Zestawienie propozycji i uwag zgłoszonych przez przedstawicieli środowiska pozarządowego w procesie partycypacyjnym tworzenia
„Programu współpracy miasta Torunia z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.”
Zestawienie zawiera uwagi zgłoszone podczas spotkania konsultacyjnego „World Cafe” 30 lipca 2015 r. (pozycje: 1-157)
oraz podczas ostatniego etapu konsultacji społecznych dokumentu, do dnia 16 października 2015 r. (pozycje: 158-165).

L.P.

Propozycja / uwaga

Sposób
wykorzystania

Uzasadnienie

Tematy zgłoszone w ramach spotkania konsultacyjnego „World Cafe”

1.

2.

3.

4.

propozycja uzupełnienia Programu współpracy GMT w
2015r z organizacjami pozarządowymi w rozdziale VI § 8
punkt 3 w/w o profilaktykę uzależnień od Internetu i
dopalaczy oraz dodanie zapisu w punkcie 5 „wspieranie
sportu, aktywności ruchowej i turystyki osób
niepełnosprawnych
propozycja uzupełnienia Programu współpracy GMT w
2015r z organizacjami pozarządowymi w rozdziale VI § 8
o zapis „organizacja dnia wspierania rodziny zastępczej”
zapewnienie dodatkowej puli środków w trybie
konkursowym i pozakonkursowym
propozycja uzupełnienia Programu współpracy GMT w
2015r z organizacjami pozarządowymi w rozdziale VI § 8
o zapis dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,
wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, poza tym
umożliwienie OPP wynajmu po preferencyjnych cenach
sal gimnastycznych, basenów itp.

Jest realizowane.

Dotyczy innych
dokumentów.
Będzie
dodatkowo
analizowane.
Przyjęte do
realizacji.

Dotyczy innych
dokumentów.

Zgłoszona propozycja może być realizowana w
ramach zapisów zawartych już w programie.

Propozycja jest zbyt szczegółowa, by zapisać ją w
programie. Będzie ponownie rozpatrzona w ramach
przygotowania regulaminów otwartych konkursów
ofert na rok 2016.
Propozycja przyjęta do realizacji. Wysokość kwoty
uzależniona od możliwości budżetu miasta.
Propozycja jest zbyt szczegółowa, by zapisać ją w
programie. Turnusy rehabilitacyjne są finansowane ze
środków PFRON. Organizacje pozarządowe korzystają
ze zniżek przy najmie lokali miejskich.
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5.

propozycja uzupełnienia Programu współpracy GMT w
2015r z organizacjami pozarządowymi w rozdziale VI § 8
poprzez dodanie zapisu „ integracja lokalna i rodzinna”

Jest realizowane.

W programie znajdują się już zapisy priorytetów
związanych ze wsparciem rodziny i działaniami na
rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

6.

utworzenie punktu informacyjnego, w którym osoby
starsze będą mogły uzyskać informacje o programach
profilaktycznych, gdzie udać się po pomoc

Propozycja jest zbyt szczegółowa, by zapisać ją w
programie, ale WZiPS poszukuje możliwości
pozyskania środków zewnętrznych na realizację tego
pomysłu.

7.

propozycja uzupełnienia Programu współpracy GMT w
2015r z organizacjami pozarządowymi w rozdziale VI § 8
poprzez dodanie punktu „działania na rzecz osób ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zaburzeniami
zachowania” oraz zapewnienie środków na
dofinansowanie innowacyjnych terapii dla dzieci
zagrożonych niepełno sprawnościami

Dotyczy innych
dokumentów.
Będzie
dodatkowo
analizowane.
Dotyczy innych
dokumentów.
Będzie
dodatkowo
analizowane.

Propozycja jest zbyt szczegółowa, by zapisać ją w
programie. Będzie ponownie rozpatrzona w ramach
przygotowania regulaminów otwartych konkursów
ofert na rok 2016.

8.

9.
10.
11.
12.

dodanie w regulaminie konkursu punktu, który by
obligował Wydziały do podania konkretnej przyczyny
merytorycznej odrzucenia oferty (w tej chwili organizacje
nie wiedzą co zaważyło o odrzuceniu oferty)
wpisanie chorób onkologicznych do programu
współpracy
wpisanie do profilaktyki otyłości wśród dzieci do
programu współpracy
zintensyfikowanie edukacji żywieniowej seniorów oraz
włączenie ich do działań wolontariackich
zwiększenie liczby darmowych badań profilaktycznych
(np. dotyczących osteoperozy, słuchu)

Dotyczy innych
dokumentów.
Będzie
dodatkowo
analizowane.

Jest realizowane.
Jest realizowane.
Jest realizowane.
Dotyczy działań
innych
jednostek.

Projekty są oceniane w skali punktowej. Na podstawie
ocen powstaje lista rankingowa i projekty, które
osiągną minimalny poziom punktowy mogą otrzymać
dofinansowanie. Liczba uzyskanych punktów
odzwierciedla ocenę wartości złożonych projektów.
Odpowiednie zapisy w tej sprawie zostaną ujęte w
regulaminie otwartych konkursów ofert na 2016 r.
Profilaktyka chorób onkologicznych mieści się w
dotychczasowych zapisach programu.
Profilaktyka otyłości mieści się w dotychczasowych
zapisach programu.
Propozycja mieści się w dotychczasowych zapisach
programu.
(WZiPS) Finansowanie świadczeń zdrowotnych jest
realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
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13.

zwiększenie środków finansowych na realizację
programów w 2016 r.

Przyjęte do
realizacji.

14.

możliwość ubiegania się o wkład własny w każdym
momencie, np. założenie rezerwy

Przyjęte do
realizacji.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

poszerzenie oferty transportu dla osób niepełnosprawnych
w tym o osoby spoza Torunia leczące się na terenie
Torunia
wspieranie działań na rzecz osób chorych onkologicznie zarówno w zakresie poradnictwa jak i wspierania osób
chorych oraz ich bliskich – zwiększenie środków
pomoc w nawiązaniu relacji między placówkami
medycznymi, a OPP celem wskazania miejsc uzyskania
wsparcia
wsparcie w pozyskaniu lokalu na potrzeby rozwijania
działalności – lokale na potrzeby prowadzenia zajęć,
warsztatów oraz biura
dofinansowanie do organizacji ferii letnich i zimowych
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
pomoc w zakresie dowozu dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej na wyjazdy w czasie ferii

Pula środków na realizację zadań gminy za
pośrednictwem organizacji pozarządowych zostanie
zwiększona. Ostateczna kwota będzie zależeć od
możliwości finansowych gminy.
Propozycja będzie szczegółowo analizowana podczas
opracowywania zapisów ogłoszeń konkursowych z
zakresu dofinansowania wkładu własnego do
projektów finansowanych z zewnętrznych funduszy
zagranicznych i krajowych. Przewiduje się ogłoszenie
konkursu ciągłego i podział puli środków na transze
dostępne w poszczególnych okresach roku.

Dotyczy innych
dokumentów.
Będzie
dodatkowo
analizowane.

Transport osób niepełnosprawnych finansowany jest z
budżetu GMT i realizowany na rzecz mieszkańców
gminy. Transport chorych jest finansowany przez
NFZ.

Jest częściowo
realizowane.

Profilaktyka chorób onkologicznych mieści się w
dotychczasowych zapisach programu.

Dotyczy działań
innych
jednostek.

Organizacje pożytku publicznego statutowo
samodzielnie budują właściwe relacje z placówkami
działającymi w zakresie ich zainteresowania.
W Toruniu są wdrożone i realizowane procedury
preferencyjnego najmu lokali dla NGO. Odpowiednie
zapisy znajdują się także w programie.
Realizacja w ramach otwartych konkursów ofert.
Zakres determinowany możliwościami budżetu miasta.
Miasto nie dysponuje takim transportem. Posiadane
busy są w pełni wykorzystywane do przewozów
miejskich. Organizatorzy wyjazdów powinni zapewnić
dojazd w ramach świadczonej usługi i przewidzieć
koszty transportu w budżecie projektu.

Jest realizowane.
Przyjęte.

Odrzucone
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Dotyczy innych
dokumentów.
Będzie
dodatkowo
analizowane.

21.

uzawodowienie osób niepełnosprawnych, szczególnie
osób niewidomych do pracy zawodowej np. terapeuty
zajęciowego

22.

wsparcie finansowe w kwestii tworzenia warsztatów dla
rodziców niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji
„Pomoc Rodzinie i Ziemii”

Jest realizowane.

23.

wsparcie finansowe w zakresie zakupu pomocy – sprzętu
rehabilitacyjnego, dowozu na terapię prowadzoną w
Hospicjum „Nadzieja”

Jest realizowane.

