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Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Miasta Toruń                          
z organizacjami pozarządowymi w 2022 r. 
 
  

Termin 
 
14 lipca – 27 października 2021 r. 

  
Liczba 
uczestników 
 

 
Łącznie 18 osób wzięło udział w konsultacjach społecznych 
(uwaga: uczestnika konsultacji policzono raz niezależnie od 
formy zaangażowania się w konsultacje społeczne). 
Liczba uczestników na poszczególnych etapach konsultacji: 
 17 osób  uczestniczyło w zdalnym spotkaniu 

konsultacyjnym „Wspólnie o programie” zorganizowanym 
w dniu 22 lipca 2021 r., o godz. 16.30, w tym 
przedstawiciele środowiska pozarządowego, 
przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia, członkowie Rady 
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia (RDPP); 

 1 przedstawiciel 1 organizacji pozarządowej zgłosił 
mailowo 1 uwagę w ramach ostatniego etapu konsultacji 
społecznych 

  
Organizatorzy 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta 
Torunia we współpracy z Radą Działalności Pożytku 
Publicznego Miasta Torunia (RDPP) 

  
Przedmiot 
konsultacji 
 

 
Celem przeprowadzonych konsultacji było wypracowanie                                  
w procedurze partycypacyjnej projektu dokumentu 
regulującego współpracę pomiędzy GMT a organizacjami 
pozarządowymi w 2022 r. 

  
Przebieg 
 

 
Harmonogram konsultacji społecznych: 
 
Z uwagi na trwający stan pandemii SARS-CoV-2 w 2021 r. 
prace nad projektem odbywały się w trybie zdalnym.  
Konsultacje społeczne programu odbyły się w okresie  
od 14 lipca do 27 października 2021 r 

W ramach partycypacyjnego tworzenia Programu 
przeprowadzono następujące działania: 

 14 lipca 2021 r. – ogłoszenie konsultacji społecznych 
dotyczących rocznego programu współpracy (na miejskiej 
stronie internetowej, w miejskim serwisie poświęconym 
konsultacjom społecznym, w miejskim serwisie 
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informacyjnym dla organizacji pozarządowych, mailowe 
zaproszenie organizacji pozarządowych współpracującym 
z miastem do konsultacji (z wykorzystaniem bazy 
kontaktowej urzędu oraz generatora ofert witkac.pl), 

 22 lipca 2021 r.  – zdalne spotkanie konsultacyjne 
„Wspólnie o programie” dla przedstawicieli sektora 
pozarządowego, podczas którego zbierano i omawiano 
propozycje do programu, w spotkaniu udział wzięło 17 
osób; spotkanie zorganizowane we współpracy z RDPP; 

 19 sierpnia 2021 r. - zdalne spotkanie robocze 
pracowników działów UMT i GMT koordynujących 
realizację zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe, 

 sierpień -  październik 2021 r. – praca nad dokumentem, 
analiza zagadnień zgłoszonych podczas spotkania 
konsultacyjnego we współpracy z działami 
merytorycznymi UMT, CWB, MOPR, RDPP oraz 
przygotowanie propozycji programu współpracy na rok 
2022; 

 6 września i 18 października 2021 r.  – omówienie założeń 
programu, analiza uwag i sugestii zgłoszonych podczas 
spotkania konsultacyjnego przez Radę Działalności 
Pożytku Publicznego Miasta Torunia, 

 20 października 2021 r.  publikacja na miejskich stronach 
internetowych projektu programu (po uzyskaniu 
wstępnej akceptacji prezydenta), w celu zebrania 
końcowych uwag; 

 27 października 2021 r. – zakończenie konsultacji 
społecznych dokumentu; 

 4 listopada 2021 r. – wydanie przez RDPP pozytywnej 
opinii do projektu programu.  

 
I.   Otwarte spotkanie konsultacyjne „Wspólnie 

o programie”  
 
Konsultacje zostały ogłoszone na miejskiej stronie 
internetowej, w miejskim serwisie poświęconym 
konsultacjom społecznym, w miejskim serwisie 
informacyjnym dla organizacji pozarządowych. Zaproszenie 
do konsultacji zostało przesłane przedstawicielom 
środowiska pozarządowego mailowo z wykorzystaniem bazy 
kontaktowej urzędu oraz generatora ofert witkac.pl. 
 
Z uwagi na trwający stan pandemii w związku z zagrożeniem 
zarażenia SARS-CoV-2 w 2020 r.  konsultacje społeczne 
projektu programu przeprowadzono w trybie zdalnym. 



