Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Notatka ze spotkania
w dniu 06.04.2011r.
Spotkanie: Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Termin i miejsce spotkania: 6 kwietnia 2011r.., godz. 12.00, siedziba Stowarzyszenia
Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, Katowice, ul. Kościuszki 70/1
Uczestnicy spotkania:
L.p
Imię i nazwisko
1
Jolanta Wolanin
2
Anna Szelest
3

Monika Bajka

4

Andrzej Bogdanowicz

5

Maria Grzywocz

6

Krzysztof Hołyński

7

Wioletta Iwanicka-Richter

8
9

Adrian Kowalski
Anna Nowicka-Rzeszutek

10
11
12

Andrzej Tomeczek
Grzegorz Wójkowski
Magda Dziubek

13

Agnieszka Lis

Wydział UM/Organizacja pozarządowa
Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych
MOST
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom
Aniołów Stróżów”
Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS
/Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich
Opiekunów i Przyjaciół
Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej
Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym - oddział
Odrodzenie
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych
MOST
Wspólnota Dobrego Pasterza – Klub Młodzieżowy
„Wysoki Zamek”
Fundacja Pomocy Dzieciom „ULICA”
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych
MOST
Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES
Referat Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości /Wydział
Polityki Społecznej
Referat ds. Organizacji Pozarządowych /Wydział Polityki
Społecznej