24.

dofinansowanie do pobytu podopiecznych sądowo
nakazanych do przyjęcia do Zakładu Pilęgnacyjno –
Opiekuńczego (dzieci niczyje, sieroty)

Jest realizowane.

Działanie jest realizowane przez MOPR.

dofinansowanie budowy nowego gmachu dla oddziału
pielęgnacyjno – opiekuńczego dla młodzieży powyżej 18
lat i seniorów

Dotyczy innych
dokumentów.
Będzie
dodatkowo
analizowane.

Propozycja szczegółowa, nie dotyczy programu.
Potrzeby i możliwości działania związane z rozwojem
ZPO będą są przedmiotem analiz.

25.

26.

27.
28.

mniej wkładu własnego na inwestycje (np. punkt powyżej
– budowa) a więcej wkładu z miasta

więcej konkursów otwartych ogłaszanych przez miasto
Toruń
zintensyfikowanie i promowanie działań w zakresie
zastosowania muzyki jako narzędzia terapeutycznego (np.

Dotyczy innych
dokumentów.

Przyjęte.
Dotyczy innych
dokumentów.

Zagadnienie zostanie poddane szczegółowej analizie
(WE, PUP, WZiPS).
Organizacja może ubiegać się o środki w trybie
otwartych konkursów ofert, realizowanych w ramach
już istniejących zapisów.
Gmina przekazała samochody z przeznaczeniem m.in.
do przewozu dzieci z Hospicjum. Organizacje mogą
także ubiegać się o środki z PFRON, budżetu
partycypacyjnego lub innych źródeł zewnętrznych.

Propozycja dotyczy działań konkursowych. Jedną z
podstaw współpracy samorządu terytorialnego i ngo
jest możliwość pozyskiwania przez te organizacje
funduszy ze źródeł pozagminnych na realizację
projektów. Dzięki temu koszty ponoszone na
wykonanie zadań własnych są bardziej racjonalne. W
związku z tym poziom wkładu własnego nie będzie
zmniejszany.
Gmina planuje zwiększyć liczbę otwartych konkursów
ofert na rok 2016, w stosunku do lat poprzednich.
Propozycja jest zbyt szczegółowa, by zapisać ją w
programie. Zainteresowana organizacja może złożyć
4

przeprowadzenie konferencji pod hasłem „Muzyka
lekiem XXI wieku”)

29.

rozszerzenie zakresu działalności pielęgniarek
środowiskowych

Będzie
dodatkowo
analizowane.
Dotyczy działań
innych
jednostek.

wspieranie tzw. wolontariatu sąsiedzkiego

Jest realizowane.
Przyjęte.

31.

zapewnienie profilaktyki dla seniorów

Jest realizowane.
Nie dotyczy
programu.

32.

zwiększenie dostępu do służby zdrowia (zbyt długi czas
oczekiwania)

33.

utworzenie jak największej ilości domów
środowiskowych

Dotyczy działań
innych
jednostek.
Jest realizowane.

34.

likwidacja barier architektonicznych oraz transportowych
(np. zwiększenie ilości sygnalizacji dźwiękowej dla osób
niepełnosprawnych dla przejściach dla pieszych)

Jest realizowane.

35.

poprawienie transportu na zabiegi onkologiczne z Torunia
do Bydgoszczy – chodzi o autobus, który zajmuje się
tylko w Fordonie

36.

brak środków finansowych na sekcje dla dzieci i
młodzieży (VIII Toruńska Liga Unihokeja)

30.

Dotyczy działań
innych
jednostek.
Dotyczy innych
dokumentów.
Będzie
dodatkowo

ofertę w jednym w otwartych konkursów na rok 2016.

Zadanie leży w kompetencjach NFZ.
Projekty z tego zakresu mogą byś składane w ramach
już istniejących zapisów, w ramach otwartych
konkursów, ofert. Dodatkowo do programu na rok
2016 zostaną wprowadzone preferencje w konkursach
dla projektów angażujących wolontariuszy.
Gmina organizuje akcje i badania profilaktyczne dla
mieszkańców, także dla seniorów.
Świadczenia zdrowotne finansowane mogą być tylko
przez NFZ.
Służba zdrowia jest finansowana przez NFZ.
Zadanie jest w trakcie realizacji, za pośrednictwem
MOPR.
Działania z zakresu likwidacji barier oraz
wprowadzania nowoczesnych rozwiązań
komunikacyjnych i infrastrukturalnych
projektowanych z uwzględnieniem potrzeb osób
niepełnosprawnych są systematycznie realizowane.
Zadanie leżu w kompetencjach Urzędu
Marszałkowskiego. WZiPS wystosował pismo w
niniejszej sprawie.
Uwaga jest zbyt szczegółowa, by zapisać ja w
programie. Kwestie wysokości środków na
prowadzenie zajęć sportowych są uzależnione od
możliwości budżetu miasta. O środki należy się
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analizowane.
37.

38.

utworzenie DDPS – zajęcie się osobami chorymi na
autyzm i z innymi niepełno sprawnościami
Realizacja programów wychowawczych oraz
zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych
wspomagających dzieci i młodzież wraz z rodzinami, w
tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia
społecznego (potrzeba kompleksowego potraktowania
rodziny w działaniach wychowawczych skierowanych do
dzieci i młodzieży nie tylko poprzez edukacje szkolną, ale
także instytucje, placówki, świetlice, których priorytetem
jest realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej

ubiegać w ramach otwartych konkursów, ofert.

Jest realizowane.

Zadanie jest realizowane przez GMT i uzależnione od
możliwości finansowych

Jest realizowane.

Zadanie jest realizowane przez GMT i uzależnione od
możliwości finansowych

39.

działania dydaktyczne, w tym skierowane do dzieci i
młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych, z
uwzględnieniem dzieci i młodzieży zdolnej (zwrócić
uwagę na zapis dotyczący promocji dzieci i młodzieży
zdolnej podkreślając potrzebę pracy ze wszystkimi
młodymi ludźmi, w tym o szczególnych potrzebach
edukacyjnych)

Jest realizowane.

40.

organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
podczas wakacji letnich letnich i zimowych (potrzeba
dofinansowania przez Miasto zadań nie tylko podczas
wakacji letnich, ale i zimowych, zwracając uwagę na fakt,
iż wtedy dzieci rzadziej korzystają z proponowanych
przez MOPR wyjazdów)

Jest realizowane.

W ramach ogłaszanych otwartych konkursów ofert
miasto wspiera edukację i wychowanie bez
rozróżniania czy dotyczy to dzieci zdolnych, czy też
mających trudności edukacyjne. Organizacja może w
złożyć w konkursie projekt adresowany do wybranej
grupy. Miasto wspiera także dzieci szczególnie
uzdolnione poprzez system stypendiów Prezydenta
Miasta Torunia.
Wypoczynek letni jest realizowany w ramach
konkursu WE „wspieranie edukacji i wychowania”.
Ponadto GMT-WE przekazuje środki finansowe
bezpośrednio do szkół na realizację wypoczynku
letniego i zimowego organizowanego przez szkoły.
WE przekazuje także środki do szkół podstawowych i
gimnazjów na organizację zajęć sportoworekreacyjnych w okresie ferii zimowych, natomiast
latem przygotowywana jest bogata oferta spędzania
wolnego czasu w mieście w ramach kampanii
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„Radosne i bezpieczne wakacje”.

41.

42.

43.

wspieranie rozwoju zainteresowań i pasji oraz postaw
społecznych, w tym mediacyjnych w konfliktach, a także
wolontariatu dzieci i młodzieży (potrzeba działań w
zakresie umiejętności społecznych, konieczność wyjścia
poza schemat rozwijania zainteresowań i pasji)

podjęcie działań do usprawnienia komunikacji między
szkołami – beneficjentami działań-a organizacjami
pozarządowymi
zwiększenie alokacji na zadania publiczne powierzone
organizacjom pozarządowym, działającym w sferze
wychowania, realizujących zadania wynikające z ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
poszerzenie tematyki zadań w konkursie w zakresie
wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz
podtrzymywania tradycji narodowej:
a) popularyzacja i promocja wybitnych twórców
kultury związanych z Toruniem;

44.

b) realizacja programu edukacji artystycznej (być
może w formie oddzielnego konkursu dla NGO z
określonym budżetem przeznaczonym tylko na
zadania z zakresu edukacji);
c) wspieranie produkcji filmowej (być może również

Jest realizowane.

Zagadnienie jest realizowane w ramach konkursu WE
„wspierania edukacji i wychowania” w części
„rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci
i młodzieży”.
Dodatkowo w konkursach na 2016 r. zostaną
wprowadzone dodatkowe punkty dla projektów
wykorzystujących wolontariat, z czego organizacje
mogą skorzystać przygotowując swoje oferty.

