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Termin 
 

 
28 czerwca – 7 października  2022 r.  

  
Liczba 
uczestników 
 

 
ok. 40 osób wzięło udział w spotkaniu konsultacyjnym,  
1 organizacja pozarządowa zgłosiła uwagi drogą elektroniczną 
 
 

 

 
Organizatorzy 
 
 
 
 
 
Przedmiot 
konsultacji 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Radą 
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia 
 
 Wspólnie z mieszkańcami chcieliśmy porozmawiać o projekcie 
„Programu współpracy Gminy Miasta Toruń  z organizacjami 
pozarządowymi w 2023 r.”. Celem przeprowadzonych konsultacji 
było wypracowanie w procedurze partycypacyjnej projektu 
dokumentu regulującego współpracę pomiędzy GMT z organizacjami 
pozarządowymi w 2023 r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akcja 
informacyjno
-promocyjna 

 
 
 
 
 

 
 
 

Przebieg 
konsultacji 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Konsultacjom społecznym towarzyszyła akcja informacyjna skierowana 
do mieszkańców. Zastosowano następujące narzędzia komunikacyjne: 
 serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia: 

www.torun.pl,www.konsultacje.torun.pl, www.bip.torun.pl 
 informacje przesłane toruńskim organizacjom pozarządowym 

oraz radnym  Miasta Torunia 
 informacje w mediach lokalnych 

 
 
Harmonogram konsultacji społecznych  
 

 28 czerwca 2022 r. - początek konsultacji społecznych 
 6 lipca 2022 r. -  spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli 

sektora pozarządowego, podczas którego zbierano i omawiano 
propozycje do programu, w spotkaniu udział wzięło ok. 40 
osób, spotkanie zorganizowane we współpracy z RDPP, 

 sierpień - wrzesień 2022 r. – praca nad dokumentem, analiza 
zagadnień zgłoszonych podczas spotkania konsultacyjnego we 
współpracy z działami merytorycznymi UMT, CWB, MOPR oraz 
przygotowanie propozycji programu współpracy na rok 2023, 

 5 września 2022 r. – omówienie założeń programu na 
posiedzeniu RDPP, 

 19 września 2022 r. – rozpoczęcie II etapu konsultacji, 
publikacja na miejskich stronach internetowych projektu 
programu (po uzyskaniu wstępnej akceptacji prezydenta), w 
celu zebrania końcowych uwag, 

 7 października 2022 – zakończenie konsultacji społecznych.  
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I. Spotkanie konsultacyjne „Wspólnie o programie na 2023 r.” 
 
6 lipca 2022 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne „Wspólnie 
o programie”. W spotkaniu udział wzięło  ok. 40 osób, w tym: 

 przedstawiciele organizacji pozarządowych; 
 przedstawiciele wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta 

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

W trakcie spotkania zebrano 43 uwagi, propozycje i postulaty. 
Podczas spotkania przedstawiciele organizacji pozarządowych: 

 najczęściej podkreślali potrzebę objęcia w 2023 r. 
dodatkowym wsparciem osób wykluczonych, wymagających 
wsparcia, także uchodźców z Ukrainy, 

 zwracali uwagę na konieczność objęcia wsparciem 
psychologicznym  i terapeutycznym rodzin, dzieci i młodzieży, 
w tym uchodźców z Ukrainy, 

 wskazywali potrzebę promocji wolontariatu, szczególnie 
wśród dzieci, młodzieży i seniorów, 

 wskazali potrzebę aktywizacji i integracji seniorów, 
 zgłosili propozycje objęcia wsparciem kobiet powracających 

na rynek pracy po urlopie wychowawczym i macierzyńskim, 
 zwracali uwagę na konieczność działań w zakresie budowania 

właściwych relacji społecznych pomiędzy rówieśnikami 
w szkole. 

