
Odpowiedzi na zgłoszone w ramach konsultacji uwagi: 

I. 

Nazwa organizacji:   Fundacja Made in Wieluń  

Numer KRS (lub nazwa i numer rejestru właściwego): 0000775738 

Lp. Zapis w projekcie Programu 
współpracy do którego zgłaszane są 
uwagi wraz z nazwą ustępu, punktu 

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja 
nowego brzmienia paragrafu, ustępu, punktu) 

Odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Łódzkiego 

1.  
IX. Obszar działania: wspomaganie 
rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju 
przedsiębiorczości 
Priorytety: 
1. Popularyzacja działań wspierających 

przedsiębiorczość poprzez: 
1) włączanie przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do współpracy przy 
organizacji przedsięwzięć, takich jak: 
Europejskie Forum Gospodarcze, 
Forum Biznesu i Zrównoważonego 
Rozwoju; 

2) wymiana informacji z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na rzecz 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
na temat podejmowanych inicjatyw 
umożliwiających wolontariuszom, 
studentom, gościom innych instytucji 
udział w wydarzeniach np. 
w Europejskim Forum Gospodarczym. 

 
IX. Obszar działania: wspomaganie rozwoju 
gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości 
Priorytety: 
1. Popularyzacja działań wspierających 

przedsiębiorczość poprzez: 
1) włączanie przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do współpracy przy organizacji 
przedsięwzięć, takich jak: Europejskie Forum 
Gospodarcze, Forum Biznesu 
i Zrównoważonego Rozwoju, Międzynarodowe 
Targi Żywności Ekologicznej i Naturalnej 
NATURA FOOD; 

2) wymianę informacji z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na rzecz rozwoju 
gospodarczego, w tym rozwoju 
przedsiębiorczości na temat podejmowanych 
inicjatyw umożliwiających wolontariuszom, 
studentom, gościom innych instytucji udział 
w wydarzeniach np. w Europejskim Forum 
Gospodarczym. 

Uwaga dotycząca dodania do treści pkt 1 
Targów Natura FOOD nie została 

uwzględniona.  
 

Uzasadnieniem dla braku uwzględnienia uwagi 
jest fakt, iż Województwo Łódzkie nie jest 
Organizatorem Międzynarodowych Targów 
Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA 
FOOD. Organizatorem targów jest Miejska 
Arena Kultury i Sportu a Urząd Marszałkowski 
WŁ jest tylko wystawcą w ramach tego 
wydarzenia i organizatorem konkursu Tygiel 
Smaków.  
 
Jednocześnie zaakceptowano zmiany 
w brzmieniu pkt 2) tj.: 
2) wymianę informacji z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na rzecz 
rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju 
przedsiębiorczości na temat podejmowanych 



  
 
 

inicjatyw umożliwiających wolontariuszom, 
studentom, gościom innych instytucji udział 
w wydarzeniach np. w Europejskim Forum 
Gospodarczym. 
Ze względu na dopisanie, zgodnie z 
wcześniejszą uwagą, punktu dot. włączenia 
tematyki ekonomii społecznej do programu 
Forum, treść punktu 2 po zmianie została 
umieszczona jako punkt 3. 

2. Dopisać Priorytet: 
 
2. Wspieranie inicjatyw promujących rozwój 

gospodarczy Województwa Łódzkiego 
poprzez: 

1. popularyzację idei lokalnego i regionalnego 
patriotyzmu gospodarczego; 

2. prezentowanie lokalnego i regionalnego 
dorobku gospodarczego; 

3. informowanie o najwyższej jakości 
produktach wytwarzanych oraz najwyższej 
jakości usługach świadczonych na terenie 
Województwa Łódzkiego; 

4. popularyzację wiedzy na temat dokonań 
gospodarczych podmiotów działających na 
terenie Województwa Łódzkiego; 

5. wsparcie i promocję rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości społecznej i ekonomii 
społecznej, jako przejawu aktywności 
obywateli, którzy dla realizacji celów 
społecznych wykorzystują instrumenty 
gospodarcze i ekonomiczne; 

Uwaga została częściowo uwzględniona. 
 

Rozbudowanie opisu obszaru IX zostało 
pozytywnie zaopiniowane, jednak nie poprzez 
dopisanie Priorytetu 2 w brzmieniu 
zaproponowanym przez Fundację a jako 
dodanie punktu do Priorytetu 1: 
Popularyzacja działań wspierających 
przedsiębiorczość. 
 