 
 

 
 

5

 
W dniu 22 lipca 2021 r.  w godz. 16.30 – 19.30 odbyło się 
zdalne spotkanie konsultacyjne „Wspólnie o programie”. W 
spotkaniu udział wzięło 17 osób, w tym: 

 przedstawiciele organizacji pozarządowych; 
 przedstawiciele wydziałów merytorycznych Urzędu 

Miasta Torunia, które współpracują z NGO; 
 członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Miasta Torunia. 
Spotkanie w formie zdalnej poprowadziła Małgorzata 
Skibicka – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia  
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, sekretarz 
Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia. 
W trakcie spotkania zebrano 49 uwag, propozycji  
i postulatów. Podczas spotkania przedstawiciele organizacji 
pozarządowych: 
 Najczęściej  podkreślali potrzebę objęcia w 2022 r. 

dodatkowym wsparciem grup, które szczególnie odczuły 
skutki pandemii (zwłaszcza izolację), tj. dzieci i młodzież 
oraz osoby starsze. Wskazywano na priorytety jakim jest 
wsparcie psychologiczne tych grup, psychoedukacja, 
pomoc terapeutyczna, praca z całą rodziną, działania 
mające na celu budowanie pozytywnych emocji, 
przeciwdziałanie samotności. Pojawiła się również 
propozycja wprowadzenia w Toruniu wieloletniego 
programu rodziny i zdrowia psychicznego.  

 Wymienili potrzebę wsparcia aktywności zawodowej osób 
z niepełnosprawnościami, prowadzenia działań 
ułatwiających start zawodowy absolwentów z 
niepełnosprawnościami oraz pomoc w zatrudnianiu osób 
z zaburzeniami psychicznymi bez stopnia 
niepełnosprawności, będących po długotrwałym leczeniu 
(np. depresji). 

 Zwrócili uwagę, że po zakończeniu pandemii mogą 
pojawić się masowe eksmisje, a to wiąże się z problemem 
bezdomności (potrzebne projekty ze wsparciem 
prawnym). 

 Wskazali potrzebę wsparcia instytucjonalnego lokalnych 
organizacji, przeciwdziałania wykluczeniu organizacji w 
okresie pandemii (np. konkurs z mniejszym wkładem 
własnym lub wkład własny niewymagany), jako wsparcie 
zatrudnienia w ngo, pokrycie kosztów utrzymania siedziby 
ngo na działania statutowe (np. wybrane branże - sport, 
kultura, zdrowie). 

 Zgłosili propozycję rezygnacji z wersji papierowej 
potwierdzeń złożenia oferty konkursowej. 
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 Zaproponowali zmniejszenie poziomu wymaganego 
wkładu własnego do projektów (organizacje mogłyby 
wykorzystać te środki na wzmocnienie organizacji, 
infrastrukturę własną ngo). 

 Wymienili potrzebę stosowania klauzul społecznych przy 
zamówieniach publicznych (np. na poziomie 20% - 30% 
całości zamówień). 

 Wnioskowali, by pozostawić koszty administracyjne na  
niezmiennym poziomie. 

 
 
II. Praca nad programem, analiza zagadnień zgłoszonych 
podczas spotkania konsultacyjnego we współpracy z RDPP, 
działami  UMT oraz jednostkami organizacyjnymi GMT 
(CWB, MOPR) współpracującymi z ngo oraz przygotowanie 
propozycji programu. 
 
Zapisy programu były tematem posiedzenia Rady Działalności 
Pożytku Publicznego Miasta Torunia w dniu 6 września  
2021 r. oraz 18 października 2021 r.  
Do dnia 11 października 2021 r. działy merytoryczne Urzędu 
Miasta Torunia oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasta 
Toruń (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz 
Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu), współpracujące z 
organizacjami pozarządowymi dokonały analizy 
propozycji/uwag zgłoszonych podczas spotkania oraz 
przesłały propozycje do programu na 2022 r.  
Na podstawie otrzymanych propozycji/uwag od 
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz działów 
urzędu i jednostek gminy oraz informacji zawartych w 
sprawozdaniu z realizacji programu w 2020 r. przygotowano 
projekt programu współpracy na rok 2022.  
 
 
III. Ostatnia faza konsultacji - zebranie uwag końcowych do 

dokumentu 
 
W dniu 20 października 2021 r., w ramach II etapu konsultacji 
społecznych, na miejskich stronach internetowych 
(www.orbitorun.pl, www.konsultacje.torun.pl, 
www.bip.torun.pl) opublikowana została wstępna wersja 
projektu dokumentu.  
Zaproszenie do konsultacji zostało dodatkowo przesłane 
przedstawicielom środowiska pozarządowego mailowo z 
wykorzystaniem bazy kontaktowej urzędu oraz generatora 
ofert witkac.pl. 
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W terminie od 20 do 27 października 2021 r. organizacje 
mogły wnieść uwagi do opublikowanego dokumentu.  
 
W ostatnim etapie konsultacji projektu uczestniczyła 1 osoba 
reprezentująca 1 organizację pozarządową. Zgłoszono 1 
uwagę do dokumentu.  
 
Zestawienie zgłoszonych propozycji i uwag stanowi załącznik 
do raportu. 