II. Prace nad programem, analiza zagadnień zgłoszonych podczas 
spotkania konsultacyjnego we współpracy z RDPP, działami UMT oraz 
jednostkami organizacyjnymi GMT (CWB, MOPR, TCUS), 
współpracującymi z NGO praz przygotowanie propozycji programu 
 
Działy UMT i jednostki GMT odpowiedzialne za współpracę z NGO 
dokonały analizy propozycji, uwag zgłoszonych podczas spotkania 
konsultacyjnego. Na podstawie tych uwag przygotowano projekt 
Programu współpracy GMT z NGO na 2023 r. Zapisy programu były 
tematem posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego  Miasta 
Torunia w dniu 5 września 2022 r.  
 
III. Ostatnia faza konsultacji – zebranie uwag końcowych do 
dokumentu 
 
W dniu 19 września 2022 r. w ramach II etapu konsultacji społecznych, 
na miejskich stronach internetowych (www.bip.torun.pl, 
www.orbitorun.pl, www.torun.pl, www.konsultacje.torun.pl) została 
opublikowana wstępna wersja projektu dokumentu. W terminie 
od 19 września do 7 października 2022 r. organizacje mogły wnosić 
uwagi do opublikowanego projektu. Zgłoszono 1 uwagę do dokumentu.  
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Koszty 

 
 
 
 
 

 

Wynajem sali: 750 brutto 
Poczęstunek dla uczestników spotkania konsultacyjnego: 1 230 brutto 
Razem: 1 980 zł brutto 
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Uwagi 

Uwagi zgłoszone na spotkaniu w dniu 6 lipca 2022 r.  – I etap konsultacji 

Zestawienie propozycji i uwag zgłoszonych przez przedstawicieli środowiska pozarządowego w procesie partycypacyjnym tworzenia  
„Programu współpracy miasta Torunia z organizacjami pozarządowymi w 2023 r." 

Zestawienie zawiera uwagi zgłoszone podczas zdalnego spotkania konsultacyjnego „Wspólnie o programie"   
w dniu 6 lipca 2022 r., godz. 16.00 

 
 

 

Lp. Propozycja 
 

Sposób wykorzystania 
 

Uzasadnienie stanowiska 

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE NA 2023 r. 

1. Propozycja funkcjonowania dziennych domów 
opieki dla uchodźców  

Realizowane.  Nie ma podstaw prawnych oraz uzasadnienia do tworzenia 
odrębnych dziennych domów opieki dla uchodźców. Obywatel 
Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej, którego 
pobyt jest uznany za legalny, może skorzystać ze wsparcia/usług 
dziennego domu pomocy społecznej po spełnieniu warunków 
określonych w ustawie o pomocy społecznej.  
W Toruniu funkcjonują 3 dzienne domy pomocy społecznej dla 170 
osób – zadanie wpisuje się w Program (§8 ust. 1 pkt 2). 

2. Pomoc psychologiczna dla uchodźców, w tym 
kobiet, których dzieci są na wojnie 

Przyjęto.  
Realizowane.  

MOPR- świadczenie pomocy psychologicznej uchodźcom z Ukrainy 
wynika wprost z art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej MOPR 
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wsparcie psychologiczne dla osób z Ukrainy  prowadzi  
w języku ukraińskim  psycholog z uprawnieniami uzyskanymi w 
Ukrainie. Osoby potrzebujące wsparcia mogą zgłaszać taką 
potrzebę telefonicznie pod nr telefonu dostępny  całą dobę. 
Pracownicy OIK-u przyjmują zgłoszenia i przekazują je 
psychologowi, który osobiście kontaktuje się z  osobami 
zainteresowanymi i ustala termin spotkania. Usługa jest bezpłatna. 
Z usługi i wsparcia psychologa korzystają kobiety oraz dzieci. 

3. Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży,  
wsparcie terapeutyczne i psychologiczne dla 
dorosłych mieszkańców 

Przyjęto.  
Zadanie realizowane. 

Zadanie wpisuje się w Program (§8 ust. 1 pkt 2). 
MOPR realizuje to zadanie na rzecz mieszkańców Torunia w ramach 
zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. 4 psychologów 
MOPR świadczy pomoc mieszkańcom bez względu na płeć i wiek. 