Przebieg spotkania:
1. Pani A. Szelest jako gospodarz powitała uczestników spotkania i przedstawiła informacje
na temat bieżącej działalności Stowarzyszenia, w tym między innymi o projekcie „Region
aktywnych organizacji – utworzenie mobilnych centrów informacji i wspierania NGO w woj.
śląskim” realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Poddziałania 5.4.2, którego celem jest wzmocnienie potencjału sektora organizacji
pozarządowych w woj. śląskim poprzez ułatwienie dostępu do usług infrastrukturalnych i
indywidualnego wsparcia dla organizacji pozarządowych.
W ramach projektu można bezpłatnie skorzystać z:
- doradztwa w następującym zakresie: zakładania organizacji i podstawowych zasad ich
działania, źródeł finansowania krajowych i zagranicznych, dostępnych szkoleń i poradnictwa
oraz informacji o wydarzeniach dotyczących trzeciego sektora, realizacji zadań publicznych i
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standardów usług, księgowości i sprawozdań finansowych, kwestii prawnych – spraw
członkowskich, pracowniczych, statutów
- szkoleń dotyczących zarządzania organizacją w szczególności w zakresie: budowania
zespołu, planowania programów, współpracy międzysektorowej, pozyskiwania środków,
współpracy z wolontariuszami, podstaw administracyjno-prawnych
- szkoleń tematycznych odpowiadających indywidualnym potrzebom organizacji, m.in. w
zakresie: usług pomocy społecznej, imprez i zbiórek publicznych, spółdzielczości socjalnej,
projektów badawczych, zarządzania finansami, pozyskiwania i aktywizacji członków,
ewaluacji, działalności odpłatnej, promocji, współpracy z mediami.
2. Pani M. Bajka jako przedstawiciel Komitetu organizacyjnego (w składzie Komitetu ze
strony NGO jest również Pani Anna Kruczek - KAFOS, Pan Grzegorz Wójkowski – BONA
FIDES) przedstawiła koncepcję organizacji Katowickich Dni Organizacji Pozarządowych.
Wydarzenie zaplanowano na dni: 2-3 września 2011r. (opis przedsięwzięcia w załączeniu)
2 września br. – konferencja – OKO MIASTA
3 września br. – Festyn „Katowickie Organizacje Pozarządowe dla mieszkańców Katowic” –
Dolina Trzech Stawów, Park przy Lotnisku
Przedstawiona koncepcja organizacji Katowickich Dni Organizacji pozarządowych wywołała
burzliwą dyskusje wśród uczestników, zwłaszcza co do miejsca festynu; przekonano
uczestników, że proponowane miejsce festynu jest atrakcyjne dla mieszkańców Katowic,
którym chcemy zaprezentować działalność naszych organizacji pozarządowych;
padł również pomysł, by włączyć imprezę w cykl imprez organizowanych w ramach Urodzin
Miasta;
Komitet organizacyjny planuje kolejne spotkania celem przygotowania formularza
zgłoszeniowego dla organizacji oraz omówienia dalszych działań.
3. Pan. A. Bogdanowicz poinformował o otwarciu radia „Wichrowe Wzgórze”. Zaprosił do
słuchania radia codziennie w godzinach od 16.00-24.00. Radio gra dla Chorych na SM, ich
Rodzin i Przyjaciół, w kraju i po za granicami.
Poszukiwaniu są prezenterzy wśród osób niepełnosprawnych.
4. Pan A. Kowalski przekazał uczestnikom spotkania foldery wydane w związku
z realizowanym projektem „Z hałdy w Himalaje“. Ta akcja społeczna ma ukazać współczesną
problematykę dzieci i młodzieży z dwóch, odległych od siebie geograficznie światów, a
jednocześnie bliskich w kontekście trudów i losów ludzkich. Zbliżyć młodych ludzi z Nepalu,
zarówno dzięki opowieściom mieszkanek Doliny Khumbu, jak i wizycie w okolicach Mount
Everestu wybranym podopiecznym Fundacji Pomocy Dzieciom „Ulica“.. Projekt powstał z
inicjatywy studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
5. Pani M. Grzywocz poinformowała o nowej formie działalności „KLUB MALUCHA”.
Zajęcia odbywają się w sobotnie poranki dla dzieci do 4 roku życia, wraz z opiekunami.
Zajęcia są formą integracji, "dobrym początkiem" - startem do prowadzenia specjalistycznej
rehabilitacji, edukacji i opieki przedszkolnej.
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Na miejscu można poznać różnorodne formy pracy z dzieckiem, które opiekunowie obejrzą
i przećwiczą w Ośrodku. Istnieje możliwość zapisania się na specjalistyczne konsultacje do
Ośrodka Rehabilitacyjnego "Odrodzenie".
Metody stosowane podczas zajęć: Terapia regulacyjna Castillo - Moralesa; Masaż twarzy,
jamy ustnej i języka; Zajęcia z komunikacji alternatywnej; Program Aktywności wg Knillów;
Muzykoterapia; Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne; Masaż Shantala; Stymulacja
polisensoryczna "Poranny Krąg"; Choreoterapia; Elementy terapii widzenia i słuchu; Zajęcia z
rytmiki z użyciem instrumentów; Zabawy paluszkowe, wierszyki - masażyki; Arteterapia finger paint, masa solna, ciastolina; Relaksacja.
Dziękujemy gospodarzom za zaproszenie i czekamy na kolejne zaproszenia (jedno już mamy
do Ośrodka „Wichrowe Wzgórze” w Siemianowicach Śląskich – Przełajka, prowadzonego przez
Pana A. Bogdanowicza; ośrodek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych).
Zapraszając członków Zespołu pamiętajcie o barierach

Kolejne spotkanie:
11 maja br., w godz. 11.00-12.30, w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, sala 315.

Sporządziła: Agnieszka Lis
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Opis przedsięwzięcia : Katowickie Dni Organizacji Pozarządowych
Termin: 2 – 3 września 2011r.
Miejsce:
2.09.2011r. – OKO MIASTA
3.09.2011r. – Dolina Trzech Stawów, Park przy Lotnisku
2.09.2011r. godz. 14.00 – 17.00 – Konferencja „Po co nam organizacje pozarządowe?”
Program:
1/ Przywitanie uczestników i gości,
2/ Prezentacja nagrania sondy ulicznej dotyczącej wiedzy mieszkańców Katowic o
działających organizacjach pozarządowych i ich funkcji.
3/ Dyskusja panelowa „Po co nam organizacje pozarządowe?”
W panelu wezmą udział przedstawiciele różnych środowisk życia społecznego tj.
administracji publicznej, nauki, mediów, biznesu, organizacji pozarządowych.
4/ Poczęstunek
Planowana liczba uczestników: 120 osób zainteresowanych problematyką organizacji
pozarządowych, w tym: przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji publicznej,
mieszkańcy Katowic.
3.09.2011r. godz. 14.00 – 21.00
mieszańców Katowic”