  
 

Akcja 
informacyjno-
promocyjna 

 

 
 
 Zastosowano następujące narzędzia komunikacyjne: 
  informacja wraz zaproszeniem do udziału w konsultacjach 

wysłana  przedstawicielom środowiska pozarządowego 
mailowo z wykorzystaniem bazy kontaktowej urzędu oraz 
generatora ofert witkac.pl. 

 serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia (miejski serwis 
poświęconym konsultacjom społecznym: 
www.konsultacje.torun.pl, miejski serwis informacyjny dla 
organizacji pozarządowych: www.orbitorun.pl); 

 portal społecznościowy FB (profil orbiToruń). 
 

 

 
 

Koszt 

 
 
Konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy GMT 
z ngo w 2022 r. zorganizowano bezkosztowo. Z uwagi na 
trwający stan pandemii w związku z zagrożeniem zarażenia 
SARS-CoV-2 w 2020 r.  konsultacje społeczne projektu 
programu przeprowadzono w trybie zdalnym. 
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Uwagi 

 
Łącznie w ramach całego procesu konsultacyjnego 
dokumentu zgłoszono 50 uwag, z których w całości lub 
częściowo uwzględniono 33. Kolejne 10 uwag nie dotyczyło 
programu – w większości będą rozpatrywane podczas innych 
działań związanych z sektorem ngo, głównie podczas 
opracowywania regulaminów konkursowych. Pozostałe 7 to 
podsumowanie dotychczasowych doświadczeń i problemów 
związanych z bieżącą działalnością ngo oraz realizacją zadań 
publicznych w okresie pandemii wirusa SARS-COV-2. 
 
Szczegółowe zestawienie uwag i opinii znajduje się w 
załączonej tabeli:         
  49 uwag zebranych w dniu 22 lipca 2021 r. podczas 

zdalnego spotkania konsultacyjnego „Wspólnie o 
programie”; 

 1 uwaga zgłoszona drogą elektroniczną (w ramach II 
etapu konsultacji).  
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Zestawienie propozycji i uwag zgłoszonych przez przedstawicieli środowiska pozarządowego w procesie partycypacyjnym tworzenia  

„Programu współpracy miasta Torunia z organizacjami pozarządowymi w 2022 r." 
Zestawienie zawiera uwagi zgłoszone podczas zdalnego spotkania konsultacyjnego „Wspólnie o programie"   

w dniu 22 lipca 2021 r., godz. 16.30 (pozycje: 1 - 49)  oraz 1 uwagę zgłoszoną podczas ostatniego etapu konsultacji społecznych dokumentu,  
do dnia 27 października 2021 r. (pozycja: 50). 

 
 

Lp. Propozycja 
 

Sposób wykorzystania 
 

Uzasadnienie stanowiska 

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE NA 2022 R. 
1. Uwzględnienie pracy z rodziną, działań mających na celu 

budowanie pozytywnych emocji, przeciwdziałanie 
samotności  

Przyjęto.  
Realizowane. 

Zapis uwzględniony w § 8 ust. 1 pkt 7 projektu 
dokumentu.  Realizowane. 

2. Propozycja wprowadzenia wieloletniego programu 
rodziny i zdrowia psychicznego 

Przyjęto.  
Realizowane. 

 21.07.2016 r. RMT wprowadziła na terenie Gminy 
Miasta Toruń programu pn. „Program Rodzina 
Razem – Toruń dla Pokoleń”. Aktualnie trwają 
prace nad lokalnym programem zdrowia 
psychicznego. Projekt dokumenty poddany będzie 
konsultacjom społecznym.  

3. Uwzględnienie pomocy terapeutycznej dla dzieci i 
młodzieży  

Przyjęto.  
Realizowane. 

Zapis uwzględniony w § 8 ust. 1 pkt 4 projektu 
dokumentu.   
Zadanie „wspieranie dzieci i młodzieży, w tym 
wspieranie edukacji i wychowania” przeniesiono z 
drugiego priorytetu zadań publicznych do zadań 
wskazanych do realizacji w pierwszej kolejności  
(§ 8 ust. 1 pkt 4). 
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Lp. Propozycja 
 

Sposób wykorzystania 
 

Uzasadnienie stanowiska 

4. Wzmacnianie postaw wolontariackich, pozytywnych 
postaw społecznych, w ramach motywacji - możliwość 
wprowadzenia gratyfikacji wolontariuszy  

Przyjęto. Promowanie wolontariatu uwzględniono w 
projekcie programu (§ 2 ust. 2 pkt 2).  
Dodatkowo punktowane są oferty uwzględniające 
zaangażowanie wolontariuszy (zgodnie ze wzorem 
karty oceny oferty). Nie ma możliwości udzielania 
gratyfikacji wolontariuszom, jest to wkład 
pozafinansowy. Promowanie wolontariatu 
uwzględniono w projekcie programu  
(§ 2 ust. 2 pkt 2 oraz w § 7 pkt 9). 