4. Działania w zakresie budowania właściwych relacji 
społecznych pomiędzy rówieśnikami w szkole 

Zadanie realizowane. Budowanie właściwych relacji społecznych to obowiązek wynikający 
z podstawy programowej szkół. Szkoły realizują także obowiązkowo 
program wychowawczo-profilaktyczny. 

5. Wsparcie kobiet wracających do pracy  z urlopu 
wychowawczego 

Realizowane. 
Przyjęto. 

Postulat wpisuje się w zakres merytoryczny organizowanego 
cyklicznie konkursu pn.: "Promocja zatrudnienia i rozwoju 
gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości". 
W projektowanym na 2023 rok konkursie, propozycja ta zostanie 
zawarta w ogłoszeniu konkursowym jako jedno z założeń i form 
realizacji zadań publicznych w przedmiocie konkursu. 

6. Aktywizacja i integracja seniorów Zadanie realizowane.  Uwaga jest uwzględniania na bieżąco w działaniach TCUS. 
Realizowane są konkursy dla podmiotów świadczących wsparcie dla 
seniorów w różnych formach: strony informacyjnej, działań 
aktywizujących. Organizowana jest cyklicznie Senioriada. 
Prowadzone są ośrodki wsparcia: Dzienne Domy Pobytu oraz kluby 
seniora. Planowane są usługi dla seniorów w ramach „Programu 
usług społecznych w Gminie Miasta Toruń” 

7.  Wsparcie dietetyka dla dzieci i młodzieży , 
przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci i młodzieży 

Przyjęto. 
Zaplanowano do 

realizacji. 

Rada Miasta Torunia przyjęła uchwałę w sprawie programu polityki 
zdrowotnej pn. „Qźnia zdrowia kids – program wczesnego 
wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w Toruniu” 
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na lata 2020-2025. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 
przyszłym roku.  

8. Asystent osoby z niepełnosprawnością Zadanie  
realizowane 

Zadanie wpisuje się w Program (§8 ust. 1 pkt 3) i jest realizowane w 
ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 
edycja 2022 przez TCUS ze środków Funduszu Solidarnościowego  
(w 2020 i 2021 realizowane przez MOPR). 

9. Rowery dla osób niedowidzących Do analizy. Temat zostanie przeanalizowany przez odpowiednie jednostki 
miejskie, w szczególności w zakresie możliwości wprowadzenia 
rowerów typu tandem.  

10. Edukacja w zakresie praw pacjenta Do analizy. Zadanie realizowane przez podmioty zewnętrzne, w tym Rzecznika 
Praw Pacjenta. Do analizy ew. ujęcie zagadnienia w tematyce 
konkursowej na kolejne lata. 

11. Wsparcie mieszkańców – obszary pocovidowe Do analizy. MOPR – pomoc i wsparcie osób dotkniętych skutkami pandemii, w 
szczególności w sferze społecznej, jest udzielana na bieżąco. 
Pracownicy Ośrodka w ramach swoich zadań obserwują, diagnozują 
i organizują pomoc w miarę możliwości dostosowaną do potrzeb 
klienta. Kierują do psychologa MOPR oraz innych specjalistów, 
wspierają w procesie leczenia, proponują udział w warsztatach, 
zajęciach, animacjach realizowanych przez instytucje działające na 
rzecz społeczności lokalnej w ramach programów i projektów z 
Europejskiego Funduszu Społecznego. W kwestiach zdrowotnych 
zadanie realizowane przez samodzielne podmioty opieki 
zdrowotnej, z finansowaniem NFZ. 

12. Wsparcie imigrantów ekonomicznych i 
politycznych 

Zaplanowane do 
realizacji. 

Tematyka ujęta w zadaniach priorytetowych II rzędu, integracja 
cudzoziemców. 

