UCHWAŁA NR XXXVI/612/VII/2016
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 18 października 2016r.

w sprawie

Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami
Pozarządowymi na lata 2017–2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) uchwala się, co
następuje:

Rozdział 1
Wprowadzenie do Programu

§1

„Wieloletni Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2017-2020” wyznacza kierunki współpracy na
lata 2017-2020 oraz określa ramy współdziałania.
Uchwalenie Wieloletniego Programu Współpracy jest deklaracją chęci współpracy Miasta
z organizacjami pozarządowymi, a także zlecania im zadań publicznych gminy, co zapewni
ciągłość realizacji tych zadań, a tym samym przyczyni się do podniesienia jakości życia
mieszkańców.

Rozdział 2
Postanowienia ogólne

§2

Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zmianami);
2) działalności pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność określoną
w art. 3 ust. 1 ustawy;
3) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Poznań;
4) organizacji pozarządowej – należy przez to rozumieć organizację w rozumieniu art.
3 ust. 2 i 3 ustawy;
5) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Poznania;
6) Programie – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;
7) Rocznym Programie – należy przez to rozumieć uchwałę Rady Miasta Poznania
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami
Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, podjętą na
podstawie art. 5a ust. 1 ustawy;
8) stronie internetowej Miasta – należy przez to rozumieć adres internetowy
www.poznan.pl/organizacje;
9) trybie pozakonkursowym – należy przez to rozumieć tryb zlecania realizacji zadań
publicznych organizacjom pozarządowym poza konkursem ofert, określony w art. 19
a ustawy;
10) regrantingu – należy przez to rozumieć mechanizm, w ramach którego środki
otrzymane w formie dotacji przez jeden podmiot są przekazywane innym podmiotom
(w formie grantów);
11) zadaniu priorytetowym - należy przez to rozumieć takie zadanie, które ma
pierwszeństwo wśród innych zadań realizowanych przez Miasto i możliwe jest
zlecenie jego realizacji organizacji pozarządowej.

Rozdział 3
Cel główny i cele szczegółowe Programu

§3

1. Celem głównym Programu jest wzmocnienie współdziałania Miasta z organizacjami
pozarządowymi i budowanie relacji partnerskich pomiędzy nimi.
2. Celami szczegółowymi Programu są:
1) zapewnienie warunków do społecznej aktywności i tworzenia organizacji
pozarządowych;
2) budowanie poczucia współodpowiedzialności za Poznań i jego mieszkańców;
3) wspieranie stabilności funkcjonowania organizacji pozarządowych, dbanie o ich rozwój
oraz wzmacnianie ich potencjału;
4) zwiększenie liczby zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym;
5) poprawa jakości usług świadczonych przez organizacje pozarządowe na rzecz
mieszkańców miasta;
6) zwiększenie roli Miasta w promocji organizacji pozarządowych i ich działań;
7) współpraca przy tworzeniu polityk publicznych na możliwie wczesnym etapie;
8) budowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz rozwijanie relacji
międzysektorowych.

Rozdział 4
Zasady współpracy

§4

Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości – dążenie do poszerzania zakresu zadań zlecanych organizacjom
pozarządowym oraz wspieranie działania organizacji pozarządowych w zakresie, jaki
jest niezbędny do efektywnej realizacji podejmowanych przez nie zadań publicznych;
2) suwerenności stron – zagwarantowanie niezależności, równości oraz autonomii
podmiotów realizujących Program w granicach przyznanych przez prawo;

3) partnerstwa – podejmowanie działań we współpracy opartej na wzajemnym szacunku,
rzetelności i zaufaniu oraz uznaniu równorzędności stron;
4) efektywności – realizowanie planowanych działań i dążenie do osiągania wspólnie
określonych celów, podnoszenie efektów w zakresie wzajemnej współpracy oraz
minimalizacji kosztów z tym związanych;
5) uczciwej konkurencji – podejmowanie działań opierających się na równych dla
wszystkich stron i obiektywnych kryteriach, zasadach oraz prowadzenie działań
(w szczególności dotyczących zlecania zadań publicznych) w sposób transparentny
i przejrzysty;
6) jawności – zachowanie przejrzystości i transparentności podejmowanych działań oraz
dostępu do informacji o działalności, realizowanych projektach, pozyskanych środkach
finansowych, wewnętrznych zmianach itp.;
7)

równości
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dążenie

do
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i

uwzględnienia

potrzeb

grup

dyskryminowanych;
8) zrównoważonego rozwoju - dążenie do integrowania w czasie i przestrzeni działań
politycznych, gospodarczych i społecznych, gwarantujących zachowanie równowagi
przyrodniczej.

Rozdział 5
Zakres i przedmiot współpracy

§5

1. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi obejmuje wykonywanie zadań
publicznych w sferach pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy,
szczegółowo ujętych w Rocznych Programach.
2. Przedmiotem tej współpracy jest określanie kierunków rozwoju przestrzeni miejskiej
i społeczności lokalnych oraz zaspokajania istniejących potrzeb społecznych mieszkańców
Poznania.

