PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Priorytet V, Działanie 5.4
Poddziałanie 5.4.2

„Decydujmy razem”

Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu „Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok”

Lp
1

Podmiot zgłaszający
uwagę

Proponowana
zmiana
(nr strony, dział,
punkt, podpunkt,
litera)

Stowarzyszenie Ludzi
str. 6
Kreatywnych „Pokrzywa”, dział III
Pokrzywno
pkt. 2
ppkt. 7)

Treść zapisu projektu Programu, którego
dotyczy proponowana zmiana
7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,
oświaty i wychowania:
a) nowatorskich programów edukacyjnych
i wychowawczych adresowanych do dzieci
i młodzieży, w tym najzdolniejszych lub
sprawiających trudności wychowawcze ze szkół
podstawowych i gimnazjów z Piły;
b) propagowania postaw prodemokratycznych
i prospołecznych;

Zapis po zmianie (konkretny sugerowany zapis)

Uzasadnienie

7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania:
a) nowatorskich programów edukacyjnych
i wychowawczych adresowanych do dzieci
i młodzieży, w tym najzdolniejszych lub
sprawiających trudności wychowawcze ze szkół
podstawowych i gimnazjów z Piły;
b) propagowania postaw prodemokratycznych
i prospołecznych;
c) organizacja edukacji pozaszkolnej
wspierającej i umożliwiającej odkrywanie oraz
rozwój talentów i zainteresowań w różnych
dziedzinach nauki;

Mimo dostępnej oferty działań
wspierających rozwój w zakresie
artystycznym oraz ukierunkowanych na
propagowanie kultury fizycznej, istnieje
niedobór oferty związanej z rozwojem
zainteresowań w innych dziedzinach
nauki – nauki ścisłe, techniczne,
przyrodnicze. Nieliczne są koła
zainteresowań w szkołach ze względu
na ograniczone możliwości ich
finansowania. Brakuje też infrastruktury
pozwalającej realizować takie zajęcia
w sposób nowatorski, doświadczalny,
aktywny. Po wprowadzeniu tzw.
„przedszkoli za 1 zł” znacznie też zubożała
dostępna oferta zajęć dodatkowych dla
najmłodszych w ramach zajęć
przedszkolnych.

Lider Projektu:
Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, ul. Grudzieniec 64,
60-601 Poznań Tel. (61) 853 36 97, Fax. (61) 850 11 44
www.fundacjarozwoju.org.pl
Partner Projektu:
Gmina Piła, pl. Staszica 10, 64-920 Piła, tel.(67) 212 62 10
www.pila.pl
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Lp

Podmiot zgłaszający
uwagę

Proponowana
zmiana
(nr strony, dział,
punkt, podpunkt,
litera)

Treść zapisu projektu Programu, którego
dotyczy proponowana zmiana

Zapis po zmianie (konkretny sugerowany zapis)

Uzasadnienie

Działania wspomagające rozwój gospodarczy
1. Współorganizacja konferencji, seminariów,
spotkań merytorycznych i innych przedsięwzięć o
charakterze regionalnym.
2. Wspieranie i popularyzowanie konkursów
promujących rozwój przedsiębiorczości.
3. Inicjowanie i organizowanie znaczacych
przedsięwzięć gospodarczych i artystycznych
służących zaspakajaniu potrzeb środowiska
gospodarczego i mieszkańców.
Propozycja inicjatywy:
Konkurs „Młody przedsiębiorca” - dla uczniów
i studentów z zakresu „wirtualnego” zakładania
własnej firmy – Od pomysłu do realizacji

Wspieranie rozwoju gospodarczego oraz
promocja przedsiębiorczości stanowi
fundament rozwoju społecznogospodarczego miasta oraz sprzyja
tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego

Stowarzyszenie prowadziło badania
stężenia glukozy oraz cholesterolu. Brak
środków na prowadzenie tych badań
utrudnia również popularyzowanie
wiedzy o tej podstępnej chorobie.
Choroba rozwija się bezboleśnie.
Wielu chorych jest na bardzo niskich
rentach. Jeżeli są zatrudniani to na niskich
stawkach. Koszty leczenia wysokie.