13. Dostępność usług dla osób z niepełnosprawnością  Zadanie 
 realizowane 

MOPR dysponuje bogatą ofertą usług i wsparcia dla osób 
z niepełnosprawnością. Zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełn. tj. : dofinansowanie 
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 
i technicznych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, uczestnictwa 
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w turnusach rehabilitacyjnych, usług tłumacza języka migowego lub 
tłumacza-przewodnika, dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji 
i turystyki. Realizacja programu „Aktywny Samorząd”, którego celem 
jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 
uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, 
zawodowym i w dostępie do edukacji. Osoby z niepełnosprawnością 
wymagający pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności 
życiowych mogą skorzystać z usług opiekuńczych lub 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi świadczonych w miejscu zamieszkania lub usług 
świadczonych w ośrodkach wsparcia (śds, ddps). W Toruniu 
funkcjonują 3 WTZ, które pomagają osobom niepełnosprawnym w 
zdobyciu samodzielności, nauce i podjęciu pracy. Nowe programy 
"Dostępne mieszkanie" oraz "Mieszkanie dla absolwenta" będą 
realizowane w najbliższym czasie (umowa w sprawie realizacji zadań 
jest obecnie w podpisie u PMT). Ośrodek korzysta z Systemu Obsługi 
Wsparcia – platformy za pomocą której osoby z niepełnosprawnością 
mogą składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON. Zadanie 
wpisuje się w Program (§8 ust. 1 pkt 1 i 3). 

FORMUŁA I POMYSŁY PROGRAMOWE DLA TORUŃSKIEGO FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  

14. Promocja działań wolontariuszy Uwzględnione Zapis uwzlędniono w projekcie programu (§ 7 pkt 10). 

15. Profilaktyka uzależnień – nowe konkursy i zasady Uwzględnione Zapis uwzlędniono w projekcie programu (§ 7 pkt 10).  Temat do 
dalszej analizy przez RDPP. 

16. Działalność poprzez współprace, pozyskiwanie 
środków od sponsorów 

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

17. Toruńskie Centrum Usług Społecznych , 
działalność i przykłady zleconych zadań 

Uwzględnione Zapis uwzlędniono w projekcie programu (§ 7 pkt 10).   
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18. Szkolenie w zakresie przygotowywania projektów , 
w tym szklenie w zakresie obsługi WITKAC 

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

19. Funkcjonalność świetlic środowiskowych Uwzględnione Zapis uwzlędniono w projekcie programu (§ 7 pkt 10).  Temat do 
dalszej analizy przez RDPP. 

20. Wsparcie 1% dla Torunia  Uwzględnione Zapis uwzlędniono w projekcie programu (§ 7 pkt 10).  Temat do 
dalszej analizy przez RDPP. 

21. Informacja dotycząca środków na 2023 r.  Uwzględnione Zapis uwzlędniono w projekcie programu (§ 7 pkt 10).  Wysokość 
środków zostanie podana do publicznej wiadomości po złożeniu 
projektu budżetu na rok 2023, tj. po 15 listopada 2022. 

22. Ulotka informacyjna dotycząca możliwości i źródeł 
wsparcia działalności, kompendium wiedzy 

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

23. Omówienie najważniejszych/najczęstszych błędów 
popełnianych w ofercie konkursowej  

Działania bieżące Zapis uwzlędniono w projekcie programu (§ 7 pkt 10).  Temat do 
dalszej analizy przez RDPP. 

24. Wybory do RDPP – szeroka reprezentacja 
środowiska NGO, kandydaci prezentują wizję 
swojej pracy w Radzie, preferencje dla organizacji 
z krótkim stażem 

Do analizy. Zapis uwzlędniono w projekcie programu (§ 7 pkt 10).  Temat do 
dalszej analizy przez RDPP. Ewentualna dyskusja nad zasadami 
wyboru reprezentantów środowiska pozarządowego do RDPP, 
uwzględniającymi kwestie zapewnienia reprezentacji możliwie jak 
największej liczbie sfer działalności. 

PROMOCJA  I  ROZWÓJ WOLONTARIATU W TORUNIU 

25. Informacja o bazie w witkac.pl Przyjęto.  Informacja o bazie wolontariatu zostanie przesłana organizacjom 
pozarządowym za pomocą narzędzia witkac.pl. 