Festyn „Katowickie Organizacje Pozarządowe dla

Festyn realizowany będzie w 2 formach:
1. „Miasteczko Organizacji Pozarządowych” (od 14.00 do 19.00)
2. „Scena artystyczna NGO” (od 14.00 – 21.00)
Ad. 1). „Miasteczko Organizacji Pozarządowych” :
- stoiska katowickich organizacji pozarządowych w namiotach – od 60 do 90 stoisk
organizacji. Organizacje na stoiskach udzielać będą indywidualnych informacji i porad
zgłaszającym się mieszkańcom miasta, prowadzić będą prezentacje i mini – warsztaty,
wydawać materiały informacyjne o organizacji. Każda z organizacji indywidualnie
przygotuje ofertę promocyjną i scenariusz działań w ramach własnego stoiska,
- strefa „O tym powinieneś się dowiedzieć!” – w wydzielonym, dużym namiocie
organizacje pozarządowe przygotują prezentacje i mini wykłady dotyczące istotnych
problemów dla mieszkańców miasta, którymi zajmują się organizacje np. problemy z
obszaru profilaktyki zdrowotnej, praw człowieka, ekologii itp. Planujemy 10 min.
wystąpienia 20 organizacji pozarządowych,
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- strefa aktywności i zabawy – organizacje pozarządowe przygotują i przeprowadzą
różnorodne zabawy, konkurencje sportowe, pokazy w których wezmą udział mieszkańcy
Katowic, zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Laureaci konkurencji sportowych i
zabaw otrzymają drobne upominki i dyplomy.
Ad 2). „Scena artystyczna NGO”
- w I części artystycznej w godz. 14.00 – 19.00, na scenie prezentować się będą artyści i
zespoły działające przy organizacjach pozarządowych oraz innych inicjatywach społecznych,
- w II części, w godzinach 19.00 – 21.00, odbędzie się koncert finałowy w którym wystąpi
znany zespół lub artysta
Przewidywane kategorie kosztów przedsięwzięcia:
Konferencja „Po co nam organizacje pozarządowe?”
- sala konferencyjna w „OKO MIASTA” – nieodpłatne udostępnienie
- materiały konferencyjne (teczka, druk materiałów konferencyjnych),
- nagranie sondy ulicznej, montaż filmu,
- catering dla 120 osób.
Festyn „Katowickie Organizacje Pozarządowe dla mieszańców Katowic”
- wynajem namiotów dla organizacji - 60 – 90 szt.,
- wynajem 3 dużych namiotów ( 1/ wykłady/prezentacje, 2/ opieka medyczna,
3/ organizatorzy),
- krzesła – ok. 200 szt.,
- stoliki – 100 szt. ,
- ławki – 40 – 50 szt.,
- scena ,
- oświetlenie sceny,
- nagłośnienie sceny,
- honorarium dla artysty/zespołu koncertu finałowego,
- nagrody dla uczestników konkursów,
- wynajem toalet toi – toi,
Pozostałe kwestie organizacyjne:
- przygotowanie materiałów promujących przedsięwzięcie (plakaty, ulotki z programem i
mapką, balony),
- dostarczenie prądu,
- przedłużacze,
- taśmy do oznaczania obszarów w strefie aktywności i zabawy,
- kosze na śmieci,
- ochrona – Straż Miejska,
- opieka medyczna, straż pożarna.