5. Działania przeciwdziałające dyskryminacji w relacjach 
młodzieżowych 

Przyjęto.  
Realizowane. 

Zadanie uwzględnione jest w ramach priorytetów 
pierwszego rzędu (§ 8 ust. 1 pkt 4). 

6. Przeciwdziałanie i praca z otyłością wśród dzieci i 
młodzieży 

Przyjęto.  
Realizowane. 

Zadanie uwzględnione jest w ramach priorytetów 
pierwszego rzędu (§ 8 ust. 1 pkt  i 4). 

7.  Ujęcie wsparcia terapeutycznego i psychologicznego 
mieszkańców 

Przyjęto.  
Realizowane. 

Zadanie uwzględnione jest w ramach priorytetów 
pierwszego rzędu (§ 8 ust. 1 pkt 1 i 6). 

8. Wsparcie aktywności zawodowej osób z 
niepełnosprawnościami, działania ułatwiające start 
zawodowy absolwentów z niepełnosprawnościami  

Częściowo przyjęto.  Zadanie dedykowane osobom z 
niepełnosprawnościami uwzględnione jest w 
ramach priorytetów pierwszego rzędu  
(§ 8 ust. 1 pkt 3).  
Natomiast zadania z zakresu aktywizacji 
zawodowej finansowane sa przez PFRON. Ponadto 
PUP dla Miasta Torunia prowadzi szkolenia w tym 
zakresie, poradnictwo i konsultacje,  dodatkowo 
wsparcie z zakresu przebranżowienia, w tym 
wsparcie fin. do studiów podyplomowe, a także 
zwrot kosztów wynagrodzenia pracowników 
pomagającym pracownikom z niepełnosprawnością 
– tzw. asystentom osoby niepełnosprawnej.  
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Lp. Propozycja 
 

Sposób wykorzystania 
 

Uzasadnienie stanowiska 

9. Wsparcie w zatrudnianiu osób z zaburzeniami 
psychicznymi bez stopnia niepełnosprawności, po 
długotrwałym leczeniu – łączony program stworzenia 
miejsca pracy dla tych osób, jako ścieżki wsparcia 
zawodowego  

Częściowo przyjęto. Zadanie dedykowane osobom z 
niepełnosprawnościami uwzględnione jest w 
ramach priorytetów pierwszego rzędu  
(§ 8 ust. 1 pkt 3).  
Natomiast zadania z zakresu aktywizacji 
zawodowej finansowane są przez PFRON. Ponadto 
PUP dla Miasta Torunia prowadzi szkolenia w tym 
zakresie, poradnictwo i konsultacje,  dodatkowo 
wsparcie z zakresu przebranżowienia, w tym 
wsparcie fin. do studiów podyplomowe. 

10. Projekty oferujące wsparcie specjalisty - terapeuty, 
doradcy zawodowego, trenera wskazującego jak 
gospodarować budżetem domowym  

Przyjęto.  
Realizowane. 

Zadanie uwzględnione jest w ramach priorytetów 
pierwszego rzędu (§ 8 ust. 1 pkt 6). W ramach tego 
zadania m.in. prowadzone są przez centrum 
integracji społecznej zajęcia reintegracji społecznej 
i zawodowej. 
 
 
 

11. Po zakończeniu pandemii może pojawić się fala eksmisji, 
może pojawić się dodatkowy problem bezdomności – 
potrzebne projekty ze wsparciem prawnym 
 
IPH – realizuje projekt wspierające osoby, które utraciły 
pracę, prowadzi aktywizację zawodową  

Przyjęto.  
Realizowane. 

Zadanie uwzględnione jest w projekcie 
(§ 8 ust. 3 pkt 6). 

12. Rozwój przedsiębiorczości zwłaszcza w okresie pandemii 
– wniosek o  zwiększenie puli konkursowej na to zadanie  

Przyjęto.  
 

Rozwój przedsiębiorczości ujęto jako priorytet 
rzędu drugiego (§ 8 ust. 2 pkt 2). 

13. Wsparcie psychologiczne, terapeutyczne mieszkańców w 
okresie pandemii 

Przyjęto.  
 

Zadanie uwzględnione jest w projekcie 
(§ 8 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5, 6 i 7). 
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Lp. Propozycja 
 

Sposób wykorzystania 
 

Uzasadnienie stanowiska 

14. Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu funkcjonowania w 
społeczeństwie, umiejętność życia z innymi  

Przyjęto.  
 

Zadanie uwzględnione jest w projekcie 
(§ 8 ust. 1 pkt 4). 

15. Wzmocnienie psychologiczne dzieci i młodzieży  Przyjęto.  
 

Zadanie uwzględnione jest w projekcie 
(§ 8 ust. 1 pkt 1 i 4). 

16. Zachęcanie ngo do podejmowania wspólnych inicjatyw, 
realizacji kompleksowych zadań 

Przyjęto.  
 