25. Edukowanie organizacji pozarządowych w zakresie 
wolontariatu (np. podczas forum NGO) 

Przyjęto.  Zapis uwzlędniono w projekcie programu (§ 7 pkt 10).  Temat do 
dalszej analizy przez RDPP. Temat w programie forum 2023. 

26. Promocja idei wolontariatu wśród uczniów 
toruńskich szkół, szkół wyższych 

Przyjęto. Realizowane. Idea wolontariatu jest wdrażana ze względu na wymóg prawa 
oświatowego. Szkoły prowadzą działania w ramach akcji, np. 
Szlachetna Paczka czy Koła Caritas, ZHP, ZHR. Gmina Miasta Toruń 
organizuje (wspólnie z MDK) konkurs promujący wolontariat pt. 
„Ośmiu Wspaniałych”.   Zagadnienie jest ujęte w projekcie 
Programu współpracy – jako zadanie priorytetowe rzędu II - 
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postulat uwzględniony w § 8 ust. 2 pkt. 4. Sposób realizacji zadania 
zostanie rozważony na etapie tworzenia ogłoszeń konkursowych.  

27. Zachęcanie NGO do nawiązywania współpracy ze 
szkołami w celu zdobycia wolontariuszy 

Przyjęto Wykaz szkół w Toruniu  jest dostępny na stronie www.torun.pl.  
Zapraszamy do kontaktu z dyrekcją toruńskich jednostek 
oświatowych w celu nawiązania współpracy. Działania bieżące. 

28. Promocja wolontariatu wśród osób z dysfunkcjami Przyjęto Zagadnienie jest ujęte w projekcie Programu współpracy – jako 
zadanie priorytetowe rzędu II. Sposób realizacji tego postulatu 
będzie rozważany na etapie tworzenia ogłoszeń konkursowych. 

29. Wprowadzenie systemu gratyfikacji wolontariuszy Do analizy. Wolontariat z definicji  oznacza „nieodpłatne, świadome i 
dobrowolne działanie na rzecz innych osób, społeczności czy 
organizacji”, zatem ewentualna gratyfikacja wolontariuszy  
za działalność na rzecz organizacji pozarządowych zaprzecza idei 
wolontariatu. Stosowane są natomiast różnego rodzaje bonusy dla 
wolontariuszy, np. darmowe przejazdy komunikacją czy posiłki w 
trakcie wykonywania zadań wolontariackich, itp. Do dalszych 
rozważań, być może warto przemyśleć ideę nagradzania 
szczególnych przykładów działań wolontariackich (konieczne są 
zasady, kryteria, sposób oceny i sprawiedliwego wyboru osób 
wyróżnianych). 

30. Prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy  Przyjęto 
 

Centrum Wsparcia Biznesu  w Toruniu utworzyło zdalne narzędzie 
pn. „Toruńska Baza Wolontariatu”, które obecnie nadzoruje. 
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż wolontariusze są przygotowywani 
i szkoleni do konkretnych działań na rzecz danej organizacji 
pozarządowej w ramach poszczególnych wydarzeń oraz świadczonej 
pomocy. 

31. Doskonalenie współpracy z Radą Seniorów 
poprzez promocję wolontariatu wśród młodego 
pokolenia  

Przyjęto Zagadnienie jest ujęte w projekcie Programu współpracy – jako 
zadanie priorytetowe rzędu II. Sposób realizacji tego postulatu 
będzie rozważany na etapie tworzenia ogłoszeń konkursowych. 
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ZADANIA  I  ROLA CENTRÓW AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W 2023 r.  

32. Odpowiednio wcześnie ogłoszony nabór i szybkie 
rozstrzygnięcie konkursu gwarantujące płynność 
funkcjonowania 

Przyjęto Termin rozstrzygnięcia naboru uwarunkowany jest 
art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 
1536, z pózn. zm.). Nie ma możliwości skrócenia ustawowego 
terminu na przyjmowanie ofert. Natomiast ogłoszenie naboru jest 
przewidywane w najszybszym możliwym terminie zgodnie z 
opracowanym harmonogramem. 

