personelu, zakup medykamentów, doposażenie 
samego miejsca oraz wolontariuszy w niezbędne 
narzędzia i urządzenia. 

następuje objęcie osoby ubezpieczeniem 
finansowanym ze środków budżetu 
państwa 
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Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z 
Bezdomności  

5 §14 Proponujemy aby Programie 
Współpracy pojawiło się 
zadanie, mające na celu 
powołania „Rzecznika Osoby 
Bezdomnej”.  

Jest to niezwykle ważne, aby powołać taką 
osobę w naszym mieście, która będzie 
sprawowała nadzór nad przestrzeganiem 
zapisów „Gdańskiej Karty Praw Osób 
Bezdomnych”, która została przyjęte przez Radę 
Miasta Gdańska na sesji 27 lutego 2020 roku. 
Rzecznik byłby także odpowiedzialny za 
promowanie Karty oraz będzie w stałym 
kontakcie z osobami w kryzysie bezdomności. 
Podczas konsultacji, które przeprowadzaliśmy w 
placówkach dla osób bezdomnych przed 
przyjęciem Karty Praw Osób Bezdomnych przez 
Radę miasta, pojawiało się dużo głosów i obaw 
przed respektowaniem zawartych w Karcie 
zapisów. Pojawiły się także głosy, że osoby 
doświadczające bezdomności w Gdańsku nie 
mają gdzie zgłaszać swoich problemów, a gdzie 
realnie zostałyby wysłuchane i podjęte zostały 
działania w kierunku ich rozwiązania. Uważamy 
że taka osoba powinna zostać zatrudniona na 
pełen etat w jednej z gdańskich organizacji, nie 
koniecznie świadczącej bezpośrednio usługi dla 
osób bezdomnych. 
Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z 
Bezdomności  

Uwaga nie może być uwzględniona. 
 
Przedmiot dokumentu, nie umożliwia 
wprowadzenia zapisu na temat powołania 
takiego Rzecznika. Program dotyczy 
zlecania zadań organizacjom 
pozarządowym i reguluje zasady 
współpracy z ich przedstawicielami/kami. 
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6 Rozdział V, 
Paragraf 5, ustęp 
2. Współpraca 
finansowa Miasta 
Gdańska z 
organizacjami w 
roku 2021 
obejmować 
będzie zadania w 
zakresie, 14. 
Upowszechnianie 
i ochrona 
wolności i praw 
człowieka, 2) 
realizacja 
projektów (...) 

2) realizacja projektów 
edukacyjnych, podnoszących 
świadomość i wrażliwość z 
zakresu równego traktowania, 
integracji społecznej, 
przeciwdziałania dyskryminacji, 
przemocy i radykalizacji, 
kierowana do instytucji, 
organizacji pozarządowych, 
mieszkańców i mieszkanek 
Gdańska, 

Należy wprowadzić słowo "przemocy", aby jasne 
było, że projekty edukacyjne, podnoszące 
świadomość i wrażliwość mogły być prowadzone 
również z zakresu przeciwdziałania przemocy i 
wspierania osób doświadczających przemocy. Z 
wieloletniego doświadczenia Fundacji Centrum Praw 
Kobiet wynika, że w społeczeństwie polskim, w tym 
wśród specjalistów/ek zajmujących się przemocą 
zawodowo wciąż funkcjonuje wiele stereotypów, 
uprzedzeń oraz mitów dotyczących przemocy w 
rodzinie oraz stereotypów związanych z płcią. 
Stereotypy, uprzedzenia i mity wpływają z kolei na 
określone działania i postawy (np. lekceważnie 
problemu) lub brak działań specjalistów/ek 
pracujących w obszarze przemocy, służb, wymiaru 
sprawiedliwości. A z kolei ich określone działania lub 
brak działania przekładają się na sytuację osób 
doświadczających przemocy, ich zdrowie, a czasami 
życie. Z naszych doświadczeń wynika, że wśród osób 
pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy 
potrzebna jest nie tylko wiedza i kompetencje, ale 
również postawa nie naznaczona uprzedzeniami oraz 
wrażliwość. Edukacja dotycząca przeciwdziałania 
przemocy powinna obejmować ogół społeczeństwa, 
stanowiąc z jednej strony profilaktykę (edukowanie 
młodzieży, dorosłych), a z drugiej skuteczny system 
wsparcia osób doświadczających przemocy 
(edukowanie specjalistów). Istnieje związek 
przyczynowo-skutkowy między stereotypami a 
przemocą wobec kobiet (pokazuje to np. 