Zapis uwzględniono w projekcie programu (§ 2 ust. 
2 pkt 6 oraz w § 7 pkt 9). 

17. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i 
młodzieży  

Przyjęto.  
 

Zadanie uwzględnione jest w ramach priorytetów 
pierwszego rzędu (§ 8 ust. 1 pkt 4). 

18. Powinno się pozostawić priorytetowe zadania z 2021 r. Przyjęto.  
 

- 

19. Wsparcie psychiczne dzieci i młodzieży, psychoedukacja, 
praca z całą rodziną 

Przyjęto.  
 

Zadanie uwzględnione jest w ramach priorytetów 
pierwszego rzędu (§ 8 ust. 1 pkt 1, 4 i 7). 

20. Pomoc/program dla ngo – jako rozwój instytucjonalny, 
przeciwdziałanie wykluczeniu organizacji w okresie 
pandemii, konkurs z mniejszym wkładem własnym lub 
wkład własny niewymagany, wsparcie zatrudnienia w 
ngo, wynajem pomieszczeń na działania statutowe (np. 
wybrane branże - sport, kultura, zdrowie) 

Częściowo  
przyjęto. 

Zapis uwzględniono w projekcie programu (§ 2 ust. 
2 pkt 6 oraz w § 7 pkt 9). 
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie miasto wspiera 
organizacje poprzez zlecanie tym podmiotom 
wykonanie zadań publicznych GMT, a przyznane 
dotacje przeznaczone są również na wynagrodzenia 
pracowników, wydatki związane z utrzymaniem 
bazy lokalowej niezbędnej do prowadzenia zadań.  

 
21. Wsparcie psychologiczne dla wszystkich (projekty 

sportowe – np. nauka pływania dla dzieci, w tym czasie 
dla rodziców psychoedukacja) 

Przyjęto.  
 

Uwzględniono w ramach priorytetów pierwszego 
rzędu (§ 8 ust. 1 pkt 1). 

22. Promocja działań ngo w Toruniu Przyjęto.  
 

Zapis uwzględniono w projekcie programu (§ 2 ust. 
2 pkt 6 oraz w § 7 pkt 9). 
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Lp. Propozycja 
 

Sposób wykorzystania 
 

Uzasadnienie stanowiska 

23. Pomoc psychoterapeutyczna, psychologiczna dla 
rodziców po godz. 23.00, Telefon Zaufania dla Rodziców 
jako wsparcie w godzinach nocnych 

Przyjęto. Zapis uwzględniono w projekcie programu  
(§ 8 ust. 1 pkt 1, 6 i 7). 

24. Wydawanie informatora o działaniach ngo dla 
mieszkańców Torunia 

Przyjęto. Zapis uwzględniono w projekcie programu (§ 2 ust. 
2 pkt 6 oraz w § 7 pkt 9). 

25. Objęcie toruńskich seniorów pomocą – problem z 
aktywnością ruchową w tej grupie  

Przyjęto. Zapis uwzględniono w projekcie programu  
(§ 8 ust. 1 pkt 1 i 5). 

26. Wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży w okresie 
pandemii, zwłaszcza w wieku 15+ 

Przyjęto. Zapis uwzględniono w projekcie programu  
(§ 8 ust. 1 pkt 4). 

PROCEDURA KONKURSOWA: PRZEBIEG, TRUDNOŚCI DLA SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI, KRYTERIA OCENY OFERT 
 

27. Do rozważenia zmniejszenie wymaganego wkładu 
własnego, organizacje mogłyby wykorzystać te środki na 
wzmocnienie organizacji, infrastrukturę własną ngo  

Nie dotyczy 
dokumentu.  

Nie dotyczy projektu programu, a procedury 
postępowań konkursowych. Uwaga zostanie 
przeanalizowana przy tworzeniu projektów  
ogłoszeń konkursowych. 

28. Wprowadzenie stosowania klauzul społecznych, np. na 
poziomie 20% - 30% całości zamówień  

Przyjęto. Propozycja uwzględniona w § 7 pkt 8 projektu  
dokumentu. 

29. Punktowanie dodatkowo kooperacji organizacji Nie dotyczy 
dokumentu. 

Realizowane.  

Nie dotyczy projektu programu, a procedury 
postępowań konkursowych.  Karta oceny ofert 
konkursowych uwzględnia dodatkowe kryteria 
oceny, w tym premiowanie zaangażowanie 
partnerów w realizację zadania i oferty wspólne. 

30. Pozostawić koszty administracyjne na  niezmiennym 
poziomie, nie zmniejszać  

Nie dotyczy 
dokumentu. 

Realizowane. 

Nie dotyczy projektu programu, a procedury 
postępowań konkursowych.  Uwaga zostanie 
przeanalizowana przy tworzeniu projektów  
ogłoszeń konkursowych. 