Rozdział 6
Okres realizacji Programu

§6

Przyjmuje się okres realizacji Programu od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Rozdział 7
Sposób realizacji Programu

§7

Realizatorami Programu są w szczególności:
1) Rada Miasta Poznania;
2) Prezydent;
3) organizacje pozarządowe, posiadające siedzibę w Poznaniu i/lub działające na rzecz
Poznania i jego mieszkańców;
4) Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego;
5) komisje dialogu obywatelskiego;
6) inne ciała o charakterze opiniodawczo-doradczym, w skład których wchodzą
przedstawiciele organizacji pozarządowych.

§8

1. Miasto podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi na trzech płaszczyznach:
1) współpraca w zakresie tworzenia polityk publicznych;
2) współpraca w zakresie realizacji zadań publicznych;
3) współpraca w zakresie wzmacniania infrastruktury i warunków społecznej aktywności
oraz stworzenie zintegrowanego programu na rzecz polityki lokalowej przyjaznej
organizacjom pozarządowym i inicjatywom obywatelskim.
2. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy
i pozafinansowy.

§9

1. Formy współpracy finansowej:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym poprzez otwarte
konkursy ofert;
2) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym poprzez tryb
pozakonkursowy;
3) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym poprzez regranting;
4) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym poprzez zakup
usług.
2. Formy współpracy pozafinansowej:
1) konsultowanie i współtworzenie projektów aktów normatywnych z organizacjami
pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej danych organizacji
pozarządowych,

na
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szczegółowy

sposób

konsultowania;
2)

funkcjonowanie

ciał

konsultacyjno-doradczych
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w szczególności Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i komisji
dialogu obywatelskiego;
3) doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym;
4) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w opiniowaniu ofert w ramach
otwartych konkursów ofert;
5) udzielanie rekomendacji i listów intencyjnych organizacjom współpracującym
z Urzędem Miasta Poznania, które ubiegają się o dofinansowanie projektów
finansowanych z innych źródeł zewnętrznych;
6) obejmowanie patronatem Prezydenta i Poznańskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego przedsięwzięć organizowanych przez organizacje pozarządowe.

Rozdział 8
Priorytetowe zadania publiczne w latach 2017 – 2020

§ 10

1. Do priorytetowych zadań publicznych w latach 2017 – 2020 zlecanych organizacjom
pozarządowym należą:
1) w sferze pożytku publicznego „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”:
a) zapewnienie możliwości pobytu osobom niesamodzielnym w domu pomocy
społecznej,
b) świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
uprawnionym

osobom

w

miejscu

zamieszkania

z

wyłączeniem

osób

z zaburzeniami psychicznymi;
2) w sferze pożytku publicznego „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”:
a) zapewnienie wsparcia dzieciom przez prowadzenie na terenie miasta Poznania
placówek opiekuńczo wychowawczych;
3) w sferze pożytku publicznego „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”:
a) Dom Krótkiego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo,
b) prowadzenie ośrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej;
4) w sferze pożytku publicznego „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”:
a) prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia dla seniorów,
b) ośrodki geriatryczno-gerontologiczne;
5) w sferze pożytku publicznego „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego”:
a) poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez działania integrujące społeczność
lokalną i wzbogacające życie kulturalne dzielnic oraz centrum Poznania,
b) działania z zakresu edukacji kulturalnej,
c) projekty wydawnicze związane z Poznaniem tematem lub osobą twórcy oraz
programy promujące czytelnictwo,
d) wzmacnianie współpracy kulturalnej z zagranicą poprzez ułatwienie czynnego
uczestnictwa

przedstawicieli

poznańskiego

wydarzeniach kulturalnych za granicą,

środowiska

w

znaczących

e) wzbogacanie życia kulturalnego Poznania poprzez działania artystyczne
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międzynarodowych

i

ogólnopolskich

przedsięwzięć
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Powstania

Wielkopolskiego (priorytet na lata 2017 – 2019),
g) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu i kraju wybitnych
postaciach,

miejscach
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i popularyzowanie tradycji kulturowych Poznania i jego mieszkańców;
6) w sferze pożytku publicznego „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”:
a) promocja współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami miast partnerskich;
7) w sferze pożytku publicznego „Promocja i organizacja wolontariatu”:
a) wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego
społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Poznańskiego Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu;
8) w sferze pożytku publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym”:
a) profilaktyka uzależnień skierowana do grup ryzyka,
b) informacja, konsultacja, edukacja oraz szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień,
c) diagnostyka i konsultacja HIV/AIDS;
9) w sferze pożytku publicznego „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt. 1-32”:
a) wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego
społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Poznańskiego Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.
2. Lista zadań publicznych o charakterze wieloletnim, wymienionych w ust. 1, może ulec
zmianie.
3. Zadania publiczne zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym precyzuje Roczny
Program.