Przyjęte.

W ramach programu gmina ułatwia kontakty
organizacji z miejskimi instytucjami edukacyjnymi. W
tej sprawie proszę zwracać się do Wydziału Edukacji
UMT.

Przyjęte.

Realizacja uzależniona od możliwości budżetu miasta.

a) W ogłoszonym w roku 2015 konkursie (jak również
w latach ubiegłych) znajduje się zadanie: promocja
osiągnięć kulturalnych Torunia poprzez realizację
inicjatyw mających na celu upowszechnianie,
promocję i popularyzację lokalnej twórczości i
twórców. Podobnie będzie w roku 2016.
Jest realizowane. b) jw. w ogłoszeniu jest zapis: inicjatywy mające na
celu edukację artystyczną dzieci i młodzieży,
prowadzące do czynnego, a nie tylko biernego
uczestnictwa w kulturze.
c) w roku 2015 ogłoszono konkurs 3-letni na
organizację festiwalu filmowego. Na chwilę obecną
nasz budżet nie pozwala na stworzenie dodatkowego
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konkursu na wsparcie produkcji filmowej.
d) do zapisów dotychczasowego konkursu Wydział
Kultury zaproponuje wprowadzenie punktu o
wspieraniu inicjatyw rozwijających
międzynarodową współpracę artystyczną, w tym
pobytu w Toruniu artystów rezydentów

w formie oddzielnego konkursu);
d) program dla organizacji pozarządowych
organizujących pobyt w Toruniu artystów
rezydentów z polski i zza granicy;

45.

utworzenie kalendarza imprez w wersji on-line
pozwalającego na poznanie programu planowanych
wydarzeń artystycznych z wyprzedzeniem np. 6 lub
więcej miesięcy

Przyjęte.

46.

włączenie organizacji pozarządowych w obchody
miejskich wydarzeń i świąt rocznicowych takich jak
Święto Miasta czy Święto Piernika

Przyjęte.

47.

48.

ustawienie słupów reklamowych pozwalających na
ekspozycję plakatów organizacji pozarządowych za tzw.
złotówkę
zwiększenie promocji i dostępności do wydarzeń
kulturalnych dla seniorów:
a) ustawianie słupów informacyjnych w dzielnicach
z plakatami dotyczącymi imprez dla seniorów,

Będzie
dodatkowo
analizowane.
Nie dotyczy
programu.
Częściowo
przyjęte.

Doświadczenie wielu lat organizacji konkursów
pokazuje, że nie ma potrzeby ogłaszania specjalnych
konkursów pod wąski zakres tematyczny. Jeden
konkurs z większą pulą środków sprzyja większej
elastyczności w wyborze najlepszych ofert.
Wydział Kultury stworzył odpowiednie narzędzie
informatyczne służące do koordynacji i planowania
terminów organizacji imprez. Słabym ogniwem tego
przedsięwzięcia są instytucje / organizacje, które
nieregularnie wprowadzają treści do bazy danych.
Urząd Miasta Torunia zaprasza zainteresowane
organizacje do włączania się w obchody świąt. Główne
wydziały zajmujące się działaniami organizacyjnymi:
Wydział Promocji, Wydział Kultury, Biuro
Toruńskiego Centrum Miasta, Toruńska Agenda
Kulturalna.
Pomysł będzie poddany dodatkowej analizie
organizacyjno-finansowej. Ewentualna realizacja
możliwa w ramach bieżącej współpracy miasta i ngo.
Propozycja jest zbyt szczegółowa, by zapisać ją w
programie.
a) W działaniach miejskich zgłoszone uwagi będą
uwzględniane.
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drukowanie ulotek z użyciem większych
rozmiarów czcionek itd.;
b) zwiększanie puli darmowych biletów dla
seniorów przekazywanych organizacjom
zajmującym się sprawami seniorów
(przedstawiane były liczby typu 20, a nawet 60
sztuk biletów na jeden koncert);

Do dalszych
analiz.

c) wsparcie powstania Zespołu Szkół Artystycznych
w Toruniu (gimnazjum – liceum) kształcącego w
zakresie umiejętności muzycznych, tanecznych i
plastycznych.

49.

umieszczenie w procedurze konkursowej w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji, turystyki i
krajoznawstwa zadań w zakresie szeroko pojętej promocji
turystycznej (biznesowej, gospodarczej, itp.), o których
realizację może ubiegać się kompleksowo kilka
podmiotów tworzących klaster

Nie dotyczy
programu.

50.

premiowanie przy ocenie ofert projektów partnerskich

Odrzucone.

b) Nie da się narzucić organizatorom imprez
wydzielenia puli darmowych biletów dla
wyodrębnionych grup odbiorców. Jedynym
rozwiązaniem jest przekazanie ww. propozycji do
organizatorów z prośbą o jej rozważenie. Warto
zauważyć, że wstęp na dużą liczbę wydarzeń
kulturalnych o wysokiej wartości artystycznej jest
darmowy. Są to m.in. koncerty, większość
wernisaży wystaw. Jeden dzień w tygodniu za
darmo można zwiedzać muzea i centra
wystawiennicze. Propozycja będzie jednak
poddana kolejnej analizie organizacyjnoekonomicznej w ramach działań miasta
skierowanych do środowiska seniorów.
c) Pomysł będzie poddany analizie.
Propozycja nie dotyczy zapisów programu lecz
propozycji konkursowych. Wydaje się, że w
przypadku klastrów, w skład których wchodzi sfera
biznesu, to właśnie biznes powinien finansować
niezbędne wkłady finansowe, a w projektach
dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych w
szczególności wkład własny. Konkursu ofert ogłaszane
przez miasto są przeznaczone dla organizacji
pozarządowych.
Projekty składane w konkursach należy oceniać przez
pryzmat ich wartości merytorycznej, celowości,
użyteczności dla mieszkańców, rzetelności kosztorysu
i innych kryteriów ujętych w karcie oceny. Trudno
byłoby założyć, że projekty partnerskie będą lepsze niż
prowadzone przez pojedyncze organizacje.
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51.

52.

wydzielenie środków w konkursie na zadania w obszarze
rekreacji, edukacji, spędzania wolnego czasu, polityki
prozdrowotnej na działania międzypokoleniowe (dzieci i
młodzież oraz seniorzy)

wprowadzenie zniżek dla ngo w zakresie wynajmu
obiektów edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych
prowadzących działalność statutową w zakresie
organizacji czasu wolnego seniorom: rekreacja,
aktywność mieszkańców 50+ w różnych obszarach

53.

częstsze włączanie organizacji pozarządowych w
organizację imprez, eventów realizowanych przez miasto

54.

wprowadzenie do zadań konkursowych zadania -

Częściowo
przyjęte.
Częściowo już
realizowane.

Proponowane działanie może być realizowane w
ramach już istniejących zapisów programu (seniorzy,
działania międzypokoleniowe). Dodatkowe konkursy
przewiduje na rok 2016 Biuro Toruńskiego Centrum
Miasta.
Aktualnie obowiązujące zniżki w zakresie wynajmu
miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych obejmują
międzyszkolne i uczniowskie kluby sportowe
prowadzące szkolenie w ramach współzawodnictwa
sportowego (stadiony, pływalnie, hale sportowe).
Obiekty rekreacyjne typu ORLIK udostępniane są
nieodpłatnie.

Częściowo już
realizowane.

Przyjęte.

Już realizowane.

Ulgi dla osób indywidualnych, w tym seniorów 50+
reguluje zarządzenie dyrektora Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
W ramach Rady Działalności Pożytku Publicznego
została powołana grupa robocza ds. polityki lokalowej
dla NGO, grup nieformalnych, która zajmie się
przygotowaniem modyfikacji obowiązujących zapisów
w tym zakresie. Zgłoszony temat zostanie przekazany
grupie.
Urząd Miasta Torunia zaprasza zainteresowane
organizacje do włączania się w obchody świąt. Główne
wydziały zajmujące się działaniami organizacyjnymi:
Wydział Promocji, Wydział Kultury, Biuro
Toruńskiego Centrum Miasta, Toruńska Agenda
Kulturalna.
Obecnie istniejące w programie zapisy i zasady
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współpraca z miastami partnerskimi miasta Torunia w
różnych obszarach: kultura, sport, edukacja, wymiana
zagraniczna

55.

zwiększenie środków budżetowych na realizację zadań z
zakresu masowej rekreacji i aktywności mieszkańców

konkursów dają możliwość realizacji projektów
związanych z miastami partnerskimi.

Przyjęte.

