Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Notatka ze spotkania
w dniu 10.03.2010r.
Spotkanie: Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Termin i miejsce spotkania: 10 marca 2010r., godz. 11.00, Urząd Miasta Katowice
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kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych
MOST
Referat ds. Organizacji Pozarządowych/Wydział Polityki
Społecznej

1. Na wniosek Pani A. Szelest ponownie przedstawiono cel spotkań zespołu ds.
organizacji pozarządowych.
 wypowiadanie się i dokonywanie oceny w sprawie dotychczasowych form
współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi,
 doradztwo w zakresie usprawniania współpracy pozafinansowej Miasta
Katowice z organizacjami pozarządowymi oraz proponowanie nowych
rozwiązań,
 określanie, w imieniu innych organizacji pozarządowych, aktualnych potrzeb
organizacji w zakresie współpracy pozafinansowej oraz sposobu ich
zaspokajania,
 włączanie się w działania podejmowane przez miasto Katowice.
Zdaniem organizacji, Urząd Miasta Katowice powinien przedstawić strategię dotyczącą
współpracy z organizacjami pozarządowymi na przykład w postaci listu intencyjnego;
przedstawienie przez władze miasta Katowice wizji dotyczącej współpracy z NGO określi
również kierunek działań organizacji (np. powierzenie większej liczby zadań publicznych
do realizacji organizacjom pozarządowym).
2. Przekazano informacje na temat planowanych spotkań zespołów doradczych
tematycznych
1) Zespół doradczy ds. opieki nad dzieckiem i rodziną – 24.03.2010r.
2) Zespół doradczy ds. pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym oraz osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom oraz Zespół doradczy ds. zdrowia – 7.04.2010r.
3) Zespół doradczy ds. pomocy osobom bezdomnym, Zespół doradczy ds. pomocy rodzinie z problemem bezrobocia oraz Zespół doradczy ds. rozwiązywania problemów uza-

Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

leżnień oraz pomocy rodzinie w kryzysie i przeciwdziałania przemocy w rodzinie –
14.04.2010r.
Z uwagi na brak informacji zwrotnych dotyczących działalności poszczególnych zespołów
tematycznych, uczestnicy zespołu ds. organizacji pozarządowych zgłosili gotowość
udziału w poszczególnych spotkaniach zespołów; udział przedstawicieli zespołu ogólnego
w zespołach tematycznych wpłynie na poziom ich wiedzy w zakresie działań samorządu
we współpracy z organizacjami, a jednocześnie ułatwi właściwą ocenę działań/inicjatyw
podejmowanych w poszczególnych obszarach polityki społecznej.
(Na wniosek organizacji w dniu 19.03.2010r. przesłano pocztą elektroniczna informację dotyczącą
terminów zespołów i propozycji tematów do omówienia – wydruk z poczty elektronicznej w załączeniu)

3. Pani E. Pytasz przekazała informację na temat projektu, który realizowany będzie w I i
II klasach szkół gimnazjalnych (spoza miasta Katowice) – Młodzieżowa Akademia
Samorządowa
4. W odpowiedzi na propozycje dotyczące organizacji katowickiego festynu organizacji
pozarządowych uczestnicy zespołu zaproponowali, by włączyć imprezę dla organizacji
w inną imprezę miejską; padły również propozycje by przez całe wakacje ustawić 2-3
stoiska, gdzie organizacje będą mogły promować się, sprzedawać swoje wyroby,
natomiast we wrześniu br. proponują zorganizować mikro-konferencje dotyczącą
aktywności obywatelskiej w Katowicach.

Wnioski:
1. Rozważyć możliwość zorganizowania spotkań w dzielnicach Katowic - Nauka
dialogu prowadzona w klubach emeryckich, seniorów, parafialnych celem
usprawnienia przebiegu spotkań, konsultacji społecznych władz miasta Katowice z
mieszkańcami.
2. Rozważyć
możliwość
przeprowadzenia
szkolenia
dla
pracowników
samorządu/instytucji publicznych i przedstawicieli organizacji celem integracji i nauki
dialogu (stacjonarne i wyjazdowe).

Kolejne spotkanie zespołu: 14.04.2010r.

Sporządziła: Agnieszka Lis