Uwaga zostanie uwzględniona w Programie w 
obszarze IX w następującym brzmieniu: 
 
Priorytety: 
1. Popularyzacja działań wspierających 

przedsiębiorczość poprzez: 
1) (….) 
2) (….) 
3) (….) 
4) wspieranie inicjatyw promujących 
rozwój gospodarczy województwa m.in. 
poprzez popularyzację idei lokalnego  



5. promocję podmiotów ekonomii społecznej,   
przedsiębiorstw  społecznych, organizacji 
pozarządowych jako dostawców usług 
i produktów; 

6. popularyzację wiedzy w zakresie 
przedsiębiorczości, rachunkowości, 
księgowości wśród organizacji 
pozarządowych. 

i regionalnego patriotyzmu gospodarczego 
(w tym jego potencjału i dorobku) oraz roli 
ekonomii społecznej i in. 
Realizacja: Departament Prawno-
Organizacyjny i Departament Promocji w 
formie współpracy pozafinansowej. 
 
Podjęto decyzję o uwzględnieniu zapisów 
wskazanych w pkt 1-5 zgłoszonej do Programu 
uwagi w bardziej zbiorczym i ogólnym ujęciu, 
które pozwoli wyeksponować rolę lokalnego 
i regionalnego patriotyzmu gospodarczego 
oraz podmiotów ekonomii społecznej dla 
regionalnej gospodarki. 
 
Jednocześnie w Programie współpracy nie 
uwzględniono zapisów pkt 6 dot. popularyzacji 
wiedzy w zakresie przedsiębiorczości, 
rachunkowości, księgowości wśród organizacji 
pozarządowych, ze względu na zbyt wysoki 
poziom uszczegółowienia zapisu, który 
ograniczałby grupę docelową, czy zakres 
tematyczny wsparcia beneficjentów. 
 
Brak rekomendacji sprecyzowanego brzmienia 
obszaru IX wynika z faktu, iż w Programie 
współpracy w Rozdziale 4. Formy współpracy 
wskazane są metody i zakresy współpracy z 
NGO’s w regionie, w tym m.in. w aspektach, 
których doprecyzowanie zasugerowała 
Fundacja. 



 

II. 

Nazwa organizacji:   Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich  

Numer KRS (lub nazwa i numer rejestru właściwego): 0000191928 

 

Lp. Propozycje i uwagi o charakterze ogólnym, propozycje wprowadzenia 
nowych zapisów 

Odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego 

1. Włączenie do programu Europejskiego Forum Gospodarczego tematyki 
ekonomii społecznej jako stałego punktu (np. w formie stałego punktu 
w programie Forum_ - forma pozafinansowej współpracy. 

Uwaga została uwzględniona w całości. 
 
Zaakceptowano propozycję zaproponowaną przez Fundację. 
Uwaga została wprowadzona do programu poprzez 
wprowadzenie dodatkowego punktu  w ramach Priorytetu 1. 
Zapis dot. obszaru IX po zmianach przyjmie następujące 
brzmienie: 
1. Popularyzacja działań wspierających przedsiębiorczość 
poprzez: 
1) włączanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do 
współpracy przy organizacji przedsięwzięć, takich jak: 
Europejskie Forum Gospodarcze, Forum Biznesu 
i Zrównoważonego Rozwoju; 
2) wprowadzenie do programu Europejskiego Forum 
Gospodarczego tematyki ekonomii społecznej jako 
stałego punktu; 
3) wymiana informacji z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
na temat podejmowanych inicjatyw umożliwiających 
wolontariuszom, studentom, gościom innych instytucji udział 
w wydarzeniach np. w Europejskim Forum Gospodarczym. 



2. Promowanie przez samorząd ekonomii społecznej jako ważnego elementu 
wpływającego na rozwój lokalny i łączącego aspekty biznesowe 
z działaniem społecznym.  

Uwaga została uwzględniona w całości. 
 
Przychylono się do uzasadnienia dla wprowadzenia zmiany 
zaproponowanej przez Fundację.  
Zgłoszona uwaga zostanie uwzględniona w Programie 
współpracy w Rozdziale 4 Formy współpracy w pkt 2 dot. 
współpracy pozafinansowej w ramach ppkt 11) 
w następującym brzmieniu: 
 
11) popierania i umacniania lokalnych inicjatyw 
podejmowanych na rzecz rozwoju społeczności lokalnych 
i ekonomii, promowania przez samorząd województwa 
ekonomii społecznej jako ważnego elementu 
wpływającego na rozwój lokalny i łączącego aspekty 
biznesowe z działaniem społecznym; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. 