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta przygotowuje
konkursy w zakresie aktywności mieszkańców (nowe
środki w budżecie konkursów na 2016 r.).
W zakresie rekreacji i sportu kwoty zależą od
możliwości budżetu miasta na 2016 r.
Obecne zapisy programu i konkursów umożliwiają
organizacjom składanie projektów obejmujących
proponowane zadanie.

56.

57.

utworzenie centrum aktywności seniorów (miejsca
integracji, aktywizacji, spotkań, kompleksowej
informacji, planowania wspólnych działań) na Starówce
oraz na wszystkich osiedlach w Toruniu, by
podtrzymywać lokalne więzi i współpracę z sąsiadami,
lokalnymi organizacjami, przedsiębiorstwami i innymi
podmiotami; centra tworzyć we współpracy z seniorami

zagospodarowanie budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na
rzecz seniorów (j/w)

Już realizowane.

Już realizowane.

Dodatkowo prowadzone są prace koncepcyjne
związane z uruchomieniem staromiejskiego centrum
aktywizacji i integracji mieszkańców, którego
działania kierunkowane są do: seniorów, młodzieży i
dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem
społecznym, ich rodziców i opiekunów i skutkować
będą powstawaniem i utrwalaniem więzi społecznych.
Placówka realizująca podobny zakres aktywności
może także powstać na Bydgoskim Przedmieściu, w
ramach projektu Bydgoska5 0/52.
Powstała już wstępna koncepcja zagospodarowania
budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na centrum
aktywizacji i integracji mieszkańców. Nie będzie to
placówka dedykowana jednej grupie wiekowej lecz
instytucja wielopokoleniowa. Obecnie powstaje
Program funkcjonalno-użytkowy dla obiektu.
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58.

59.

zniżki dla seniorów, karta seniora; we współpracy z
przedsiębiorcami, instytucjami miejskimi – na wzór karty
Absolwenta UMK + portal Karty Seniorami, by
promować firmy, które włączą się do programu
szkolenia dla seniorów, edukacja z zakresu pozyskiwania
grantów na działania: konkursy ofert, tryb
pozakonkursowy, inicjatywa lokalna, budżet
partycypacyjny

Przyjęte.

Działanie w trakcie analizy przez WZiPS, we
współpracy z Radą Seniorów Miasta Torunia.

Przyjęte.

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji będzie
realizować proponowane zadania w ramach spotkań
Kawiarenki Obywatelskiej Seniorów.
Zadanie wpisuje się w już istniejące zapisy znajdujące
się w programie.

60.

zorganizować wolontariat dla seniorów – by pomagać
zaspokajać im podstawowe potrzeby: wizyta u lekarza,
zakupy, przeczytanie gazety itp.

61.

utworzyć widoczną zakładkę na Toruń.pl – seniorzy

Przyjęte.

Zadanie do realizacji w 2016 r.

62.

aktualizować na bieżąco zakładkę na orbiToruń.pl –
seniorzy

Przyjęte.

Operator orbitorun.pl zostanie zobowiązany do
bieżącej aktualizacji zakładki seniorzy.

63.

utworzyć ToruńSMS – seniorzy

64.
65.
66.
67.

68.

promocja Rady Seniorów – poprzez organizacje dyżurów,
która będzie zbierać ofertę dla seniorów
kontynuować otwarty konkurs ofert w zakresie działań na
rzecz osób starszych
zwiększyć środki finansowe w otwartym konkursie ofert
w zakresie działań na rzecz osób starszych
rozdzielić konkurs w zakresie działań na rzecz osób
starszych i w zakresie działań międzypokoleniowych –
dwie odrębne pule
zapewnić tryb pozakonkursowy w tych powyższych
zakresach

Już realizowane.

Dodatkowo w karcie oceny projektów wprowadzono
dodatkowe punkty dla projektów przewidujących
udział wolontariuszy.

Do analizy.

Propozycja będzie przedmiotem dodatkowej analizy.

Przyjęte.

Zadanie będzie realizowane za pośrednictwem Rady
Seniorów.

Przyjęte

Konkurs będzie kontynuowany.

Do rozważenia.
Odrzucone.
Do rozważenia.

Wysokość środków jest uzależniona od możliwości
budżetu miasta.
Obecnie przyjęta formuła umożliwia realizację
projektów w obu zakresach, przy czym oba zakresy
służą środowisku seniorskiemu.
Zagadnienie będzie analizowane w ramach
przygotowywania otwartych konkursów ofert na rok
2016.
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Nie dotyczy
programu.
Dodatkowa
analiza.

69.

powołać osobny wydział ds. polityki senioralnej

70.

utworzyć osoby lokal dla kombatantów, którzy zjeżdżają
do Torunia z różnych miast i nie mają miejsca na
spotkania

Nie dotyczy
programu.
Ew. realizacja w
ramach innego
działania.

71.

Stowarzyszenie Absolwentów UMK szuka innych
organizacji, które chciałyby się włączyć w organizowane
przez nich warsztaty z zakresu porad prawnych dla
seniorów skierowane do seniorów i wnuczków
(domokrążcy, namawianie na pożyczki itp.)

Nie dotyczy
programu.

promocja wolontariatu osób starszych dla dzieci i
młodzieży

Już realizowane.

73.

utworzyć 1 kanał informacyjny www i 1 kanał papierowy
dla seniorów (nie ma miejsca, gdzie można publikować,
informować seniorów o ofercie, inicjatywach nowych
itd.)

Już realizowane.

74.

organizacja samopomocy sąsiedzkiej

Już realizowane.

75.

organizacja spotkań ze specjalistami

Już realizowane.

72.

Obecnie działający w strukturze urzędu miasta WZiPS
prowadzi sprawy społeczne, w tym tematykę seniorów.
Propozycja będzie jeszcze analizowana pod kątem
potrzeb i możliwości realizacyjnych.
Propozycja będzie mogła być zrealizowana w ramach
projektu zagospodarowania nieruchomości na ul.
Bydgoskiej 50/52 na cele społeczno-kulturalne: dzieci,
młodzież, dorośli, seniorzy. W ramach proponowanych
działań przewidziane są także działania dla środowiska
seniorskiego.
Inicjatywa ngo w sprawie szczegółowej. Do
poszukiwania partnerów można wykorzystać serwis
orbitorun.pl, a także udział w forum ngo.
W ramach konkursów ogłaszanych na rok 2015
znalazła się także tematyka wolontariatu osób
starszych i na rzecz osób starszych. Niestety nie
wpłynęły żadne oferty.
Dodatkowo w roku 2016 będą przyznawane
dodatkowe punkty dla projektów angażujących
wolontariuszy.
Propozycja wpisuje się w tematykę już ogłaszanych
konkursów ofert na rzecz seniorów. Miasto czeka na
oferty ngo w tej tematyce.
Propozycja wpisuje się w tematykę już ogłaszanych
konkursów ofert na rzecz seniorów. Miasto czeka na
oferty ngo w tej tematyce.
Propozycja wpisuje się w tematykę już ogłaszanych
konkursów ofert na rzecz seniorów. Miasto czeka na
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oferty ngo w tej tematyce.

76.

umożliwienie tworzenia nowych domów seniora;
konkursy na nowe miejsca aktywności seniorów

Już realizowane.

77.

powołać koordynatora ds. seniorów, klubów seniora,
seniorskich grup nieformalnych

78.

korzystać z zasobów seniorów-przedsiębiorców różnych
zawodów, organizując spotkania z młodymi, którzy chcą
założyć swój biznes

79.

potańcówki dla seniorów

80.

zorganizować konkurs na miejsca przyjazne seniorom:
kluby, sklepy, instytucje itp.

Przyjęte.

81.

organizacja zajęć dla seniorów na powstałych siłowniach
zewnętrznych

Przyjęte.

82.

darmowa powierzchnia na zajęcia taneczne dla seniorów,
w Domu Muz, w szkołach – z możliwością podpisania
oświadczenia przez wynajmującego do samodzielnego
korzystania z lokalu i ponoszenia odpowiedzialności za
ewentualne szkody

Do dalszej
analizy.

stworzenie ogólnodostępnej bazy klubów seniora, grup i
organizacji seniorskich

Przyjęte.
Już realizowane.

83.

Do dalszej
analizy.
Przyjęte.
Już realizowane.