 
 

 
 

14 

Lp. Propozycja 
 

Sposób wykorzystania 
 

Uzasadnienie stanowiska 

31. Kryterium dopuszczające dot. analizy COViD nie było 
czytelne  

Nie dotyczy 
dokumentu. 

Nie dotyczy projektu programu, a procedury 
postępowań konkursowych.  Uwzględnienie tego 
aspektu w treści oferty było jednym z elementów 
obowiązkowych, umożliwiających przekazanie 
oferty do oceny merytorycznej. Obowiązek ten 
został zapisany zarówno w ogłoszeniu 
konkursowym, w tym także w kryteriach oceny 
ofert zawartych w załączniku nr 2 do ogłoszenia 
oraz dodatkowo załączony do dokumentacji 
konkursowej jako WAŻNA INFORMACJA DLA 
OFERENTÓW. Uwaga zostanie przeanalizowana 
przy tworzeniu projektów  ogłoszeń konkursowych 
na rok 2022.  

32. Propozycja rezygnacji z wersji papierowej potwierdzeń 
złożenia oferty, np. tylko skan do wydziału, w którym 
składa się ofertę lub możliwość podpisy elektronicznego, 
z wykorzystaniem profilu zaufanego  

Nie dotyczy 
dokumentu. 

Realizowane. 

Nie dotyczy projektu programu, a procedury 
postępowań konkursowych.  Uwaga została 
przeanalizowana przy tworzeniu projektów  
ogłoszeń konkursowych i wprowadzona już w 
ramach I transzy konkursów PMT na wykonanie 
zadań publicznych w roku 2022.  

33. Mniejszy wkład własnych dla oferentów  Nie dotyczy 
dokumentu. 

Nie dotyczy projektu programu, a procedury 
postępowań konkursowych. Wymagany wkład 
własny od oferentów jest zróżnicowany w 
zależności od specyfiki i rodzaju zadania 
publicznego. Oferenci mogą wykazać w ramach 
budżetu zadania również rzeczowy wkład własny 
(jako pozafinansowy). Uwaga zostanie 
przeanalizowana przy tworzeniu projektów  
ogłoszeń konkursowych na rok 2022. 
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Lp. Propozycja 
 

Sposób wykorzystania 
 

Uzasadnienie stanowiska 

34. Nie zmniejszać kosztów administracyjnych projektów  Nie dotyczy 
dokumentu. 

Realizowane.  

Nie dotyczy projektu programu, a procedury 
postępowań konkursowych.  
Uwaga została przeanalizowana przy tworzeniu 
projektów  ogłoszeń konkursowych i wprowadzona 
już w ramach I transzy konkursów PMT na 
wykonanie zadań publicznych w roku 2022. Koszty 
administracyjne  związane z realizacją zadania 
pozostały na niezmienionym poziomie, tj. nie mogą 
przekraczać 15% sumy wszystkich kosztów 
realizacji zadania.  

35. Propozycja punktowania dodatkowego za kooperację 
oferentów nie zawsze jest uzasadniona, są wąskie profile 
działalności i organizacje nie mają możliwości 
znalezienia partnera  

Nie dotyczy 
dokumentu. 

 

Nie dotyczy projektu programu, a procedury 
postępowań konkursowych.  Karta oceny ofert 
konkursowych uwzględnia dodatkowe kryteria 
oceny, w tym premiowanie zaangażowanie 
partnerów w realizację zadania i oferty wspólne (2 
pkt). Do dalszej analizy w kontekście uwagi 
wymienionej w pkt 29.  

36. Rezygnacja z papierowej wersji potwierdzenia złożenia  
oferty  

Nie dotyczy 
dokumentu. 

Realizowane. 

Nie dotyczy projektu programu, a procedury 
postępowań konkursowych.  Uwaga została 
przeanalizowana przy tworzeniu projektów  
ogłoszeń konkursowych i wprowadzona już w 
ramach I transzy konkursów PMT na wykonanie 
zadań publicznych w roku 2022. 
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Lp. Propozycja 
 

Sposób wykorzystania 
 

Uzasadnienie stanowiska 

37. Mniejszy wkład własnych dla oferentów, a zakup 
środków np. za własne pieniądze ngo 

Nie dotyczy 
dokumentu. 

Nie dotyczy projektu programu, a procedury 
postępowań konkursowych. Wymagany wkład 
własny od oferentów jest zróżnicowany w 
zależności od specyfiki i rodzaju zadania 
publicznego. Oferenci mogą wykazać w ramach 
budżetu zadania również rzeczowy wkład własny 
(jako pozafinansowy). Uwaga zostanie 
przeanalizowana przy tworzeniu projektów  
ogłoszeń konkursowych na rok 2022. 

DOŚWIADCZENIA I PROBLEMY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PUBLICZNYCH  
W OKRESIE PANDEMII WIRUSA SARS-COV-2 

 
38. Zadania zostały zrealizowane bez większych problemów  Przyjęto do 

wiadomości.  
- 

39. Doprowadzono do realizacji zadań do końca pomimo 
pandemii  

Przyjęto do 
wiadomości. 