33. Brak naborów na rozwój instytucjonalny NGO Odrzucono Gmina Miasta Toruń nie organizuje konkursów na rozwój 
instytucjoanalny.  Dotacje na rozwój stowarzyszenia (podnoszenie 
kompetencji członków organizacji, promocja podmiotów III sektora 
itd.) można pozyskać ze środków zewnętrznych, m.in. środków 
krajowych – np. FIO, a także pozakrajowych. 

34. Możliwość poboru opłat jako wkład własny  Realizowane W wielu konkursach organizacje mogą pobierać opłaty od 
uczestników, w ramach tzw. działalności odpłatnej. Pozycja ta jest 
wykazywana w budżecie zadania. 

35. Adekwatne finansowanie z uwzględnieniem 
inflacji 

Realizowane Obowiązkiem organizacji jest rzetelne przygotowanie budżetu 
projektu zgłaszanego w ramach oferty konkursowej, z 
uwzględnieniem wszystkich koniecznych kosztów realizacji oraz 
zachowaniem zasady racjonalnego i celowego gospodarowania 
środkami publicznymi. 

36. Minimalnie 3-4 lata funkcjonowania  Odrzucone Nie można ograniczać dostępu nowych organizacji do środków 
publicznych stosując tego typu ograniczenia, ograniczające 
konkurencyjność ofert. Natomiast w miejskich konkursach dla ngo 
stosowane są elementy oceny premiujące doświadczone 
organizacje dodatkowymi punktami. 

37. Inicjatywy lokalne w CAL-ach Realizowane Centra Aktywności Lokalnej to przestrzeń, która opiera się  na 
aktywności społecznej użytkowników tego miejsca. Zadaniem 
operatora CAL-u jest aktywowanie lokalnej społeczności i 
podejmowanie inicjatyw obywatelskich. Animatorzy inicjatyw 
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lokalnych mogą korzystać z CAL-i, zgodnie z zasadami ich 
funkcjonowania. 

38. Dla wszystkich grup wiekowych Realizowane Oferent decyduje, do jakich grup wiekowych chce kierować ofertę. 

39. Specjalistyczna pomoc np. prawna, psychologiczna  Realizowane Dostęp do pomocy prawnej zabezpieczony jest poprzez osiem 
punktów bezpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego dla mieszkańców. Natomiast pomoc psychologiczna 
jest dostępna miedzy innymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. 
Nieracjonalne byłoby powielanie zakresu wsparcia. 

40. Promowanie wolontariatu w CAL-ach  Do analizy. Zagadnienie jest ujęte w projekcie Programu współpracy – jako 
zadanie priorytetowe rzędu II. Sposób realizacji tego postulatu 
będzie rozważany na etapie tworzenia ogłoszeń konkursowych. 

41. Tworzenie kampanii społecznych  Realizowane Operator CAL-u, a także każda organizacja chcąca podejmować 
takie działania z wykorzystaniem bazy CAL-i, może pozyskać środki 
zewnętrzne na prowadzenie kampanii społecznej.  

42. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego – dyżury, z 
udziałem UMT 

Realizowane Centra Aktywności Lokalnej to przestrzeń, która opiera się  na 
aktywności społecznej użytkowników tego miejsca. Zadaniem 
operatora CAL-u jest aktywowanie lokalnej społeczności i 
podejmowanie inicjatyw obywatelskich. Istnieje możliwość udziału 
urzędników UMT w działaniach podejmowanych przez CAL-e.  

43. Niezmienianie nadzoru  Nie dotyczy programu Jednostka nadzorująca sposób realizacji oferty przez CAL-e jest 
adekwatna do aktualnej struktury organizacyjnej Urzędu Miasta 
Torunia.  
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Uwaga zgłoszona drogą elektroniczną   - II etap konsultacji 

 

Paragraf Aktualne brzmienie 
 

Proponowane brzmienie 
 

Uzasadnienie Stanowisko  

 
 
§ 2.2.  
 