Działania realizowane przez MOPR, w ramach
program WIGOR.
Dodatkowo do realizacji z inicjatywy NGO w ramach
środków zewnętrznych innych niż gminne.
Na dziś wydaje się, że rolę koordynatora może tu
pełnić Rada Seniorów Miasta Torunia. Sprawa będzie
jeszcze przedmiotem analizy potrzeb i możliwości.
Pomysł zostanie przekazany Centrum Wsparcia
Biznesu w Toruniu, które będzie prowadzić konkursy
w zakresie wspierania przedsiębiorczości.
Propozycja wpisuje się w tematykę już ogłaszanych
konkursów ofert na rzecz seniorów. Miasto czeka na
oferty ngo w tej tematyce.
Pomysł zostanie przekazany Centrum Wsparcia
Biznesu w Toruniu, które będzie prowadzić konkursy
w zakresie wspierania przedsiębiorczości.
Propozycja wpisuje się w tematykę już ogłaszanych
konkursów ofert na rzecz seniorów. Miasto czeka na
oferty ngo w tej tematyce.
W ramach Rady Działalności Pożytku Publicznego
została powołana grupa robocza ds. polityki lokalowej,
która zajmie się modyfikacją obowiązujących zapisów
w tym zakresie. Temat zostanie przekazany grupie.
Propozycja wpisuje się w tematykę już ogłaszanych
konkursów ofert na rzecz seniorów. Miasto czeka na
oferty ngo w tej tematyce.
Rozważane jest także poszerzenie zakresu zakładki
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Seniorzy na orbitorun.pl.

84.

85.

86.

diagnoza środowiska seniorów, by na tej podstawie
planować projekty
regranting – pilotaż w zakresie aktywizacji osób starszych
i działań międzypokoleniowych (zapewni to możliwość
sięgania po granty klubom seniora, grupom nieformalnym
seniorów)
utworzenie Społecznego Archiwum w Toruniu np. przy
współpracy z Fundacją Ośrodek Karta i
wykwalifikowanym archiwistą (np. na zasadzie konkursu,
przypisania zadania np. dla CSW, wydziału
merytorycznego)

Przyjęte.

Działanie może być zrealizowane w ramach tworzenia
aktualizacji miejskich programów w różnych sferach
działania samorządu. Dodatkowo pewne elementy
diagnozy mogą być opracowana w ramach projektu
„Zoom na Rady Seniorów”, w którym uczestniczy
GMT i Rada Seniorów.

Odrzucone.
Do dalszych
analiz.

W 2016 r. nie będą wprowadzane mechanizmy
regrantingu. Zagadnienie to będzie przedmiotem analiz
w kolejnym roku.

Nie dotyczy
programu.

Propozycja jest zbyt szczegółowa, by zapisać ją w
programie.

87.

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Seniora (20 listopada)
lub Międzynarodowego Dnia Osób Starszych (1
października)

Nie dotyczy
programu.

88.

niska świadomość na temat wolontariatu- promocja
wolontariatu (-edukacja, -informacja) poprzez stworzenie
centrum wolontariatu (Lokalne – dzielnicowe
+pomieszczenie – szkoły)

Częściowo
przyjęte.

89.

system oceny NGO

90.
91.

baza wolontariuszy dla wszystkich +NGO (+pracownik);
tematyczna baza
wolontariat pracowniczy – promocja (promocja w
środowisku przedsiębiorców)

----Do dalszej
analizy.
Częściowo
przyjęte.

Propozycja jest zbyt szczegółowa, by zapisać ją w
programie. Temat może być przedmiotem projektów /
ofert składanych przez NGO w ramach otwartego
konkursu ofert na 2016 r.
Projekty z tego zakresu mogą byś składane w ramach
już istniejących zapisów, w ramach otwartych
konkursów, ofert. Dodatkowo do programu na rok
2016 zostaną wprowadzone preferencje w konkursach
dla projektów angażujących wolontariuszy.
Zagadnienie niezrozumiałe.
WKSiI rozważa możliwości tworzenia bazy
wolontariatu w ramach już prowadzonych zdań, np. w
ramach portalu dla organizacji pozarządowych.
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92.

współpraca ze środowiskiem akademickim na każdym
poziomie edukacyjnym (władze uczelni) + PUP

93.

paszport wolontariusza (punkty)

94.

wolontariat w jednostkach budżetowych

95.

dokształcanie wolontariuszy, by dalej prowadzili
działania woluntarystyczne

96.

finansowanie dojazdów wolontariuszy +dieta

97.

konkurs na działania woluntarystyczne

98.

targi wolontariatu

99.

spotkanie, gala wolontariusza (piknik, impreza kulturalna
oraz sportowa)

100. współpraca międzynarodowa wolontariuszy

Nie dotyczy
programu.
Już realizowane.

W konkursach na rok 2016 przewiduje się promowanie
projektów z udziałem wolontariuszy. Powinno to
zachęcić organizacje do częstszego stosowania tej
formy działania, tworzenia silnych grup
woluntarystycznych chętnych do udziału w projektach
proponowanych przez organizacje.
Propozycje związane z aktywizacją, korzyściami dla
wolontariuszy, itp., ze względu na swoją
szczegółowość, nie mogą być wpisane do programu.

Nie dotyczy
programu.

Miasto wprowadza do programu preferencje dla
projektów angażujących w działania wolontariuszy.

Szczegółowe
pomysły na
działania
konkursowe.

101. dla aktywnych wolontariuszy możliwość stażu z PUP
102. wolontariat „Łączenie pokoleń”
103. wolontariat sąsiedzki, uliczny

104.

opłaty za lokale są zbyt wysokie; postulat wprowadzenia
obniżek

Jest już
realizowane.

105.

hurtowy zakup energii dla ngo wynajmujących lokale
gminne

Do dalszych
analiz.

Obowiązujące przepisy lokalne określająca zasady
najmu lokali dla ngo przewidują preferencyjne stawki
czynszu: 30%, 50% i 70%. W szczególnych
przypadkach organizacje mogą uzyskać większe
obniżki.
Działająca w ramach RDPP grupa robocza ds. polityki
lokalowej będzie analizować tę propozycję.
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106. przestrzeń wspólna „coworking”

Nie dotyczy
programu.
Do dalszych
analiz.

107. współdzielenie lokali, przestrzeni

Nie dotyczy
programu.
Do dalszych
analiz.

108.

bezpłatne udostępnianie sal na spotkania/ wykłady (bez
dodatkowych kosztów)

Do dalszej
analizy.

109. stoiska informacyjne NGO przy okazji toruńskiego forum

Jest realizowane.

110. rozliczać w czynszu nakłady na remont

Jest realizowane.

111. długoletnie umowy najmu

112.

lokale dla NGO w szkołach, na osiedlach (Skarpa,
Rubinkowo)

Do dalszych
analiz.

Jest już
realizowane.

Pomysł będzie możliwy do realizacji w ramach
inkubatora ngo (prace koncepcyjne w toku).
Pomysł jest wart realizacji. Obowiązująca procedura
na najem lokali dla NGO przewiduje taką możliwość.
Praktyka pokazuje jednak, że ngo niechętnie
współdzielą lokale. Zagadnienie będzie przedmiotem
analizy grupy roboczej ds. polityki lokalowej.
W Toruniu obowiązują zasady dotyczące najmu lokali
miejskich, zawierające także stawki za wynajem
pomieszczeń. Stosowane są stawki preferencyjne dla
ngo. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest
dodatkowe obniżenie czynszów. Postulat będzie
analizowany w ramach prac nad inkubatorem ngo.
Podobnie, jak w latach poprzednich, przewidziano
organizacje takich stoisk (stolików) także podczas
tegorocznego forum.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami proponowane
rozwiązanie jest w Toruniu stosowane. Warunkiem
rozliczenia jest wcześniejsze uzyskanie zgody
zarządcy nieruchomości / lokalu na poczynienie
nakładów remontowych i sposób ich rozliczenia.
Zapis zbyt szczegółowy, nie może być ujęty w
programie. Umowy są zawierane zazwyczaj na czas
nieokreślony, co dobrze zabezpiecza interesy obu
stron. Zagadnienie będzie omawiane w ramach prac
grupy roboczej ds. polityki lokalowej.
Dyrektorzy jednostek oświatowych wynajmują lokale
na rzecz organizacji pożytku publicznego zgodnie z
przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Zarządzenie Nr 240 PMT z dnia
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20.07.2011 r. określa wysokość oraz procedurę
udzielania zniżek czynszu dla organizacji. Zagadnienie
będzie omawiane w ramach prac grupy roboczej ds.
polityki lokalowej.
113. ulepszyć wyszukiwarkę lokali na orbiToruń.pl

Przyjęte.

utworzyć inkubator dla NGO (rok, dwa preferencji);
smart space dla NGO

Do dalszych
analiz.

115. najem obiektów sportowych ze zniżką dla seniorów

Do dalszych
analiz.

116. nie stosować preferencji ze wzgl. na rodzaj działalności

Odrzucone.