- 

40. Sprawdziły się zdalne formy realizacji zadań, zwłaszcza 
warsztaty, wydawane były biuletyny informacyjne dla 
beneficjentów 

Przyjęto do 
wiadomości. 

- 

41. Problemem było dotarcie do beneficjentów jakimi są 
seniorzy w okresie pandemii  

Przyjęto do 
wiadomości. 

- 

42. W okresie lockdownu przesunięto terminy działań, 
prowadzone były spotkania w trybie zdalnym, 
organizacje wprowadziły nowe działania, jak np. szycie 
maseczek 

Przyjęto do 
wiadomości. 

- 

43. Wyjście do beneficjentów, to okazało się bardziej 
efektywne niż izolacja  

Przyjęto do 
wiadomości. 

- 
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Lp. Propozycja 
 

Sposób wykorzystania 
 

Uzasadnienie stanowiska 

44. Organizacje działające w zakresie sportu, kultury zostały 
odcięte od pracy i to był duży problem dla tych 
podmiotów, dla tego typu organizacji nie ma tu rozwiązań 
alternatywnych, nie można nauczyć dzieci pływać bez 
dostępu do basenu, umowy-zlecenia nie były zawierane w 
tym okresie z instruktorami  
 
 
 

Przyjęto do 
wiadomości. 

- 

FORMUŁA I POMYSŁY PROGRAMOWE DLA TORUŃSKIEGO FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
 

45. Zorganizowanie spotkania stacjonarnego jeśli będzie taka 
możliwość (jest to najbardziej kreatywnie wykorzystany 
czas, brakuje wszystkim wzajemnych interakcji, rozmów 
kuluarowych itp.)  

Przyjęto. Zapis uwzględniono w projekcie programu  
(§ 7 pkt 10). Do analizy forma i tryb forum - 
zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami 
sanitarnymi.  

45. Propozycja spotkania hybrydowego w wypadku trudności 
w organizacji spotkania stacjonarnego lub obaw 
uczestników (tutaj podkreślano rolę sprawnego 
moderatora, my podkreślaliśmy możliwości techniczne, 
co do których trzeba by było się rozeznać) 

Przyjęto. Zapis uwzględniono w projekcie programu  
(§ 7 pkt 10). Do analizy forma i tryb forum - 
zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami 
sanitarnymi. 

46. Koalicja na rzecz wzmacniania kondycji psychofizycznej 
mieszkanek i mieszkańców Torunia (zwłaszcza  
młodzieży) - grupy dyskusyjne (zdrowie psychiczne, 
pomoc psychologiczna, terapeutyczna, uzależnienia- 
zwłaszcza behawioralne, pomoc rodzicom, rodzinom- 
wzmocnienie kompetencji wychowawczych). 

Przyjęto. Zapis uwzględniono w projekcie programu  
(§ 7 pkt 10). Temat do dalszej analizy przez RDPP. 
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Lp. Propozycja 
 

Sposób wykorzystania 
 

Uzasadnienie stanowiska 

47. Bank dobrych praktyk i promocja toruńskich organizacji 
(jak mówić o sobie innym? narzędzia skutecznej promocji 
itp.) 

Przyjęto. Zapis uwzględniono w projekcie programu  
(§ 7 pkt 10). Temat do dalszej analizy przez RDPP. 

48. Najczęstsze błędy w ofertach konkursowych Przyjęto. Zapis uwzględniono w projekcie programu  
(§ 7 pkt 10). Temat uwzględniony w działaniach 
wspierających toruńskie ngo. Temat do dalszej 
analizy. 

49. Oferta/prezentacja CUS Przyjęto. Zapis uwzględniono w projekcie programu  
(§ 7 pkt 10). Temat do dalszej analizy. 
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 Podsumowanie       Celem przeprowadzonych konsultacji było wypracowanie  
                                    w procedurze partycypacyjnej projektu dokumentu regulującego 