Propozycja zmiany została przyjęta.  
Jest to zasadna uwaga, która podkreśla 
szczególny rodzaj naruszenia praw 
człowieka jakim jest przemoc. W końcowej 
wersji dokumentu dodaje się się słowo 
"przemoc" w proponowanym zakresie. 
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orzecznictwo Komitetu CEDAW). Stereotypy i 
uprzedzenia dotyczące płci oraz przemocy w rodzinie 
wpływają na pracę przedstawicieli organów ścigania, 
wymiaru sprawiedliwości, instytucji pomocowych itd 
(powodują zaniechanie działań, lekceważenie 
zgłaszanej przemocy itp., przez co osoba 
doświadczająca przemocy nie ma należytej ochrony, 
co nierzadko skutkuje jej śmiercią). Stereotypy 
negatywnie wpływają na sytuację osób 
doświadczających przemocy. Dotyczy to nie tylko 
przemocy w rodzinie, ale również stereotypizowania 
przemocy seksualnej w ogóle (np. kwestionowanie 
zgwałcenia, gdy ofiara znała sprawcę, gdy nie 
stosowała fizycznego oporu). Poniżej podaję kilka 
przykładów z orzecznictwa Komitetu CEDAW, znamy 
podobne przypadki w CPK Gdańsk, w naszych innych 
oddziałach czy ogólnie w Polsce. Po więcej informacji 
w tym temacie odsyłam do artykułu “Dlaczego 
przemoc wobec kobiet jest naruszeniem praw 
człowieka” Katarzyny Sękowskiej-Kozłowskiej (w 
publikacji „Akademia Praw Kobiet. O przemocy 
wobec kobiet. Wykłady” Fundacji Feminoteka z 2015 
roku): Jednym z głównych stereotypowych 
przekonań jest traktowanie przemocy domowej jako 
prywatnego problemu. Ta kwestia pojawiła się w 
kilku skargach złożonych do Komitetu CEDAW. 
Sprawa Goekce przeciwko Austrii dotyczyła 
zabójstwa kobiety przez jej męża. Jak wskazano w 
skardze, państwo wiedziało, że ofiara doświadczała 
przemocy ze strony męża, ponieważ miały miejsce 
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interwencje policji, a także działania ze strony 
kobiecych organizacji pozarządowych na rzecz ofiary, 
ale nie podjęto żadnych konkretnych działań, by 
zapewnić jej bezpieczeństwo. Jak wykazano w 
sprawie, brak zapewnienia ofierze należytej ochrony 
wynikał między innymi z traktowania przez 
funkcjonariuszy państwa przemocy domowej jako 
problemu rodzinnego. Kwestia kontaktów dzieci ze 
sprawcami przemocy. Sprawy typu: sąd stwierdza, że 
osoba stosuje przemoc, w tym wobec dzieci. Mimo 
tego stwierdza jednocześnie, że dzieci powinny być 
w kontakcie z osobą stosującą przemoc, bez nadzoru 
osób trzecich. Podczas kontaktów dochodzi do 
przemocy wobec dzieci, w skrajnych przypadkach 
dzieci są mordowane. 
Aleksandra Mosiołek, Fundacja Centrum Praw Kobiet 
- Oddział w Gdańsku 

7 §5, ust. 2.1 pkt. 
4), ppkt. P) 
„świetlicy 
wakacyjnej dla 
dzieci 
żebrzących” 

Świetlicy dla dzieci będącej dla 
nich alternatywą do nielegalnej 
pracy zarobkowej w czasie 
wakacji szkolnych 

Określenie „dla dzieci żebrzących” jest 
określeniem mało wrażliwym i stygmatyzującym 
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek 

Uwaga jest przyjęta, natomiast 
zdecydowano o bardziej ogólnych zapisach 
w Programie i propozycja treści nie 
znajdzie się w dokumencie. Uwaga będzie 
uwzględniona w przyszłych 
dokumentacjach konkursowych. 