117.

zrobić audyt użytkowania (wykorzystania) lokali
miejskich przez NGO

Przyjęte.

118.

zawsze konkursy na najem lokali miejskich i sprawdzenie
wykorzystania (ocena?!), kryteria oceny zawrzeć

Przyjęte.

119.

lokale na działania, a nie na bura – racjonalne
wykorzystanie lokali

Przyjęte.

114.

120. stałe, długotrwałe umowy

Do dalszych
analiz.

Zadanie zostanie przekazane do realizacji
administratorowi orbitorun.pl
Prace koncepcyjne i związane z możliwościami
pozyskania finansowania dla utworzenia inkubatora są
prowadzone.
Propozycja zasadna. Będzie przedmiotem rozważań w
ramach prac grupy roboczej ds. polityki lokalowej.
W opinii UMT zasadne jest stosowanie preferencji ze
względu na rodzaj działalności i rozwiązania takie
będą utrzymane. W szczególności chodzi o typy
działalności mające ograniczone możliwości
pozyskiwania środków ze źródeł innych niż publiczne.
Prowadzenie audytu sposobu i poziomu wykorzystania
lokali jest zasadne. Temat, po wypracowaniu reguł w
ramach prac grupy roboczej ds. polityki lokalowej
zostanie zaproponowany do wdrożenia i realizacji od
2016 r.
Propozycja będzie tematem prac grupy roboczej ds.
polityki lokalowej zostanie zaproponowany do
wdrożenia i realizacji od 2016 r.
Propozycja będzie tematem prac grupy roboczej ds.
polityki lokalowej zostanie zaproponowany do
wdrożenia i realizacji od 2016 r.
Umowy są zawierane zazwyczaj na czas nieokreślony,
co dobrze zabezpiecza interesy obu stron. Zagadnienie
będzie omawiane w ramach prac grupy roboczej ds.
polityki lokalowej.
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121.

ścisła kontrola wykorzystania dotacji i lokali – wspólne
komisje miasta i NGO

122. ngo biorą odpowiedzialność, za opiekę nad wynajętą salą
wsparcie, ulgowe traktowanie np. w podatkach dla
123.
spółdzielni socjalnych
124. obawa przed współdzieleniem biur (dokumenty)
125.

dofinansowanie do kosztów najmu lokalu od innego
właściciela

126. baza wolnych lokali

127. lepsze narzędzie (baza) lokali dla ngo
komisja lokalowa: ocena punktowa działalności
128. statutowej – za rzeczywiste działania, nie za zapisy ujęte
w statucie
komisja lokalowa: zlikwidować ocenę punktową za
zrealizowane projekty finansowane z budżetu GMT.
129. NGO które nie korzystają z pieniędzy GMT, mają małe
szanse na wynajęcie lokalu, a często pracują na rzecz
mieszkańców Torunia. Kryterium oddziaływania na

Jest już
realizowane.
Częściowo
przyjęte.

W zakresie realizacji dotowanych projektów kontrole
są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W kwestii Kontroli sposobu i poziomu wykorzystania
lokali: propozycja określenia zasad będzie tematem
prac grupy roboczej ds. polityki lokalowej, z
propozycją wdrożenia i realizacji od 2016 r.

Nie dotyczy
programu.

Kwestia jest oczywista.

Nie dotyczy
programu.
Przyjęte do
realizacji.

Obowiązujące przepisy lokalne określająca zasady
najmu lokali dla ngo przewidują preferencyjne stawki
czynszu: 30%, 50% i 70%. W szczególnych
przypadkach ngo mogą uzyskać większe zniżki.
W opinii WKSiI obawy te są nieuzasadnione i zwykle
nie mają uzasadnienia merytorycznego.
Preferencyjne warunki najmu są stosowane w
odniesieniu do zasobu gminnego.
Zadanie jest realizowane w ramach serwisu dla ngo:
orbitorun.pl (http://narzedzie.orbitorun.pl/lokale).
Narzędzie będzie sukcesywnie rozbudowywane i
unowocześniane.
Zadanie jest realizowane w ramach serwisu dla ngo:
orbitorun.pl (http://narzedzie.orbitorun.pl/lokale).
Narzędzie będzie sukcesywnie rozbudowywane i
unowocześniane.

Przyjęte.

Propozycja zasadna. Będzie przedmiotem rozważań w
ramach prac grupy roboczej ds. polityki lokalowej.

Do dalszych
analiz.

Propozycja zasadna. Będzie przedmiotem rozważań w
ramach prac grupy roboczej ds. polityki lokalowej.

Jest realizowane.
Nie dotyczy
programu.
Odrzucone.

Jest realizowane.
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mieszkańców powinno być brane pod uwagę.

130.

131.

132.

133.

miasto nie powinno wskazywać priorytetowych obszarów
tematycznych, które miałyby być wspierane w ramach
konkursu na wkłady własne. Takie ograniczenie mogłoby
zostać wprowadzone w przypadku konkursu na wkłady
własne do projektów finansowanych ze źródeł
zagranicznych, ponieważ m.in. w programach unijnych
katalog wspieranych obszarów jest zawężony.
Zaznaczono, że przy wyborze projektów miasto powinno
także brać pod uwagę, to czy działania zaproponowane w
projekcie, wpisują się priorytetowe obszary tematyczne
wskazane w dokumentach strategicznych miasta.
Udzielając dotacji należałoby zwrócić uwagę, aby
dofinansowane projekty dotyczyły różnych obszarów
działalności organizacji. Powinno unikać się sytuacji
dofinansowywania przedsięwzięć skierowanych tylko do
jednej grupy odbiorców czy dotyczących tej samej
tematyki.
Konkurs powinien zawierać ogólne kryteria rozdzielania
środków. Pojawiały się także odmienne opinie, że przy
udzielaniu dotacji na uzupełnienie wkładu własnego,
należałoby brać pod uwagę np. to czy organizacja
prowadzi działalność gospodarczą, odpłatną czy
nieodpłatną, do jak dużej liczby i do jakiego typu
odbiorców adresowany jest projekt, pobierania lub
niepobierania opłat od uczestników.
Środki przewidziane w konkursie nie powinny być
rozdysponowywane według kolejności złożonych
wniosków, ale podzielone na okresy np. kwartalne,
półroczne w celu uniknięcia sytuacji wyczerpania
środków na początku naboru. Dzięki temu organizacje,

Odrzucone.

W opinii UMT zasadne jest stosowanie preferencji ze
względu na rodzaj działalności i rozwiązania takie
będą utrzymane. W szczególności chodzi o typy
działalności mające ograniczone możliwości
pozyskiwania środków ze źródeł innych niż publiczne.

Dotyczy zasad
konkursów.
Do dalszych
analiz.

Propozycja będzie szczegółowo analizowana przy
tworzeniu zasad konkursu na dofinansowanie wkładów
własnych do projektów realizowanych przez ngo.

Dotyczy zasad
konkursów.
Do dalszych
analiz.

Propozycja będzie szczegółowo analizowana przy
tworzeniu zasad konkursu na dofinansowanie wkładów
własnych do projektów realizowanych przez ngo.

Przyjęte.

Przewiduje się ogłoszenie konkursu ciągłego, z
wydzieleniem transz finansowych, które będą do
rozdysponowania w poszczególnych okresach roku
(zapewne kwartalnie).
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134.

135.

136.

137.
138.
139.

które pozyskają środki w późniejszym czasie będą miały
możliwość ubiegania się o dofinansowanie.
Dominowały opinie, że środki przyznane przez miasto
powinny stanowić uzupełnienie wymaganego od
organizacji wkładu własnego. Doceniana powinna być w
projekcie, wykazana jako wkład pozafinansowy, praca
społeczna członków czy świadczenia wolontariuszy.
Rozważenie możliwości uruchomienia pieniędzy z
rezerwy budżetowej miasta,
w przypadku niedoszacowania środków przeznaczonych
na konkurs.
Rozważenie możliwości pozyskania od miasta nie tylko
środków finansowych na uzupełnienie wkładu własnego,
ale także wkładu pozafinansowego np. użyczenie lokalu,
wypożyczenie sprzętu, praca ekspertów itp.
potrzeba odnowienia dawnych toruńskich tradycji, np.
restytucja dawnej toruńskiej orkiestry "Klub
Bandoniczny"
utworzenie zespołu szkół artystycznych, nawiązujących
do tradycji rodzimych
program wspierania kuchni regionalnej – promocja –
kreowanie nowych produktowych marek odwołujących
się do tradycji Torunia (nie tylko piernik)

Częściowo
przyjęte.

Wstępnie przewiduje się, że miasto będzie pokrywać
do 50% wymaganego wkładu własnego.

Do analizy
możliwości.