2

Izba Gospodarcza
Północnej Wielkopolski,
Piła

str. 11
dział X

Dodanie punktu

3

Izba Gospodarcza
Północnej Wielkopolski,
Piła

b) wspierania i popularyzowania konkursów
promujących rozwój przedsiębiorczości

4

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków, Koło w Pile

str. 5
dział III
pkt. 2
ppkt. 5)
lit. b)
str. 5
dział III
pkt. 2
ppkt. 2)
lit. c)

2) ochrony i promocji zdrowia w tym przede
wszystkim:
c) popularyzowania wiedzy o zachowaniach
zdrowotnych oraz profilaktyce chorób
szczególnie cywilizacyjnych

2) ochrony i promocji zdrowia w tym przede
wszystkim:
c) popularyzowania wiedzy o zachowaniach
zdrowotnych oraz profilaktyce chorób
szczególnie cywilizacyjnych - cukrzyca

5

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków, Koło w Pile

str. 11
dział X

Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia - dodać zadanie:
Profilaktyka i samopomoc chorych na cukrzycę

Lider Projektu:
Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, ul. Grudzieniec 64,
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Brak uzasadnienia.
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Lp
6

7

8

9

Podmiot zgłaszający
uwagę

Proponowana
zmiana
(nr strony, dział,
punkt, podpunkt,
litera)

Treść zapisu projektu Programu, którego
dotyczy proponowana zmiana

Zapis po zmianie (konkretny sugerowany zapis)

Uzasadnienie

Stowarzyszenie
Integracyjne Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
„Daj Radość
Niepełnosprawnym”, Piła
Stowarzyszenie
Integracyjne Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
„Daj Radość
Niepełnosprawnym”, Piła

str. 3
dział I
pkt. 2

Cel 2. Wspieranie rodzin oraz wspomaganie
rozwoju dzieci i młodzieży

Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju
dzieci i młodzieży, a w szczególności osób
niepełnosprawnych.

Mała znajomość przepisów i możliwości
korzystania z pomocy przez rodziców
dzieci niepełnosprawnych oraz dorosłych
niepełnosprawnych.

str. 11
dział X

Ochrona zdrowia

Wymiana doświadczeń w rehabilitacji,
pomocy społecznej, „przywilejach”
związanych z niepełnosprawnością.

Stowarzyszenie
Integracyjne Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
„Daj Radość
Niepełnosprawnym”, Piła
Stowarzyszenie
Integracyjne Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
„Daj Radość
Niepełnosprawnym”, Piła

str. 11
dział X

Pomoc społeczna

Dodać zadanie:
Prowadzenie spotkań osób niepełnosprawnych,
rodziców dzieci niepełnosprawnych z podobnymi
dysfunkcjami w różnym wieku na zasadzie klubu
lub świetlicy.
Zatrudnienie w świetlicy lub klubie tłumacza
języka migowego.
Dodać zadanie:
Organizacja czasu wolnego dla
niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, dorosłych
w godzinach popołudniowych.

str. 11
dział X

Pomoc społeczna

Dodać zadanie:
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Piły
w formie kolonii, obozu, półkolonii

Brak takiego wypoczynku dla
niepełnosprawnych.

Lider Projektu:
Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, ul. Grudzieniec 64,
60-601 Poznań Tel. (61) 853 36 97, Fax. (61) 850 11 44
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Partner Projektu:
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www.pila.pl

Udział tłumacza języka migowego
z osobą głuchą u lekarza.
Udział tłumacza języka migowego
w załatwianiu spraw obywatelskich
w Urzędach na terenie Gminy Piła
z osobą głuchą.
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Lp

Podmiot zgłaszający
uwagę

Proponowana
zmiana
(nr strony, dział,
punkt, podpunkt,
litera)

Treść zapisu projektu Programu, którego
dotyczy proponowana zmiana

Zapis po zmianie (konkretny sugerowany zapis)

Uzasadnienie

10 Stowarzyszenie
str. 12
Integracyjne Na Rzecz
dział X
Osób Niepełnosprawnych
„Daj Radość
Niepełnosprawnym”, Piła

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dodać zadanie:
Brak takich wystaw i konkursów.
Wystawy i konkursy dla osób niepełnosprawnych
i organizacji pozarządowych szkół i przedszkoli
integracyjnych.

11 Stowarzyszenie
str. 12
Integracyjne Na Rzecz
dział X
Osób Niepełnosprawnych
„Daj Radość
Niepełnosprawnym”, Piła

Kultura fizyczna

Dodać zadanie:
Zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych
w zależności od dysfunkcji oraz wieku.

