
Sprawozdanie z  przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego 

Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego 

i o wolontariacie, w 2012 roku.” 

 

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 648/2011 z dnia 29 września 2011 roku 

ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy 

Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, w 2012  roku.” 

Konsultacje odbyły się w terminie od 30 września  2011 r. do 13 października  2011 

roku. 

 Zostały one przeprowadzone w formie pisemnej poprzez zgłaszanie wniosków i uwag 

przy uŜyciu formularza umieszczonego na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej. Wypełnione formularze naleŜało składać  w kancelarii Starostwa Powiatowego  

w Poznaniu, przesyłać drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział 

Promocji, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

konsultacje@powiat.poznan.pl.  

Konsultacje przeprowadzone zostały z organizacjami działającymi na terenie powiatu 

poznańskiego. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział 

Promocji.  

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie zgłosiły następujące 

wnioski i uwagi do konsultowanego „Rocznego Programu Współpracy (…)”: 



Lp. Nazwa organizacji Wskazanie dotychczasowego zapisu 
w projekcie  wraz z punktem 

Sugerowana zmiana (konkretny 
sugerowany zapis, punkt) 

Uzasadnienie 

1 Fundacja Edukacji 
Społecznej „EKOS” 
ul. S. Kwaśniewskiego 2 
62-020 Swarzędz 

Pkt VII.2.1)b): wspieranie  
działań edukacyjnych integrujących 
dzieci i młodzieŜ z terenu powiatu 
poznańskiego (np. konkursy, programy 
edukacyjne). 

Pkt VII.2.1)b): wspieranie działań 
edukacyjnych integrujących dzieci i 
młodzieŜ z terenu powiatu poznańskiego 
oraz promujących uczniów szczególnie 
uzdolnionych (np. konkursy, programy 
edukacyjne). 

Dla wyrównywania szans 
edukacyjnych konieczne jest 
konfrontowanie efektów 
nauczania  nie tylko 
pomiędzy szkołami 
prowadzonymi przez daną 
jednostkę samorządową, ale 
takŜe na obszarze powiatu 
czy województwa. SłuŜy 
temu  budzenie rywalizacji 
między uczniami i szkołami. 
Konkursy i programy 
edukacyjne prócz funkcji 
integrowania dzieci i 
młodzieŜy z terenu Powiatu  
pełnią waŜną funkcję 
wspierania rozwoju uczniów 
szczególnie uzdolnionych, 
którzy tę rywalizację 
wygrywają. 

2 Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Integracji 
„GEM" 
ul: Kolejowa 38 Miękowo 
62-005 Owińska, 

VII.PRIORYTETOWE ZADANIA 
POBLICZNE 
2.3) kultury fizycznej i turystyki. 
a) upowszechnianie kultury fizycznej i 
turystyki ze szczególnym 
nastawieniem na dzieci i młodzieŜ z 
powiatu poznańskiego, 
b) organizowanie imprez sportowych, 
rekreacyjnych i turystycznych o 

VII.PRIORYTETOWE ZADANIA 
POBLICZNE 
2.3) kultury fizycznej i turystyki. 
a) upowszechnianie kultury fizycznej i 
turystyki ze szczególnym nastawieniem na 
dzieci i młodzieŜ z powiatu poznańskiego, 
b) organizacja szkoleń i uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych z powiatu 
poznańskiego w lokalnych ogólnopolskich 

- Zaspakajanie potrzeby 
uczestnictwa 
niepełnosprawnych 
mieszkańców powiatu 
poznańskiego w szkoleniach i 
współzawodnictwie 
sportowym. 
- Poprawa jakości i 
promowanie sportu osób 



Lp. Nazwa organizacji Wskazanie dotychczasowego zapisu 
w projekcie  wraz z punktem 

Sugerowana zmiana (konkretny 
sugerowany zapis, punkt) 

Uzasadnienie 

zasięgu powiatowym, 
c) organizacja przygotowań i 
uczestnictwa młodzieŜy  
reprezentującej powiat poznański w 
imprezach wojewódzkich, 
ogólnopolskich i międzynarodowych 

i międzynarodowych imprezach 
sportowych, 
c) organizowanie imprez sportowych, 
rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu 
powiatowym, 
d) organizacja przygotowań i uczestnictwa 
młodzieŜy  reprezentującej powiat 
poznański w imprezach wojewódzkich, 
ogólnopolskich i międzynarodowych 

niepełnosprawnych w Polsce.  
- Wspieranie organizacji z 
terenu powiatu poznańskiego 
działających w dziedzinie 
sportu osób  
niepełnosprawnych.  
Współzawodnictwo osób 
niepełnosprawnych jest w 
Polsce nadal traktowane 
bardziej jako sposób 
rehabilitacji niŜ wyczynowy 
sport. Wg danych GUS 
(Uczestnictwo Polaków w 
sporcie i rekreacji ruchowej 
w 2008 r.) „Udział osób 
niepełnosprawnych w 
rekreacji ruchowej jest 
niewielki. Utrudnienia, z 
jakimi borykają się osoby 
niepełnosprawne 
przekraczają typowe bariery, 
które napotyka przeciętny 
odbiorca programu rekreacji 
ruchowej. Osoby dotknięte 
chorobą lub jej skutkami 
częściej mają ograniczone 
moŜliwości zdobycia 
umiejętności pozwalających 
na uprawianie sportu czy 
rekreacji ruchowej. 
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Towarzyszą im teŜ często 
ograniczenia finansowe, co 
moŜe stanowić kolejną 
przeszkodę w uczestnictwie 
w rekreacyjnej aktywności. 
W zbadanej populacji 
uczestniczących w sporcie 
lub rekreacji osoby 
niepełnosprawne stanowiły 
5,5%". Zwiększanie 
uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych w sporcie 
jest takŜe wpisane w 
programy światowe i 
ogólnokrajowe. Ministerstwo 
Sportu w „Strategii Rozwoju 
Sportu w Polsce do 2016" 
zakłada, Ŝe sport jest waŜną 
wartością cywilizacyjną, 
kulturową i społeczną a w 
rozwiniętych 
społeczeństwach sport stał się 
dobrem powszechnym. „Dla 
uzyskania wzrostu poziomu 
sportu, w szerokim jego 
ujęciu, naleŜy w 
programowaniu rozwoju 
uwzględniać trendy i 
kierunki, jakie występują na 
świecie. W sporcie 



Lp. Nazwa organizacji Wskazanie dotychczasowego zapisu 
w projekcie  wraz z punktem 

Sugerowana zmiana (konkretny 
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powszechnym będą to 
wszystkie działania 
skutkujące zwiększeniem 
dostępności do sportu i 
aktywności fizycznej oraz 
wyrabianiem nawyku stałej 
dbałości o utrzymanie 
poziomu sprawności i tym 
samym zdrowia. 
Upowszechnianie sportu i 
aktywności ruchowej wśród 
osób niepełnosprawnych jest 
światowym kierunkiem 
działań skutkujących 
usprawnieniem i 
niwelowaniem barier 
pomiędzy ludźmi”. 

 

 
 