Wysokość środków na dofinansowanie wkładów
własnych będzie uzależniona od możliwości budżetu
miasta.

Dotyczy zasad
konkursów.

Wstępnie przewiduje się, że miasto będzie pokrywać
do 50% wymaganego wkładu własnego. Szczegółowe
zasady tego konkursu zostaną dopiero opracowane.

Nie dotyczy
programu.

Propozycja szczegółowa, której nie można zapisać w
programie. Temat może być przedmiotem oferty
konkursowej składanej przez organizacje pozarądowe.

Nie dotyczy
programu.

W Toruniu funkcjonuje Zespół Szkół Muzycznych

Nie dotyczy
programu.

współpraca GMT z Radą Seniorów w zakresie
aktywizacji mieszkańców

Jest już
realizowane.

aktywizacja seniorów na terenie wpisanym na listę
141. UNESCO, jako swego rodzaju opiekunów lokalnego
dziedzictwa

Dotyczy
konkursów ofert.

140.

142.

współpraca z radami okręgowymi, w zakresie aktywizacji
mieszkańców

Jest już
realizowane.

Propozycja szczegółowa, której nie można zapisać w
programie. Temat może być przedmiotem oferty
konkursowej składanej przez organizacje pozarądowe.
Rada Miasta Torunia powołała Radę Seniorów Miasta
Torunia i ciało to aktywnie prowadzi swoje działania
we współpracy z Urzędem Miasta Torunia.
Propozycja szczegółowa, której nie można zapisać w
programie. Temat może być przedmiotem oferty
konkursowej składanej przez organizacje
pozarządowe.
Bieżąca współpraca gminy z radami okręgów, które są
jednostkami pomocniczymi GMT, jest prowadzona w
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potrzeba opisania zabytków Torunia poza Zespołem
Staromiejskim
stworzenie przewodników po dawnych przedmieściach
144.
(wzorem przewodnik internetowy po Podgórzu)
143.

145. promocja obiektów niegotyckich
146.

stworzenie alternatywnych tras turystycznych na
przedmieściach

147. muzea przedmieść
gadżety dla Torunia w oparciu o rodzimych
148.
wytwórców/wsparcie lokalnych rzemieślników

różnorodnym zakresie. Organizacje pozarządowe,
które chciałyby nawiązać taka współpracę mogą to
robić samodzielnie, lub za pośrednictwem Urzędu
Miasta.
Przyjęte.
Przyjęte.
Przyjęte.
Przyjęte.
Do dalszej
analizy
Jest już
realizowane.

149.

gra miejska jako element turystyki/edukacji torunian dot.
konkretnych wydarzeń, miejsc, osób ważnych dla miasta

Dotyczy
konkursów ofert.

150.

talk-walk jako element integracji mieszkańców w oparciu
o poznawanie zabytków

Dotyczy
konkursów ofert.

151.

spotkania z seniorami-torunianani, prezentującymi swoje
wspomnienia

Jest już
realizowane.

152. wspieranie autorów, piszących o Toruniu, jego historii

Do zadań priorytetowych programu wpisano zapisy
umożliwiające ogłaszanie konkursów z zakresu działań
edukacyjnych i promocyjnych dotyczących toruńskich
zabytków.

Jest już
realizowane.

Zagadnienie zostanie poddane dalszym nalizom.
W GMT funkcjonują rozwiązania prawne wspierające
rodzimych wytwórców, rzemieślników w
szczególności działających w branżach rzadkich i
zanikających.
Organizacje pozarządowe mogą składać propozycje
projektów w tym zakresie w ramach istniejących
otwartych konkursów ofert.
Organizacje pozarządowe mogą składać propozycje
projektów w tym zakresie w ramach istniejących
otwartych konkursów ofert.
Organizacje pozarządowe mogą składać propozycje
projektów w tym zakresie w ramach istniejących
otwartych konkursów ofert. Projekty tego typu są
Takie projekty są realizowane w ramach konkursów
przeprowadzonych na 2015 r.
Organizacje pozarządowe mogą składać propozycje
projektów w tym zakresie w ramach istniejących
otwartych konkursów ofert. Projekty tego typu są
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153.

edukacja w szkole – godziny poświęcone lokalnej historii
i tradycji

Jest już
realizowane.

154.

dodatek dla seniora o toruńskich zabytkach w popularnej
prasie (z uwagi na brak dostępu do internetu)

Dotyczy
konkursów ofert.

155. promocja ważnych dla miasta torunian
specjalna oferta GMT dla NGO na wynajem powierzchni
zabytkowych (za symboliczną złotówkę, bądź darmowo)
konkurs GMT na wydawnictwa o Toruniu, również o
157. charakterze wspomnień, historii lokalnych, nie tylko z
zakresu przewodników
156.

Dotyczy
konkursów ofert.
Jest już
realizowane.
Dotyczy
konkursów ofert.

Takie projekty są realizowane w ramach konkursów
przeprowadzonych od wielu lat.
Tego typu zajęcia odbywają się w toruńskich szkołach,
placówkach oświatowych, a także w placówkach
Kultury.
Organizacje pozarządowe mogą składać propozycje
projektów w tym zakresie w ramach istniejących
otwartych konkursów ofert.
Organizacje pozarządowe mogą składać propozycje
projektów w tym zakresie w ramach istniejących
otwartych konkursów ofert.
Pomysł jest już realizowany od kilku lat. W ten sposób
zostały wynajęte Brama Klasztorna, baszta Gołębnik
Organizacje pozarządowe mogą składać propozycje
projektów w tym zakresie w ramach istniejących
otwartych konkursów ofert.

Tematy zgłoszone w ramach ostatniego etapu konsultacji społecznych
Piszę w odniesieniu do projektu Programu współpracy
Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w
roku 2016. Otóż w części dot. tematów działań (Rozdz.
VI - Priorytetowe zadania publiczne) nie ma właściwie
ochrony zabytków. Jest temat m.in. związany z
dziedzictwem kultury i tradycji, podnoszenia
świadomości narodowej, kultury i sztuki, ale nie jest to
158.
tożsame z ochroną dziedzictwa lokalnego, lokalnej
tradycji, właśnie w wymiarze zabytkowym. Sugeruję,
żeby jednak zapis o dziedzictwie lokalnym był z
zaznaczeniem możliwości realizowania priorytetowych
zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji
zabytków. Toruń jest, jak wiemy, szczególnym miastem,
aż się prosi o to, by ten punkt znalazł się w dokumencie.

Przyjęte.

W projekcie programu, w zadaniach priorytetowych,
został dodany zapis dot. realizacji Inicjatyw mających
na celu promocje i upowszechnianie Wiedzy na temat
toruńskich zabytków (w par. 8, ust.1, pkt 1) litera e).
Działania konserwatorskie, remontowe i inwestycyjne
związane z zabytkami są finansowane w ramach
innych pozycji budżetu miasta.
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Podczas konsultacji w Dworze Artusa mieliśmy również
specjalny stół tematyczny, poświęcony zabytkom i
lokalnemu dziedzictwu. Z poważaniem
dr Magdalena Olszta-Bloch
Radna Rady Miasta Torunia
Moje pytanie dotyczy jawności postępowania - czy i
gdzie znajdują się informacje o składzie komisji? Jaki jest
tryb wyboru ngo, spośród których wybierani są
159.
członkowie komisji? Informacje o składach komisji
powinny być JAWNE i powszechnie DOSTĘPNE.
Pozdrawiam Katarzyna Kluczwajd
Przesyłam w załączniku pismo z propozycją zmiany w §
8 ust. 1 pkt 4 lit c "Programu współpracy Gminy Miasta
Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2016".
Proponujemy zmianę brzmienia fragmentu ww. paragrafu
z:
rehabilitację oraz reintegrację społeczną i zawodową osób
uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
na:
160. rehabilitację oraz reintegrację społeczną i zawodową osób
uzależnionych od środków psychoaktywnych, skazanych
oraz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
Uzasadnienie zmiany znajdą Państwo w załączonym
piśmie. Uprzejmie prosimy o uwzględnienie naszej
propozycji.
Bartosz Pilitowski,
Fundacja Court Watch, Prezes Zarządu

Jest już
realizowane.

Składy komisji konkursowych są powoływane
zarządzeniem Prezydenta Torunia. Zarządzenia są
publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
Składy komisji są więc jawne. Przedstawiciele ngo
biorący udział w pracach komisji są powoływani w
procedurze publicznej (ogłoszenie w BIP).

Odrzucone.

