Propozycje zgłoszone przez przedstawicieli toruńskiego środowiska pozarządowego
do projektu Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. oraz do projektu uchwały RMT w
sprawie trybu powoływania, organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia
podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 2 lipca 2017 r., godz. 16.00 w MCSM w Toruniu

Lp.

Propozycja

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB W WIEKU 65+

1.

Potrzeba klimatyzacji w środkach komunikacji miejskiej
oraz nawigacji info dla osób niewidomych
Propozycja zwiększenia liczby ławek na Starówce

2.
Potrzeba zwiększenia liczby toalet, najlepiej darmowych
3.

4.

Propozycja zniesienia opłat związanych z poruszaniem
się środkami komunikacji miejskiej dla pupilów
seniorów (psów, kotów)

Lp.

Propozycja

5.

Potrzeba organizacji warsztatów edukacyjnych
„oswajających” z niepełnosprawnością

6.

Realizacja warsztatów edukacyjnych podnoszących
świadomość bezpieczeństwa seniorów

7.

Propozycja realizacji programu edukacyjnego dla dzieci
i młodzieży pokazującego „starość” i jak powinno się
„obchodzić” z seniorami
Wdrożenie koordynatora/generatora informacyjnego

8.

PROMOCJA I ROZWÓJ WOLONTARIATU

9.

Potrzeba utworzenia bazy wolontariuszy
współpracujących długoterminowo/krótkoterminowo

10.

Zwrócono uwagę na brak wolontariuszy
wykwalifikowanych

11.

Propozycja utworzenia Centrum Wolontariatu (platformy
porozumienia między organizacjami) – ułatwiającego
przepływ informacji o zasobach i potrzebach

Lp.

12.
13.

Propozycja

Potrzeba wypracowania narzędzi do motywacji
wolontariuszy
Potrzeba działań informacyjnych

16.

Propozycja edukacji: szkoły, kluby wolontariatu
w strukturach szkoły, Samorząd Uczniowski, Rada
Wolontariatu (od 2017 r.), organizacje pozarządowe
Potrzeba koordynacji/ organizacji wolontariatu
w organizacji (mentor wolontariuszy, koordynator
wolontariatu)
Wspieranie w kształtowaniu postaw społecznych
(np. jak w harcerstwie/ wolontariat międzypokoleniowy)

17.

Promocja wolontariatu, np. Dzień Wolontariusza 5 grudnia

14.

15.

OFERTA TORUŃSKIEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 2. PIĘTRO

18.

Dostępność sal o różnych funkcjach (np. komputerowa,
kanapowa, spotkań, „zwierzeń”)

Lp.

19.

20.
21.

Propozycja

Dostępność Centrum dla osób z niepełnosprawnością
ruchową (jednocześnie sugerowane zbadanie przed
inauguracją dostępności dla osób z niepełnosprawnością
wzroku i innych)
Zapewnienie możliwości użytkowania pomieszczeń
przez dużą liczbę organizacji i osób
Uwzględnienie oferty planowanych szkoleń, warsztatów

22.

Możliwość sieciowania organizacji
pozarządowych/użytkowników Centrum

23.

Uwzględnienie oferty pomocy prawnej i księgowej
dla NGO (konsultacje indywidualne, spotkania grupowe)

24.

Większa liczba dni roboczych zwłaszcza w soboty nawet do czterech w miesiącu zamiast jednej w miesiącu,
np. zamiast otwarcia w inny dzień roboczy
(np. poniedziałek).
Argumentacja: wiele organizacji, osób zaangażowanych
w ich dziania i przede wszystkim uczestników –
odbiorców działań (mieszkańców Torunia) realizuje
działania poza „standardowymi” godzinami pracy
i w weekendy. Dostępność w soboty sprzyjać będzie
większej skali wykorzystywania pomieszczeń.

Lp.

25.

26.

27.

28.

29.

Propozycja

Potrzeba ewaluacji funkcjonowania Centrum po
wyznaczonym czasie (np. po 6 m-cach i po roku
działalności)
Promocja wolontariatu – przestrzeń dla realizacji
działań rozwijających wolontariat „miejski”, szkoleń,
spotkań kandydatów na wolontariuszy
i wolontariuszy, baza kontaktów, itp.
System rezerwacji winien obejmować pewien „limit”
korzystania w zbyt nadmiernej skali przez mała liczbę
organizacji i osób, tak, by zapewnić dostęp dla wielu
organizacji zwłaszcza młodych, słabszych lokalowo
i technicznie – zapewniać szeroki dostęp i skalę
korzystania z bazy
Upowszechnianie działań NGO i promocja
III sektora
Rozwijanie współpracy NGO z biznesem
poprzez wykorzystanie zasobów i oferty operatora
(Centrum Wsparcia Biznesu) – np. poprzez włączenie
NGO i ich propozycji do wydarzeń promujących
przedsiębiorczość jak „Światowy tydzień
przedsiębiorczości” XI’2018 r.

Lp.

Propozycja

GENERATOR OFERT ENGO I PROCES APLIKACYJNY (DOŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKÓW)

30.

31.

32.

33.

34.

Do analizy ew. rezygnacja z wersji papierowej oferty
konkursowej (wniosek tylko w wersji elektronicznej
– w papierze tylko poświadczenie złożenia oferty)
odrębna uwaga – jeszcze nie w bieżących
konkursach/konkursach na 2019 r.
Potrzeba szkoleń z zakresu wypełniania oferty
w generatorze ofert (kilka terminów)
Zmiana listy pól w generatorze ofert uwzględniających
zakres zmiany/korekty oferty
Propozycja newslettera dla użytkowników generatora
ofert w zakresie ogłoszonych konkursów lub
z informacją o kończącym się terminie naboru ofert
Potrzeba modyfikacji zestawienia faktur/rachunków
w generatorze ofert eNGO (aktualnie w sprawozdaniu
z realizacji zadania faktury należy wpisywać podwójnie)

Lp.

Propozycja

RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO MIASTA TORUNIA
(TRYB POWOŁYWANIA, ORGANIZACJI I TRYB DZIAŁANIA RADY, ZADANIA RDPP)

35.

36.

37.

38.

W regulaminie przeprowadzenia wyborów członków
Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia
reprezentujących organizacje pozarządowe proponuje się
wprowadzenie zapisu o treści: „Za prawidłowe
przeprowadzenie wyborów odpowiedzialna jest Komisja
skrutacyjna wybierana podczas forum spośród
zgłoszonych chętnych, niebędących kandydatami na
członka rady oraz nie będących przedstawicielami
organizacji pozarządowych, których przedstawicielami
są kandydaci na członka rady”.
Propozycja doprecyzowania trybu wyboru członków
Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia
reprezentujących organizacje pozarządowe (-tajne)
Potrzeba doprecyzowania utraty członkostwa w radzie
w przypadku notorycznie powtarzającej się nieobecności
członka rady na posiedzeniach (nieobecności
usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej)
Propozycja doprecyzowania przesłanki i sytuacji
dotyczących odwołań członków rady będących
przedstawicielami organizacji pozarządowych