8 §5, ust. 2.13 pkt. 
1) „prowadzenie 
miejskiego 
centrum 
informacji i 
wsparcia 

prowadzenie miejskiego 
centrum informacji i wsparcia 
imigrantów w Gdańsku (…), 
prowadzenie letniej świetlicy 
wielokulturowej dla dzieci 
będącej dla nich alternatywą do 

Pierwotne sformułowanie jest błędne pod 
kątem stylistycznym, sugeruje, że prowadzenie 
świetlicy ustrzega podmiot prowadzący przed 
koniecznością proszenia o datki (przez ten 
podmiot).  
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek 

Uwaga została przyjęta i uwzględniona w 
treści dokumentu.  
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imigrantów w 
Gdańsku (…), 
prowadzenie 
letniej świetlicy 
wielokulturowej 
jako alternatywy 
dla proszenia o 
datki 

nielegalnej pracy zarobkowej w 
czasie wakacji szkolnych 

9 §5, ust. 2.13 pkt. 
6) „integracja i 
zapobieganie 
wykluczeniu 
społecznemu 
rodzin 
rumuńskich 
Romów” 

Integracja i zapobieganie 
wykluczeniu społecznemu 
rodzin Romów 

1. Nie mamy gwarancji, że wszyscy Romowie z 
potrzebą wsparcia są/będą 
pochodzenia/obywatelstwa rumuńskiego (takie 
sformułowanie zawęża ewentualną kwalifikowalną 
grupę docelową). 2. Sformułowanie zawarte w ust. 
13 „Działalność na rzecz integracji cudzoziemców” 
określa, że wymieniona w pkt. 6 grupa (Romów) to 
osoby nie pochodzące/nie będące obywatelami 
Polski. 
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek 

Propozycja zmiany nie zostanie 
uwzględniona.  
 
Zastosowany w Programie zapis, pozwoli 
na skorzystanie ze wsparcia przez Romów, 
którzy nie mają obywatelstwa polskiego i z 
tego powodu nie są objęci wsparciem 
systemowym. Romowie o polskim 
obywatelstwie, mogą korzystać ze 
wsparcia ze środków dla mniejszości 
narodowych.   

10 §5, ust. 2.14 pkt. 
1) „utworzenie i 
funkcjonowanie 
sieci punktów 
wspierających 
osoby 
doświadczające 
przemocy (…)” 

*Uwaga do zakresu 
merytorycznego zadania 

Bazując na doświadczeniu i wnioskach 
przekazywanych przez CWII w ramach ewaluacji 
pilotażowej edycji projektu „GCRT”, w naszej ocenie 
tak sformułowane zadanie nie zabezpiecza 
kluczowych potrzeb z tego obszaru. W ocenie CWII: 
1. W mieście istnieje szereg doświadczonych, 
wykwalifikowanych organizacji, które od wielu lat 
zajmują się bezpośrednim wsparciem osób z grup 
narażonych na dyskryminację z różnych przesłanek 

Uwaga nie jest zasadna, bowiem zadanie 
nie uniemożliwia pełnienia przez 
partnerstwo roli parasolowego podmiotu, 
który realizuje każde z wymienionych 
zadań. Jeden podmiot pozwala również na 
zapewnienie "osoby pierwszego kontaktu", 
ujednolica standard wsparcia i zwiększa 
możliwości współpracy między 



 

 
 
 

Raport z konsultacji do Programu Współpracy Miasta Gdańska  
z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok – spotkania i konsultacje on-line 