Wskazany przez wnioskodawcę zapis programu
pozwala na prowadzenie działań na rzecz grup
wskazanych w priorytecie, spełniających określone
cechy: uzależnienie, wykluczenie, zagrożenie
wykluczeniem. Nie precyzuje się natomiast powodów
uzależnienia czy wykluczenia, dzięki czemu zapis ma
charakter uniwersalny i pozwala obejmować
projektami możliwie szerokie grono osób
potrzebujących pomocy, także ze środowiska
wskazywanego przez fundację.

24

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju:
W Rozdziale XII - Tryb powoływania i zasady działania
komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert – należy wyodrębnić paragraf lub
wprowadzić zapisy określające sposób i zakres
informowania o wynikach otwartych konkursów ofert dla
161.
organizacji pozarządowych oraz o powierzeniu realizacji
zadań w trybie innym niż otwartym konkursie ofert.
Wyniki konkursów oraz informacje o powierzeniu
realizacji zadań powinny pojawiać się w BIP urzędu,
tablicy ogłoszeń i miejskim serwisie informacyjnym dla
organizacji pozarządowych.
Pracownia Zrównoważonego Rozwoju:
Ponadto, Program współpracy Gminy Miasta Toruń z
organizacjami pozarządowymi w roku 2016 powinien
zawierać zapisy dotyczące sposobu udostępniania
organizacjom pozarządowym szczegółowych informacji
dotyczących oceny ofert. Każda z organizacji powinna mieć
prawo dostępu do informacji o wynikach oceny ofert
złożonych w konkursach. Indywidualne karty oceny
162. merytorycznej oferty powinny być publicznie dostępne w
BIP urzędu lub być udostępniane na wniosek
zainteresowanych, zgodnie z intencją ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.
2001 nr 112 poz. 1198). Wprowadzenie zapisu Programu
jest konieczne, ponieważ znane są nam liczne przypadki
problemów z udostępnianiem informacji i dokumentacji
konkursowej organizacjom przez poszczególne wydziały
prowadzące konkursy ofert.

Jest już
realizowane.
Przyjęte.

Zagadnienie
szczegółowe.
Do realizacji
w odrębnym
dokumencie.

Wyniki otwartych konkursów ofert są od wielu lat
publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, w
miejskim serwisie dla organizacji pozarządowych oraz
wywieszane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
Torunia. Regulują to zapisy zawarte w ogłoszeniach
konkursowych.
Do projektu programu został dodatkowo wprowadzony
zapis dotyczący tego zagadnienia:
W rozdziale XII, w §18 dodano ustęp 21 w brzmieniu:
„21. Wyniki konkursu publikowane są na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Torunia, w Biuletynie
Informacji Publicznej www.bip.torun.pl (w dziale
„Ogłoszenia PMT”) oraz w miejskim serwisie
informacyjnym dla organizacji pozarządowych. Zakres
publikowanych informacji określi Prezydent Miasta
Torunia w ogłoszeniu konkursowym.”

Zagadnienie jest zbyt szczegółowe i zostanie
uregulowane w dokumentach dotyczących otwartych
konkursów ofert - patrz zapis omówiony w pkt. 161.
Nie ma problemów z udostępnianiem informacji
publicznej w Urzędzie Miasta Torunia. Wnioski w tej
sprawie są rozpatrywane i załatwiane zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
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Pracownia Zrównoważonego Rozwoju:
Dodatkowo, w celu standaryzacji oceny ofert przez
różnych członków komisji i różne komisje konkursowe,
powinna zostać przygotowana instrukcja do
indywidualnej karty oceny merytorycznej. Instrukcja
powinna w sposób jednoznaczny określać za co i ile
163.
punktów przyznaje członek komisji. W konsultowanym
projekcie programu członek komisji nie ma
jednoznacznych informacji, kiedy ma przyznać
maksymalną, minimalną czy pośrednią liczbę punktów
(dotyczy części B, części C – C.2, C.3 i części D).
Instrukcja powinna być załącznikiem do Programu.
Pracownia Zrównoważonego Rozwoju:
Doprecyzowania, naszym zdaniem, wymaga punkt 5,
podpunkt 2 w rozdziale XII: do komisji konkursowej nie
będzie powołana osoba, która: przed upływem trzech lat
od ogłoszenia konkursu pozostawała w stosunku pracy
lub zlecenia z podmiotem, albo była członkiem organów
zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów
ubiegających się o udzielenie dotacji.
Zgadzamy się, że w ocenie ofert nie mogą uczestniczyć
164.
przedstawiciele organizacji i członkowie organów
zarządczych tych organizacji. Nie rozumiemy natomiast
zapisu wykluczającego osoby które miały stosunek pracy
lub świadczyły zlecenie dla danej organizacji. Toruń to
niewielki ośrodek, aktywnie działających organizacji jest
stosunkowo niewiele, organizacje współpracują ze sobą.
Stąd też znalezienie kompetentnych osób do komisji,
które nie współpracowały z innymi organizacjami może
być bardzo trudne. Taki zapis spowoduje, że w komisjach

Częściowo
przyjęte - do
realizacji w
odrębnym
dokumencie.

Zagadnienie jest zbyt szczegółowe i zostanie
uregulowane w dokumentach dotyczących otwartych
konkursów ofert. Przy ocenie projektów nie mamy do
czynienia wyłącznie z sytuacjami zerojedynkowymi, w
których w każdym przypadku członek komisji może
przyznać 1 lub 0 punktów. Projekty mają często
charakter unikalny, innowacyjny, są objęte prawem
własności intelektualnej i jako takie podlegają także
ocenie niemieszczącej się w sztywnym schemacie
normy: spełnia / nie spełnia. Podczas tworzenia
dokumentów konkursowych na 2016 r. zostanie
podjęta próba opracowania instrukcji do karty oceny,
w celu rozwiania ew. wątpliwości związanych ze
sposobem dokonywania oceny wniosków.

Celem tego zapisu jest ograniczanie ew. konfliktu
interesów przy ocenianiu wniosków oraz wpływu sieci
zależności finansowych i osobowych pomiędzy
grantobiorcami na wyniki konkursów.
Odrzucone.

W opinii WKSiI zapis jest pożądany.
Liczbę osób zaangażowanych w działalność
pozarządową w Toruniu należy liczyć w tysiącach jest to wystarczająca ilość osób, z których można
wskazać potencjalnych członków komisji
spełniających omawiane kryterium.
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będą osoby nieaktywne, nie mające wielu doświadczeń
lub reprezentujące zupełnie inny obszar tematyczny.
Przykładem może być nasza organizacja która nie sięga
od kilku lat po środki w gminnych konkursach, ale
zapewne jedyna komisją w której moglibyśmy być
członkami byłaby komisja oceniająca wnioski z zakresu
przeciwdziałania alkoholizmowi. Pytanie, tylko po co?
Skoro się na tym nie znamy. Dzięki takiemu zapisowi
składy komisji często będą obarczone ryzykiem
niemerytoryczności i źle przygotowane do swojej roliwystarczy spojrzeć na wyniki historyczne konkursów.
Proponujemy usunąć zapis dotyczący wykluczenia z
uwagi na stosunek pracy i zlecenia i wykluczyć osoby
powiązane z daną organizacji tylko z oceny konkretnego
wniosku a nie z prac całej komisji.
Pracownia Zrównoważonego Rozwoju:
Postulujemy o wprowadzenie zasady równości w
komisjach konkursowych. Członkowie komisji z ramienia
wydziałów otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę.
Członkowie komisji z ramienia NGO pracują społecznie.
To zasada będąca w sprzeczności z zasadą równości,
165. wpływająca ponadto na jakość oceny. Uważamy, że
zaangażowanie małego odsetka środków na zbudowanie
komisji składających się z profesjonalistów płacąc im za
prace i umiejętności a nie tylko tych, którzy chcą w nich
być, spowoduje znaczne podniesienie jakości pracy
komisji. To w efekcie spowoduje wybranie projektów o
lepszej jakości i efektywności ekonomiczno-społecznej.

Zasada równości
nie jest
naruszona.
Odrzucone.

W komisjach konkursowych obowiązuje zasada
równości. Wszyscy członkowie komisji mają równe
prawa dot. oceny projektów. Wobec wszystkich
obowiązują te same oczekiwania jeżeli chodzi o
rzetelność i bezstronność oceniania. Żaden z członków
komisji nie pobiera dodatkowego wynagrodzenia za
pracę w komisji.
Udział w komisjach przedstawicieli sektora
pozarządowego jest pożądany, ale dobrowolny.
Argument, że pobieranie wynagrodzenia jest
wyznacznikiem profesjonalizmu i dobrej pracy, a
osoby prowadzące działania społecznie wykonują je
gorzej jest chybiony i krzywdzący dla środowiska
pozarządowego, które w zdecydowanej większości
silnie deklaruje swoją misję społeczną.

/-/
27