 

Cele szczegółowe współpracy 
to: 
1) wspieranie aktywności 

społeczności lokalnych oraz 
tworzenie warunków 
do powstawania nowych 
inicjatyw obywatelskich; 

2) promowanie wolontariatu; 
3) podnoszenie skuteczności i 

efektywności realizacji zadań 
publicznych; 

4) zwiększenie wpływu sektora 
obywatelskiego na 
kreowanie polityki 
społecznej w gminie; 

5) poprawa jakości życia 
mieszkańców; 

6) wzmocnienie organizacji 
pozarządowych, partnerstw i 
ich wzajemnej współpracy; 

7) wspieranie i promocja 
działalności podmiotów 
ekonomii społecznej. 

Cele szczegółowe współpracy to: 
1) wspieranie aktywności 

społeczności lokalnych oraz 
tworzenie warunków 
do powstawania nowych 
inicjatyw obywatelskich; 

2) promowanie wolontariatu; 
3) podnoszenie skuteczności i 

efektywności realizacji zadań 
publicznych; 

4) zwiększenie wpływu sektora 
obywatelskiego na kreowanie 
polityki społecznej w gminie; 

5) poprawa jakości życia 
mieszkańców; 

6) wzmocnienie organizacji 
pozarządowych, partnerstw i ich 
wzajemnej współpracy; 

7) wspieranie i promocja działalności 
podmiotów ekonomii społecznej; 

 Wspieranie innowacyjnych działań 
organizacji pozarządowych służących 
wypełnianiu polityki społecznej w 
gminie. 

W całym programie współpracy 
nie znajduje się nigdzie słowo 
innowacja. Innowacje służą 
tworzeniu usług i produktów, 
które wypełniają luki lub 
zaspokajają nowe potrzeby 
społeczności rodzące się w 
zmiennym otoczeniu lub 
sytuacjach kryzysowych. 
Innowacje są testem tych 
rozwiązań i mogą służyć 
projektowaniu lepszych czy 
efektywniejszych metod 
rozwiązywania problemów 
społecznych. Udowadniają to 
funkcjonujące w całej Polsce 
inkubatory innowacji 
społecznych. Innowacyjne 
działania wymuszają jednocześnie 
pogłębioną współpracę wśród 
interesariuszy zmiany (np. gmina 
– NGO).  

Propozycję 
uwzględniono w 
projekcie Programu w 
postaci rozszerzenia 
punktu 6) wskazanego 
paragrafu programu 
na rok 2023, przy czym 
zastosowano szerszą 
definicję, bez 
ograniczenia 
innowacyjności do 
sfery polityki 
społecznej. 
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Podsumowanie 
 

     
Celem przeprowadzonych konsultacji było wypracowanie 
w procedurze partycypacyjnej projektu dokumentu regulującego 
współpracę pomiędzy GMT i organizacjami pozarządowymi w 2023 
r. Harmonogram konsultacji i narzędzia do tego procesu zostały 
opracowane we współpracy z Radą Działalności Pożytku 
Publicznego Miasta Torunia. 
 
Spotkanie konsultacyjne odbyło się  przy udziale przedstawicieli 
toruńskiego środowiska pozarządowego, działów Urzędu Miasta 
Torunia, jednostek Gminy Miasta Toruń oraz RDPP. 
 
Łącznie w ramach całego procesu konsultacyjnego dokumentu 
zgłoszono 44 uwagi, z których w całości lub częściowo 
uwzględniono 15, 18 jest już realizowanych,  2 zaplanowano do 
realizacji, a 2 zostały odrzucone. Kolejne 7 uwag będzie 
przedmiotem dalszej analizy, w większości będą rozpatrywane 
podczas innych działań związanych z sektorem NGO. 
 
Projekt dokumentu, uwzględniający uwagi mieszkańców, zostanie 
przekazany radnym Miasta Torunia. 
    

  
 

 

 

 
Załączniki 

 
Wybrane informacje o konsultacjach w mediach lokalnych  
 

 

               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 
 
Współpraca merytoryczna:  działy UMT i jednostki GMT prowadzące współpracę z NGO. 
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Załącznik - Wybrane informacje w mediach lokalnych 

Informacja na stronie internetowej www.torun.pl, 28 czerwca 2022 r.  