współpracę pomiędzy GMT i organizacjami pozarządowymi 
w 2022 r. Harmonogram konsultacji i narzędzia do tego procesu 
zostały opracowane we współpracy z Radą Działalności Pożytku 
Publicznego Miasta Torunia przy uwzględnieniu aktualnych 
ograniczeń i obostrzeń sanitarnych w związku ze stanem 
pandemii SARS-CoV-2. Spotkanie konsultacyjne odbyło się 
w trybie zdalnym, przy udziale przedstawicieli toruńskiego 
środowiska pozarządowego, działów Urzędu Miasta Torunia, 
jednostek Gminy Miasta Toruń oraz RDPP.  
Aktualna sytuacja pandemiczna w sposób naturalny wpłynęła 
na zmniejszenie aktywności przedstawicieli organizacji 
w procesie konsultacyjnym. W dotychczasowych, 
bezpośrednich spotkaniach konsultacyjnych znaczna część 
uczestników to mieszkańcy Torunia w wieku senioralnym. 
Udział w spotkaniach zdalnych dla tej grupy osób może być 
utrudnieniem, co również mogło mieć wpływ na liczbę 
uczestników spotkania.  
Podczas spotkania konsultacyjnego przedstawiciele ngo 
wielokrotnie zwracali uwagę na konieczność objęcia w 2022 r. 
dodatkowym wsparciem grup, które szczególnie odczuły skutki 
pandemii (zwłaszcza izolację), tj. dzieci i młodzież, osoby 
z niepełnosprawnościami, osoby starsze. Wskazywano na 
priorytety jakim jest wsparcie psychologiczne tych grup, 
psychoedukacja, pomoc terapeutyczna, praca z całą rodziną, 
działania mające na celu budowanie pozytywnych emocji, 
przeciwdziałanie samotności. Pojawiła się również propozycja 
wprowadzenia w Toruniu wieloletniego programu rodziny 
i zdrowia psychicznego. Na podstawie ww. uwag w porównaniu 
do tegorocznego programu współpracy w projekcie na rok 2022 
zaproponowano przeniesie zadania „wspieranie dzieci 
i młodzieży, w tym wspieranie edukacji i wychowania” 
z drugiego priorytetu zadań publicznych do zadań wskazanych 
do realizacji w pierwszej kolejności. Ponadto wymieniono 
potrzebę wsparcia aktywności zawodowej osób 
z niepełnosprawnościami, prowadzenia działań ułatwiających 
start zawodowy absolwentów z niepełnosprawnościami oraz 
pomoc w zatrudnianiu osób z zaburzeniami psychicznymi bez 
stopnia niepełnosprawności, będących po długotrwałym 
leczeniu (np. depresji). Zwrócono uwagę, że po zakończeniu 
pandemii mogą pojawić się masowe eksmisje, a to wiąże się 
z problemem bezdomności (potrzebne projekty ze wsparciem 
prawnym). Przedstawiciele ngo wskazali potrzebę wsparcia 
instytucjonalnego lokalnych organizacji, przeciwdziałania 
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wykluczeniu organizacji w okresie pandemii (np. konkurs 
z mniejszym wkładem własnym lub wkład własny 
niewymagany), jako wsparcie zatrudnienia w ngo, pokrycie 
kosztów utrzymania siedziby ngo na działania statutowe (np. 
wybrane branże - sport, kultura, zdrowie).  
 
Łącznie w ramach całego procesu konsultacyjnego dokumentu 
zgłoszono 50 uwag, z których w całości lub częściowo 
uwzględniono 33. Kolejne 10 uwag nie dotyczyło programu – 
w większości będą rozpatrywane podczas innych działań 
związanych z sektorem ngo, głównie podczas opracowywania 
regulaminów konkursowych. Pozostałe 7 to podsumowanie 
dotychczasowych doświadczeń i problemów związanych  
z bieżącą działalnością ngo oraz realizacją zadań publicznych  
w okresie pandemii wirusa SARS-COV-2. 
 

 
 
Załączniki                           Informacje o konsultacjach na stronach internetowych 
 

 

Opracowanie: 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji  
Urzędu Miasta Torunia 
ul. Wały gen. Sikorskiego 8 
87-100 Toruń 
E: wksii@um.torun.pl 
T: 56 611 87 47 
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Załączniki 
 
 

miejski serwis internetowy dla organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl 
w dniu 14 lipca 2021 r.  
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profil orbiToruń na portalu społecznościowym www.facebook.com/orbiTorun 
w dniu 14 lipca 2021 r. 
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miejski serwis internetowy www.konsultacje.torun.pl  
w dniu 14 lipca 2021 r. 
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korespondencja przesłana organizacjom pozarzadowym w systemie witkac.pl  
w dniu 14 lipca 2021 r. 
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Biuletyn Informacji Publicznej UMT  

w dniu 14 lipca 2021 r. 
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profil orbiToruń na portalu społecznościowym www.facebook.com/orbiTorun 
w dniu 19 lipca 2021 r. 
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profil orbiToruń na portalu społecznościowym www.facebook.com/orbiTorun 
w dniu 21 lipca 2021 r. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

29 

 
 

miejski serwis internetowy dla organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl 
w dniu 20 października 2021 r.  
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profil orbiToruń na portalu społecznościowym www.facebook.com/orbiTorun 

w dniu 20 października 2021 r. 
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miejski serwis internetowy www.konsultacje.torun.pl  
w dniu 20 października 2021 r. 
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korespondencja przesłana organizacjom pozarzadowym w systemie witkac.pl  
w dniu 20 października 2021 r. 
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Biuletyn Informacji Publicznej UMT  
w dniu 20 października 2021 r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