Rozdział 9
Kierunki działań Miasta na lata 2017 – 2020

§ 11

1. Kierunki działań w sferze pożytku publicznego „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”:
1) reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych;
2) rozwój usług i aktywności na rzecz mieszkańców wymagających wsparcia z zakresu
pomocy społecznej.
2. Kierunki działań w sferze pożytku publicznego „Wspieranie rodziny i systemu pieczy
zastępczej”:
1) pomoc na rzecz rodzin i dzieci, między innymi poprzez działania wolontaryjne
w poznańskich rodzinach, rozwój i edukację małego dziecka;
2) pomoc w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci;
3) zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających
trudności w wypełnianiu swoich zdań;
4) zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego;
5) zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i realizacja programów wsparcia dla osób
sprawujących pieczę zastępczą i dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
3. Kierunki działań w sferze pożytku publicznego „Ochrona i promocja zdrowia, w tym
działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)”:
1) profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, w szczególności
rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka i samokontroli;
2) profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób układu krążenia, w szczególności
rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka;
3) promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym;
4) promocja zdrowego odżywiania i zapobieganie zaburzeniom odżywiania;
5) działania mające na celu poprawę jakości życia i poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego
osób 60+;
6) opieka domowa nad osobami chorymi terminalnie oraz inne formy pomocy na rzecz
przewlekle i nieuleczalnie chorych.

4. Kierunki działań w sferze pożytku publicznego „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa”:
1) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej
społeczeństwa zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).
5. Kierunki działań w sferze pożytku publicznego „Działalność na rzecz integracji
cudzoziemców”:
1) integracja cudzoziemców ze środowiskiem lokalnym – zapewnienie działań na rzecz
cudzoziemców w środowisku lokalnym oraz integracji środowisk mniejszości
etnicznych i narodowych.
6. Kierunki działań w sferze pożytku publicznego „Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych”:
1) poprawa stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych;
2) rozwój zawodowy oraz integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
3) poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
4) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz rozwój ekonomii społecznej.
7. Kierunki działań w sferze pożytku publicznego „Działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym”:
1) wsparcie i aktywizacja społeczna seniorów.
8. Kierunki działań w sferze pożytku publicznego „Działalność wspomagająca rozwój
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”:
1) doradztwo biznesowe adresowane do początkujących przedsiębiorców;
2) kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
9. Kierunki działań w sferze pożytku publicznego „Działalność wspomagająca rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych”:
1) tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych;
2) aktywizacja lokalnej społeczności w granicach objętych obszarem Miejskiego
Programu Rewitalizacji;
~33) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze
śródmieścia Poznania.
10. Kierunki działań w sferze pożytku publicznego „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja,
oświata i wychowanie”:

1) realizacja programów wychowawczych, w tym przeciwdziałanie różnym formom
wykluczenia społecznego;
2) upowszechnienie wiedzy, w tym rozwój pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży;
3) działania na rzecz rozwoju placówek edukacyjnych oraz podnoszenia kompetencji
kadry pedagogicznej.
11. Kierunki działań w sferze pożytku publicznego „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynek dzieci i młodzieży”:
1) integracja i aktywizacja środowiska studenckiego poznańskich uczelni;
2) wsparcie organizacji wypoczynku w okresie wakacji letnich i ferii zimowych.
12. Kierunki działań w sferze pożytku publicznego „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego”:
1) działalność wspierająca rozwój kultury oraz lokalnego środowiska kulturalnego;
2) ratowanie sieci poznańskich fortyfikacji.
13. Kierunki działań w sferze pożytku publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej”:
1) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie
sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego;
2) organizacja stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych;
3) udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach
ligowych;
4) organizacja Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej;
5) organizacja całorocznych zajęć rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i seniorów;
6) współorganizacja imprez o zasięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym.
14. Kierunki działań w sferze pożytku publicznego „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego”:
1) edukacja ekologiczna – ochrona przyrody;
2) edukacja ekologiczna – kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;
3) ochrona i odtwarzanie siedlisk organizmów naturalnie dziko występujących na terenie
miasta Poznania;
4) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w zakresie pielęgnacji terenów prawnie
chronionych.
15. Kierunki działań w sferze pożytku publicznego „Turystyka i krajoznawstwo”:
1) współorganizacja imprez krajoznawczych po Wielkopolsce.