 

Cały tekst: 

Rozpoczynamy konsultacje (I etap) Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z 
organizacjami pozarządowymi w 2023 r. 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Miasta Torunia 
corocznie uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Program roczny jest obligatoryjny i stanowi podstawę do ogłoszenia otwartych konkursów 
ofert na wykonanie przez podmioty pozarządowe zadań publicznych gminy. Jest 
najważniejszym lokalnym dokumentem, który wskazuje zakres współpracy władz miasta i 
toruńskich organizacji. Program uchwalany jest w czwartym kwartale - na rok kolejny. 

 

Zapraszamy na spotkanie 

Wszystkie organizacje pozarządowe działające w Toruniu zapraszamy na spotkanie 
konsultacyjne, na którym zbierzemy propozycje do programu w ramach grup tematycznych: 

 priorytetowe zadania publiczne na 2023 r., 
 promocja i rozwój wolontariatu w Toruniu, w tym platformy wolontariatu prowadzonej przez 

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, 
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 formuła i pomysły programowe dla Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych, 
które jest zaplanowane w październiku 2023 r. 

 zadania i rola Centrów Aktywności Lokalnej w 2023 r. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 6 lipca 2022 r. (środa) o godzinie 16:00 we foyer Centrum 
Kulturalno-Kongresowego JORDANKI, aleja Solidarności 1-3. 

Spotkanie tradycyjnie jest organizowane we współpracy z Radą Działalności Pożytku 
Publicznego Miasta Torunia. Oprócz pracy warsztatowej nad programem zostanie 
zaprezentowana działalność wraz z ofertą współpracy Toruńskiego Centrum Usług 
Społecznych, a także informacje o ofercie Centrów Aktywności Lokalnej w Toruniu. 

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 5 lipca 2022 r. do godziny 14:00 
mailowo (adres: m.kaminska@um.torun.pl) lub telefonicznie pod nr tel. 56 611 86 73. 

 

Schemat przebiegu konsultacji: 

 29 czerwca 2022 r. – ogłoszenie konsultacji społecznych; 
 6 lipca 2022 r. – spotkanie konsultacyjne, podczas którego zebrane zostaną 

propozycje do programu; 
 sierpień/wrzesień 2022 - prace nad projektem programu, analiza zagadnień 

zgłoszonych podczas spotkania, przygotowanie we współpracy z Radą Działalności 
Pożytku Publicznego Miasta Torunia propozycji projektu dokumentu; 

 wrzesień/październik 2022 - przedstawienie efektów pracy nad programem 
Prezydentowi Miasta Torunia, publikacja projektu na stronie internetowej, możliwość 
zgłaszania uwag w końcowym etapie konsultacji; 

 przełom października/listopada 2021 - analiza zgłoszonych uwag, ew. poprawki w 
treści programu; 

 listopad 2022 - przedstawienie projektu uchwały Radzie Miasta Torunia. 

 

Napisz do nas: 

Jeśli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu konsultacyjnym, prześlij nam swoją propozycję w 
terminie do 20 lipca 2022 r. pod adres: konsultacje@um.torun.pl. 

 

Do pobrania: 

>>>  Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. 

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy 
z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia. 
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Informacja na stronie www.bip.torun.pl,  28 czerwca 2022 r.  
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Strona www.konsultacje.torun.pl, 28 czerwca 2022 r.  
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Strona www.orbitorun.pl, 28 czerwca 2022 r.  
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Strona www.torun.pl, 19 września 2022 r.  
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Strona www.konsultacje.torun.pl, 19 września 2022 r. 
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Strona www.bip.torun.pl, 19 września 2022 r.  
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Strona www.orbitorun.pl, 19 września 2022 r.  

 

Strona www.tylkotorun.pl, 20 września 2022 r.  
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Strona tuteraz.pl, 20 września 2022 r.  
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Strona www.torun.com.pl, 20 września 2022 r.  
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Strona www.pozatorun.pl, 20 września 2022 r.  

 

 