 

10 

 

(tak jak np. CWII - imigrantami/kami). To te 
organizacje mają bezpośredni dostęp do osób z grup 
narażonych na dyskryminację, są wśród nich 
rozpoznawalne i mają wypracowaną renomę i 
zaufanie. W związku z tym, że niektóre obszary 
pozostają niedofinansowane (np. wsparcie dla kobiet 
doświadczających przemocy, czy osób LGBT 
doświadczających dyskryminacji), w naszej ocenie 
bardziej uzasadnionym i efektywnym byłoby 
przekazywanie zabezpieczonych w budżecie Miasta 
środków na wsparcie doradcze, informacyjne, 
prawne bezpośrednio w ramach konkursów 
odnoszących się do poszczególnych obszarów w 
których pracują w/w organizacje. Tworzenie 
dodatkowego podmiotu de facto przekazującego 
dalej te środki na rzecz organizacji partnerskich 
świadczących bezpośrednie wsparcie generuje 
niepotrzebne, dodatkowe koszty administracyjne i 
koordynacyjne. 2. W naszej ocenie istnieje duża 
potrzeba stworzenia podmiotu, który w sposób 
parasolowy łączyłby i sieciował organizacje 
bezpośrednio wspierające osoby z grup narażonych 
na dyskryminację i przemoc, ale jego podstawowymi 
funkcjami powinno być: - zbieranie, badanie i 
monitorowanie zjawisk dyskryminacji i przemocy (na 
bazie ekspertyzy przekazywanej od zsieciowanych 
organizacji) i na tej podstawie wypracowywanie 
raportów, rekomendacji do zmian systemowych, - 
umocowanie uprawniające do reagowania, 
interweniowania i proponowania zmian w 

organizacjami. Jednocześnie stała 
ewaluacja i monitoring działania sieci 
pozwala na adekwatne i elastyczne 
odpowiadanie na zgłaszane potrzeby 
wsparcia. 
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poszczególnych instytucjach, - rzecznictwo i lobbing 
w obszarze wyzwań, potrzeb i rekomendacji ze 
strony zsieciowanych organizacji oraz bezpośrednio 
grup narażonych na dyskryminację i przemoc a także 
reprezentowanie ich interesów w przestrzeni 
publicznej, - realizowanie kampanii społecznych, 
komunikacja społeczna, - realizowanie działań 
edukacyjnych oraz uświadamiających (szkolenia, 
warsztaty, eventy edukacyjne i włączające). W 
obecnej formule wymienione wyżej działania mają 
charakter dodatkowy, uzupełniający do 
podstawowego zadania czyli udzielania 
bezpośredniego wsparcia osobom doświadczającym 
dyskryminacji. 
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek 

11 Rozdział VII §17 - 
§20 

Zmiany w §17 - §20 Spójność z zapisami Ustawy z dnia 11 lipca 2014 
r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 
2020 r. poz. 818 ze zm.). Uproszczenie 
postępowania. Ewa Kremer, Marcin 
Męczykowski Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Gdańsku 

Wycofano propozycję zmiany dokumentu.  

12 Paragraf 5, ustęp 
12 

Dodanie do Paragrafu 5, ustęp 
12 punktu 5, który przyjął by 
brzmienie "5. Działania 
integracyjne na rzecz seniorów 
w ich środowisku zamieszkania" 

Epidemia koronawirusa wymusza w większym 
stopniu wyjście do mieszkańców i seniorów 
bliżej ich miejsca zamieszkania, gdyż epidemia 
jeszcze bardziej pogłębiła ich samotność i brak 
aktywności. Grupy zaktywizowane korzystają z 
działań oferowanych m.in. przez Fundusz 

Propozycja uszczegółowienia nie zostanie 
przyjęta. 
 