16. Kierunki działań w sferze pożytku publicznego „Upowszechnianie i ochrona wolności
i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój
demokracji”:
1) wspieranie różnorodności społecznej i zapobieganie nierównemu traktowaniu.
17. Kierunki działań w sferze pożytku publicznego „Ratownictwo i ochrona ludności”:
1) zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych;
2) organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa
wodnego.
18. Kierunki działań w sferze pożytku publicznego „Działalność na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”:
1) promocja współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami miast partnerskich.
19. Kierunki działań w sferze pożytku publicznego „Działalność na rzecz rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”:
1) promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu;
2) wsparcie rodziców samodzielnie wychowujących dzieci;
3) specjalistyczna pomoc rodzinie w sytuacji kryzysu rozstania;
4) wsparcie rodziców poprzez dofinansowanie żłobków niepublicznych z terenu Poznania
w zakresie odpłatności za pobyt w tych placówkach dzieci w wieku od ukończenia 20.
tygodnia do 3 lat;
5) integracja międzypokoleniowa;
6) wspieranie rodziny i macierzyństwa.
20. Kierunki działań w sferze pożytku publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym”:
1) socjoterapia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym;
2) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym;
3) prowadzenie Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu;
4) prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z miasta Poznania –
w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych;
5) prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z miasta Poznania –
w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 10
Wysokość środków planowanych na realizację Programu

§ 12

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych
o charakterze wieloletnim zostanie określona w uchwale budżetowej oraz w Wieloletniej
Prognozie Finansowej.
2. Roczny Program szczegółowo precyzuje cele i zakres współpracy, priorytetowe zadania
publiczne oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację w danym roku
budżetowym.

Rozdział 11
Sposób tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji

§ 13

1. Dnia 8 sierpnia minął termin przekazania przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta
Poznania propozycji priorytetowych zadań publicznych planowanych do realizacji we
współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach 2017-2020.
2. W okresie od 18 sierpnia 2016 r. do 8 września 2016 r. odbyły się konsultacje społeczne
w sprawie projektu Programu, ogłoszone na stronie internetowej Miasta Poznania zgodnie
z uchwałą Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą
Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje prowadzone były
w formie:
1) zgłaszania uwag i opinii drogą elektroniczną na wskazany w ogłoszeniu adres;
2) spotkania konsultacyjnego;
3) wizyt u organizacji pozarządowych;
4) przekazania projektu Programu do konsultacji ciałom doradczym i konsultacyjnym.

Do Urzędu wpłynęło 18 uwag zgłoszonych przez cztery organizacje pozarządowe, z których
uwzględniono 3 uwagi, częściowo uwzględniono 4, natomiast odrzucono 11.

W ramach konsultacji Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Oświaty wydała
stanowisko w sprawie projektu uchwały, w którym zarekomendowała:
1) dodanie zapisu o ewaluacji Programu po dwóch latach obowiązywania;
2) wpisanie do Programu następujących zadań:
a) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktycznopsychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież wraz z rodzinami, w tym
przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego,
b) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach
edukacyjnych,
c) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży,
d) wspieranie organizacji wypoczynku letniego i zimowego,
e) rozwój placówek oświatowych i doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej,
f) edukacja dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań i pasji uczniów
poznańskich szkół;
3) dodanie zapisu doprecyzowującego § 9 pkt 2 (Formy współpracy pozafinansowej):
wspieranie organizacji pozarządowych poprzez stworzenie portalu (wortalu)
umożliwiającego wymianę myśli, doświadczeń, dobrych praktyk oraz prezentację
organizacji w przestrzeni Internetu.
3. Dnia 6 września odbyło się spotkanie Zespołu roboczego do spraw opracowania
i monitorowania procedur udzielania i rozliczania zadań publicznych zlecanych
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami), podczas którego ustalono dodanie
w Programie rozdziału „Kierunki działań Miasta na lata 2017-2020”.

Rozdział 12
Sposób oceny realizacji Programu

§ 14

1. Sposób realizacji Programu podlega ocenie, która w szczególności opiera się na analizie
następujących kryteriów:
1) liczby zadań publicznych o charakterze wieloletnim zleconych organizacjom
pozarządowym poprzez otwarte konkursy ofert;
2) liczby zadań publicznych o charakterze wieloletnim zleconych organizacjom
pozarządowym z zastosowaniem mechanizmu regrantingu;
3) liczby zadań publicznych o charakterze wieloletnim zleconych organizacjom
pozarządowym poprzez zakup usług;
4) łącznej wysokości środków finansowych Miasta zaangażowanych w realizację zadań
publicznych o charakterze wieloletnim, zleconych organizacjom pozarządowym.
2. Ocena realizacji Programu dokonywana będzie wspólnie przez przedstawicieli Prezydenta
i organizacji pozarządowych.

§ 15

Wieloletni Program Współpracy podlega ewaluacji po dwóch latach obowiązywania. Za
ewaluację odpowiada Prezydent Miasta w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi,
komisjami dialogu obywatelskiego i Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Rozdział 13
Przepisy końcowe

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący RMP
(-) Grzegorz Ganowicz