12 Stowarzyszenie
str. 12
Integracyjne Na Rzecz
dział X
Osób Niepełnosprawnych
„Daj Radość
Niepełnosprawnym”, Piła

Inne zadania

Dodać zadanie:
Mała świadomość i wiedza
Przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie niepełnosprawnych.
aktywizacji środowisk niepełnosprawnych

Lider Projektu:
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Brak takich zajęć.
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Lp

Podmiot zgłaszający
uwagę

13 Stowarzyszenie DOGonić
radość, Piła

Proponowana
zmiana
(nr strony, dział,
punkt, podpunkt,
litera)

Proponujemy
stworzenie
strony
internetowej,
która skupiłaby
wszystkie
istotne
wiadomości dla
właścicieli psów
z terenu Gminy
Piła.

Treść zapisu projektu Programu, którego
dotyczy proponowana zmiana
Zadanie wpisywałoby się w zakres działań:
III.2.2) ochrony i promocji zdrowia – b) działania
propagujące zdrowy styl życia
III.2.6) działalności wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych
III.2.7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,
oświaty i wychowania
III.2.11) ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego
III.2.13) porządku i bezpieczeństwa publicznego

Zapis po zmianie (konkretny sugerowany zapis)

Uzasadnienie

Nie proponujemy konkretnych zmian w zapisie –
wg nas są one tak skonstruowane, że ich
rozszerzenie spokojnie pozwoliłoby na
stworzenie strony internetowej. Byłaby to
jednocześnie możliwość współdziałania
wszystkich organizacji i działaczy
proekologicznych i prozwierzęcych z naszego
terenu, a także placówek edukacyjnych. Już kilka
miast stworzyło takie portale i dzięki nim
nie tylko przepisy prawa, ale i komunikacja
właścicieli psów stała się łatwiejsza.

Strona taka nie tylko byłaby skupieniem
wszystkich działań dotyczących psów,
ale zamieszczone byłyby przepisy prawa,
obowiązki właścicieli psów, opisy
bezpiecznych zachowań i psiej
komunikacji, adresy weterynarzy
i szkoleniowców, wszystkie akcje
społeczne, a także adopcyjne.
Pozwoliłoby to na skupienie w jednym
miejscu wielu istotnych informacji,
których na chwilę obecną należy szukać
w wielu miejscach. Także współpraca
takich organizacji jak nasze
Stowarzyszenie, TOZ, Straży dla Zwierząt,
szkoleniowców, placówek edukacyjnych
itp., a w końcu aktywne włączenie
mieszkańców miasta pozwoliłoby na
szerokie uczestnictwo w wielu akcjach,
jak zintegrowałoby grupę mieszkańców.

Lider Projektu:
Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, ul. Grudzieniec 64,
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Lp

Podmiot zgłaszający
uwagę

14 Wielkopolskie Zrzeszenie
Muaythai BLACK BIRD Piła

15 Wielkopolskie Zrzeszenie
Muaythai BLACK BIRD Piła

Proponowana
zmiana
(nr strony, dział,
punkt, podpunkt,
litera)

str. 12
dział X

Treść zapisu projektu Programu, którego
dotyczy proponowana zmiana
Kultura fizyczna
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży: w piłce
siatkowej, piłce nożnej, lekkiej atletyce, boksie,
akrobatyce, szachach, tańcu towarzyskim,
koszykówce, żeglarstwie, karate, pływaniu,
tenisie ziemnym, strzelectwie, żużlu;
organizacja imprez sportowych i inne zadania.

Zapis po zmianie (konkretny sugerowany zapis)
Kultura fizyczna
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży: w piłce
siatkowej, piłce nożnej, lekkiej atletyce, boksie,
boksie tajskim (muaythai), akrobatyce,
szachach, tańcu towarzyskim, koszykówce,
żeglarstwie, karate, pływaniu, tenisie ziemnym,
strzelectwie, żużlu; organizacja imprez
sportowych i inne zadania.

Uzasadnienie
Proszę o uwzględnienie w dyscyplinach
sportowych boksu tajskiego (muaythai),
działamy na terenie miasta Piła
i pragniemy aby nas nie dyskryminowano.

Stowarzyszenie kultury fizycznej ma konkretne potrzeby dotyczące miejsca przeprowadzania treningów. Proszę o rozbudowanie Programu współpracy Miasta Piły
z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 o pomoc w znalezieniu oraz wynajęciu odpowiednich pomieszczeń, które kluby sportowe będą mogły przystosować
do prowadzenia zajęć w konkretnej dziedzinie sportu.

Piła, 21 sierpnia 2014 r.

Lider Projektu:
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