
Odpowiedzi na zgłoszone w ramach konsultacji uwagi: 

I. 

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. Rozdział 6. 

IV. Obszar działania: polityka społeczna 

Zadanie priorytetowe 2: Pomoc osobom 

i rodzinom zagrożonym wykluczeniem 

społecznym 

 

 

Dodanie do zadania priorytetowego nr 

2 punktu 5 w brzmieniu: 

 

5) wyrównywanie szans rozwojowych  

i edukacyjnych osób ze szczególnym 

uwzględnieniem rodzin z dziećmi 

z ograniczeniami w codziennym 

funkcjonowaniu. 

 

 

Uwaga została uwzględniona w całości. 

Zaakceptowano propozycję zgłoszoną przez Wojewódzką 

Radę dodając do zadania priorytetowego 2: Pomoc osobom 

i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym 

dodatkowego punktu.  

 

Zapis w IV. Obszarze działania: polityka społeczna 

w ramach zadania priorytetowego 2 otrzymał zatem 

następujące brzmienie: 

 

2. Pomoc osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem 

społecznym: 

1) wyrównywanie szans rozwojowych osób oraz rodzin 

(w tym rodzin z dziećmi) zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, w tym m.in. dostęp do poradnictwa 

specjalistycznego; 

2) przeciwdziałanie ubóstwu;  

3) aktywizacja społeczna mieszkańców społeczności 

wiejskich;   

4) rozwój wolontariatu; 



5) wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych osób 

ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi 

z ograniczeniami w codziennym funkcjonowaniu. 

 

 

2. Rozdział 6. 

IV. Obszar działania: polityka społeczna 

Zadanie priorytetowe 4: Rozwój 

ekonomii społecznej 

Dodanie do zadania priorytetowego 

nr 4 punktów 2 i 3 w brzmieniu: 

2) promowanie i wspieranie  stosowania 

klauzul społecznych w zamówieniach 

publicznych przez jednostki samorządu 

terytorialnego, szczególnie przy 

projektach realizowanych z udziałem 

środków samorządu województwa 

łódzkiego i środków, którymi dysponuje 

samorząd województwa; 

3) udział w budowaniu szerokich, 

międzysektorowych 

i międzyinstytucjonalnych partnerstw na 

rzecz rozwoju ekonomii społecznej. 

Uwaga została uwzględniona w całości. 

Zaakceptowano propozycję zgłoszoną przez Wojewódzką 

Radę dodając do zadania priorytetowego 4: Rozwój 

ekonomii społecznej dwóch kolejnych punktów.  

 

Zapis w IV. Obszarze działania: polityka społeczna 

w ramach zadania priorytetowego nr 4 otrzymał zatem 

następujące brzmienie: 

 

4. Rozwój ekonomii społecznej: 

1) wzmacnianie potencjału podmiotów ekonomii społecznej 

(PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS) poprzez 

szkolenia, doradztwo, inne aktywne formy edukacji; 

2) promowanie i wspieranie  stosowania klauzul 

społecznych w zamówieniach publicznych przez jednostki 

samorządu terytorialnego, szczególnie przy projektach 

realizowanych z udziałem środków samorządu 

województwa łódzkiego i środków, którymi dysponuje 

samorząd województwa; 

3) udział w budowaniu szerokich, międzysektorowych 

i międzyinstytucjonalnych partnerstw na rzecz rozwoju 

ekonomii społecznej. 

 

 

 