Opisywane wsparcie seniorów jest 
zapewnione, w różnych formach przez 
organizacje, jak również przez etatowych 
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Senioralny oraz Piknik Seniora, z kolei Ci mniej 
aktywni nie mają okazji i możliwości wyjść i 
spotkać się z innymi, wymienić doświadczeniami 
i utrzymać bezpieczny kontakt. Dlatego istnieje 
potrzeba wejścia w działaniami integracyjnymi 
dla seniorów w mniejsze środowiska lokalne. 
Fundacja Regionalne Centrum Informacji i 
Wspomagania Organizacji Pozarządowych 

pracowników MOPR, poprzez Domy 
Sąsiedzkie m.in. w systemie teleopieki, w 
dziennych ośrodkach wsparcia. 
Proponowana zmiana zawęzi pole 
działania.  

13 Paragraf 5, ustęp 
19 

W Paragrafie 5, ustęp 19, 
dodanie punktu 9) o brzmieniu 
"9. Organizacja działań 
podnoszących kwalifikacje 
animatorów społeczności 
lokalnych", przy czym obecne 
punkty 9, 10, 11 i 12 
przesunęłyby swoją kolejność o 
jeden punkt. 

Obecnie coraz bardziej istotna staje się 
animacja społeczna, szczególnie w obliczu zmian 
demograficznych, większej separacji i 
dezintegracji społeczności. Wiele dzielnic 
zmienia swoją specyfikę, powstają nowe 
osiedla, które nie są zaintegrowane ze 
społecznością, która dotąd tam zamieszkiwała. 
Może to rodzić wyobcowanie mieszkańców, 
brak poczucia przynależności do wspólnoty i 
brak odpowiedzialności za swoje otoczenie. 
Animator społeczny pełny ważną funkcję 
łączącą mieszkańców i budującą relacje. 
Szczególnie istotne jest to w powiązaniu z 
centrami lokalnymi, gdzie takie osoby mają 
punkt zaczepienia i mogą budować partnerstwa. 
Brakuje jednakże systemu wsparcia 
podnoszącego kwalifikacje takich osób i 
zwiększające ich umiejętności. 

Propozycja uszczegółowienia Programu nie 
zostanie uwzględniona. 
 
Możliwość dofinansowania działań 
skierowanych do animatorów – 
pracowników organizacji, jak ich 
wolontariuszy, jest już zagwarantowana w 
Programie.  Ponadto rozwijanie 
kwalifikacji, jest możliwe również w 
ramach Szczegółowego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na 
rok 2021. 
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Fundacja Regionalne Centrum Informacji i 
Wspomagania Organizacji Pozarządowych 

14 Paragraf 5, ustęp 
19 

W Paragrafie 5, ustęp 19 
dopisanie dodatkowego punktu 
o brzmieniu "Poprawa jakości 
realizowanych zadań poprzez 
wypracowanie standardów 
wybranych usług" 

Dopracowanie standardów może zwiększyć 
jakość dotychczas prowadzonych działań, m.in. 
w zakresie centrów lokalnych czy też działań 
regrantingowych. Fundacja Regionalne Centrum 
Informacji i Wspomagania Organizacji 
Pozarządowych 

Propozycja dopisania punktu o takim 
brzmieniu, nie zostanie uwzględniona. 
 
Wprowadzenie zadania wypracowania 
nowych standardów usług, wymaga 
doprecyzowania których usług oraz 
pogłębionej dyskusji, uwzględniającej 
zebranie głosów wszystkich 
zainteresowanych tym tematem.  

15 Paragraf 5, ustęp 
17, punkt 6 

Zmiana punktu 6, który po 
poprawce przyjąłby brzmienie 
"6. organizacja wolontariatu w 
związku z Finałem Ligi Europy" 

Literówka, było "Ligii", powinno być "Ligi". 
Fundacja Regionalne Centrum Informacji i 
Wspomagania Organizacji Pozarządowych 

Zgłoszona poprawka, została uwzględniona 
w treści dokumentu.  

sporządziła 
Inspektor 
 
Katarzyna Werner 

Dyrektor 
Wydziału Rozwoju Społecznego 

Grzegorz Szczuka 


