Tłuszcz, dnia 10 października 2016 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU
PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY TŁUSZCZ Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3
UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
NA ROK 2017
Zarządzeniem Nr 0050.78.2016 z dnia 27 lipca 2016 r. Burmistrz Tłuszcza ogłosił
przeprowadzenie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Tłuszcz z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Celem konsultacji było poznanie opinii
organizacji działających na terenie gminy Tłuszcz dotyczącej projektu Programu, pozyskanie
dodatkowych informacji, podzielenie się doświadczeniami, rozważenie zgłaszanych przez
organizacje sugestii w dziedzinach dotyczących działalności tych podmiotów, a także
umożliwienie organizacjom zapoznanie się z projektem ww. programu.
Projekt Programu został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tłuszcz, na
stronie internetowej Gminy Tłuszcz (www.tluszcz.pl) w zakładce Organizacje Pozarządowe –
NGO oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu. Zainteresowane Programem
organizacje pozarządowe miały możliwość zapoznania się z projektem i zgłaszania do niego
pisemnych uwag w terminie od 27 lipca 2016 r. do 07 września 2016 r.

W ramach konsultacji wpłynęły uwagi jednej organizacji.
BAJKU-MAJSZ Fundacja Niedyrektywnego Wspierania Rozwoju Dzieci zaproponowała
zadania do uwzględnienia/rozpatrzenia przy konstruowaniu projektu Programu Współpracy a
tym samym rozszerzenie obszarów, które te zadania obejmują.
Zaproponowane zadania to:
1. Zapobieganie patologizacji i stygmatyzacji młodzieży ze środowisk wiejskich poprzez
aktywizację zawodową i psychologiczną uczniów gimnazjum, opracowanie strategii
interdyscyplinarnych – zadanie mieści się w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym;
2. Zwiększenie dostępności do pomocy psychologicznej/wielospecjalistycznej na
obszarach wiejskich szczególnie w zakresie wczesnego wychwytywania, diagnozy i

terapii zaburzeń rozwojowych, w tym autyzmu u dzieci – zadanie mieści się w
zakresie działalności pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
3.

Stwarzanie możliwości do bezpośredniego obcowania ze sztuką dzieciom i rodzicom
w ich naturalnym środowisku, a więc na wsi bez konieczności wybierania się na
specjalne imprezy – zadanie mieści się w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego;

4. Integracja małych środowisk społecznych miasta i wsi z poszanowaniem różnic, które
potraktowane jako zasoby, mogą stać się bezcennym źródłem nauki i rozwoju dla
każdej ze stron-realizacja projektu wydarzeń i warsztatów plenerowych „Wioska
nasza społeczna” – zadanie mieści się w zakresie działalności wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych;
5. Edukacja i wsparcie dla nauczycieli przedszkoli i nauczania początkowego w zakresie
edukacji dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci z autyzmem – zadanie mieści się w
zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
6. Psychoedukacja rodzin z dziećmi z małych społeczności wiejskich - zadanie mieści
się w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
7. Wyrównywanie

szans

edukacyjnych

dla

dzieci

ze

środowisk

wiejskich

nieuczęszczających do przedszkola - zadanie mieści się w zakresie działalności na
rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka.
Jeden z zakresów pn. „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, zostanie uwzględniony w projekcie
Programu Współpracy.
Propozycja rozszerzenia obszarów o „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym” oraz „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”
nie zostanie wzięta pod uwagę w tworzeniu Projektu. Pozostałe zakresy(obszary) są już
uwzględnione w projekcie Programu Współpracy Gminy Tłuszcz z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
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