Nazwa organizacji:   Centrum Służby Rodzinie 

Numer KRS (lub nazwa i numer rejestru właściwego): NIP 729-23-76-967, REGON: 472075541 

 

Lp. Zapis w projekcie Programu 
współpracy do którego zgłaszane są 
uwagi wraz z nazwą ustępu, punktu 

Sugerowana zmiana (konkretna 
propozycja nowego brzmienia paragrafu, 
ustępu, punktu) 

Odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego 

1. IV.Obszar działania: polityka społeczna 
2. Działania z zakresu pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin 
i osób – polityka prorodzinna, 
realizowane będą w szczególności 
poprzez: 
1. Promowanie pozytywnego 

wizerunku rodziny; 
2. Działania podnoszące umiejętności 

opiekuńczo-wychowawcze rodziny 
i jej zdolności radzenia sobie 
w sytuacjach kryzysowych; 

3. Programy i działania osłonowe 
i integracyjne na rzecz rodziny. 

Włączenie dodatkowego punktu – 4 
następującej treści: 

4. Prowadzenie poradnictwa 
specjalistycznego dla małżeństw, 
par i rodzin przeżywających 
trudności prowadzących do 
kryzysów oraz inne działania 
zapobiegające rozpadowi rodziny 
(realizacja umowy wieloletniej). 

Uwaga została częściowo uwzględniona 
 

Uznano za zasadne rozszerzenie zapisów Priorytetu 2  
Działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka 
prorodzinna poprzez włączenie punktu 4 w brzmieniu: 
 
4) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla 
małżeństw, par i rodzin przeżywających trudności 
prowadzące do kryzysów oraz inne działania 
zapobiegające rozpadowi rodziny. 
 
Jednocześnie podjęto decyzję, iż zadanie to, tak jak 
pozostałe zadania winno być zadaniem rocznym nie 
wieloletnim. Wprowadzenie w/w zadania do katalogu 
działań z zakresu polityki prorodzinnej oznacza, że będzie 
ono realizowane w ramach przyznanych na rok 2021 
środków finansowych przeznaczonych na realizację 
zadań z zakresu polityki prorodzinnej. 

 



 

IV. 

Nazwa organizacji:   Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej 

Numer KRS (lub nazwa i numer rejestru właściwego): 0000255117 

 

Lp. Propozycje i uwagi o charakterze ogólnym, propozycje wprowadzenia 
nowych zapisów 

Odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego 

1. Umieszczenie w treści Programu zapisów dot. realizacji współpracy 

z organizacjami pozarządowymi uwzględniając aktualną sytuację 

epidemiologiczną tj. epidemię COVID-19. 

 

Uwaga została uwzględniona w całości. 
 
Przychylono się do uzasadnienia dla wprowadzenia zmiany 
zaproponowanej przez organizację. 
  
Zgłoszona uwaga zostanie uwzględniona we wstępie Programu 
współpracy w następującym brzmieniu: 
 
Jednocześnie należy zauważyć, iż wszystkie obszary 
współpracy Samorządu Województwa z organizacjami 
pozarządowymi zostały dotknięte skutkami 
rozprzestrzeniania się COVID-19. W tej sytuacji w ramach 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, w okresie 
trwania stanu epidemii w 2021 r. priorytetowo będzie 
traktowane wykonywanie zadań, które jednocześnie będą 
związane 
z usuwaniem lub przeciwdziałaniem negatywnych następstw 
COVID-19 w obszarach współpracy wskazanych w Rozdziale 
5, przy zachowaniu ich głównych celów. 
 

 



V. 

Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Lp. Zapis w projekcie Programu 
współpracy do którego zgłaszane są 
uwagi wraz z nazwą ustępu, punktu 

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja 
nowego brzmienia paragrafu, ustępu, punktu) 

Odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego 

1. V. Obszar działania: ochrona i promocja 
zdrowia 
Priorytety: 
1. Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno-
opiekuńczych i rehabilitacyjnych 
w warunkach domowych dla osób 
powyżej 65 roku życia. 
2. Rozwój środowiskowych form wsparcia 
dla osób z zaburzeniami funkcji 
poznawczych i otępieniami oraz ich 
rodzin, w szczególności dla chorych 
na Alzheimera. 
3. Pomoc psychologiczna dla osób 
w stanie kryzysu psychicznego. 

V. Obszar działania: ochrona i promocja zdrowia 
Priorytety: 
1. Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno-
opiekuńczych i rehabilitacyjnych w warunkach 
domowych dla osób powyżej 65 roku życia. 
2. Rozwój środowiskowych form wsparcia dla osób 
z zaburzeniami funkcji poznawczych i otępieniami 
oraz ich rodzin, w szczególności dla chorych na 
Alzheimera. 
3. Pomoc psychologiczna dla osób w stanie kryzysu 
psychicznego, w szczególności dzieci 
i młodzieży. 
 
 

Uwaga została uwzględniona w całości. 
Zgłoszona uwaga została zaakceptowana.  
Priorytet 3 w ramach V. Obszaru działania: 
ochrona i promocja zdrowia otrzymuje 
brzmienie: 
 
3. Pomoc psychologiczna dla osób w stanie 
kryzysu psychicznego, w szczególności dzieci 
i młodzieży. 
 

 


