Zespól doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Notatka ze spotkania
w dniu 13.05.2009r.
Prezydent Miasta Katowice powołał Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach współpracy pozafinansowej Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.
Oprócz dotychczasowej wymiany informacji pomiędzy Wydziałem a organizacjami pozarządowymi, do zadań zespołu należeć będzie między innymi:
− 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.
W dniu 13.05.2009r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu doradczego ds. współpracy z
organizacjami pozarządowymi
- Uczestnicy spotkania:
Wydział Polityki Społecznej:
1. Małgorzata Moryń-Trzęsimiech – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
2. Agnieszka Lis – pracownik Referatu ds. Organizacji Pozarządowych
3. Gizela Przeor - pracownik Referatu ds. Organizacji Pozarządowych
4. Katarzyna Stolecka-Szymoszek - pracownik Referatu ds. Organizacji Pozarządowych
5. Iwona Szreter-Kulisz – pracownik Wydziału Sportu i Turystyki
Przedstawiciele organizacji pozarządowych
6. Monika Bajka – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów
7. Krzysztof Hołyński – członek Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Organizacji
Pozarządowych MOST
8. Anna Kruczek - Prezes Zarządu Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych
KAFOS
9. Ewa Pytasz – Dyrektor Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana
Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (ośrodek regionalny w Katowicach)
10. Grzegorz Wójkowski – Prezes zarządu Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy BONA
FIDES.
Omawiane sprawy:
1. Przekazano informacje z zakresu bieżącej działalności Wydziału Polityki Społecznej:
•

ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań w ramach Programu Profilaktyki i
Promocji Zdrowia - na zadanie: Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji
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zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia mieszkańców oraz związanej
z nim jakości życia
• poinformowano o dotychczasowych spotkaniach dwóch zespołów doradczych z
udziałem Pani Krystyny Siejna – Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice
(Zespół doradczy ds. pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym oraz osobom
zaburzonym psychicznie i ich rodzinom – 28.04.2009 oraz Zespół doradczy ds. opieki
nad dzieckiem i rodziną – 5.05.2009)
• podpisano Porozumienie o współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w
Katowicach pomiędzy:
1. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach
2. Komendą Miejską Policji w Katowicach
3. Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach
Celem ww. porozumienia jest wspólna realizacja zadań na rzecz poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz
zapewnienia bezpieczeństwa i pomocy osobom starszym, jak również inicjowanie
przedsięwzięć w kierunku wzmacniania pozytywnego wizerunku instytucji w
społeczności Katowic.
Wnioski:
1) Protokoły ze spotkań doradczych będą zamieszczane na stronie internetowej w
zakładce „Organizacje pozarządowe”,
2) Przygotować ankietę i przesłać do organizacji przed kolejnymi spotkaniami
zespołów doradczych; w ankiecie organizacje będą składać propozycje tematów
na spotkania (propozycja Pani M. Bajki, by organizacje „opiekowały” się
określonym tematem).
2. Platforma konsultacji społecznych
•

Pierwotnie planowano pilotażowo uruchomić watki dotyczące przedsięwzięć i
projektów realizowanych przez Wydział Polityki Społecznej. Z uwagi na fakt, iż jest
to ważne narzędzie, które ułatwi komunikowanie się pomiędzy Urzędem Miasta a jego
mieszkańcami, planowane jest rozszerzenie platformy o dodatkowe wątki.
Uruchomienie platformy zostanie poprzedzone konferencją prasową z udziałem
Prezydenta Miasta Katowice.

Wnioski:
1) rozszerzyć liczbę tematów – dopisać wątki dla każdego tematycznego zespołu
doradczego,
2) dopisać wątek o spotkaniach Zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi (zaprosić zainteresowane organizacje do udziału w spotkaniach
zespołu, nie blokować dostępu organizacjom kulturalnym, sportowym → takie
spotkania umożliwią wzajemne poznanie się organizacji, a być może w przyszłości
utworzenie Miejskiej Rady Pożytku Publicznego),
3) w trakcie działania platformy – organizacje będą składać propozycje nowych
tematów.
3. Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok
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Konsultacje do programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na
2010 rok miały się odbywać w oparciu o Program na 2009 rok. Konsultacje planowano
przeprowadzić między innymi przy pomocy Platformy konsultacji społecznych
Wnioski:
1) Z uwagi na zmianę terminu uruchomienia platformy konsultacji społecznych,
informacja o konsultacjach do programu zostanie zamieszczona na stronie
internetowej portalu miejskiego najpóźniej do 15 maja br. (termin przyjmowania
propozycji – 15 sierpnia br.)
2) Wszystkie propozycje ze strony organizacji będą zamieszczane na stronie
internetowej.
4. Informacje Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy BONA FIDES
20 maja o godz. 14.00 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach przy ul.
Opolskiej 15 odbędzie się spotkanie przedstawiające ogólnopolski Projekt Społeczny 2012 na
terenie woj. śląskiego.
Projekt Społeczny 2012 realizowany jest przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich we wszystkich 6 polskich miastach, które były kandydatami do organizacji meczów w ramach Euro 2012. Partnerem przy realizacji projektu w woj. śląskim jest Stowarzyszenie Bona Fides.
Projekt ma na celu zwiększenie partycypacji obywatelskiej w Polsce. W jego ramach organizowane będą warsztaty i debaty społeczne, podczas których uczestnicy będą się zastanawiali,
co zrobić, żeby zwiększyć poziom zaangażowania społeczności lokalnych w procesie podejmowania decyzji związanych z przygotowywaniem dużych imprez sportowych i kulturalnych.
5. Informacje Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS
- przekazano informacje o trwających szkoleniach organizowanych przez Inkubator Trzeciego
Sektora w ramach projektu „Osiemnastka w sieci” i problemach z salami szkoleniowymi (wyjaśniono, iż aktualnie ze strony Urzędu Miasta dostępna jest jedynie sala na ul. Francuskiej
70; sale na ul. Młyńskiej 4 mają rezerwacje na stałe posiedzenia Prezydenta Miasta, Rady
Miasta Katowice oraz poszczególnych komisji)
- poinformowano o realizacji projektu Doradca i asystent personalny – Punkty Aktywizacji
Osób Niepełnosprawnych – budowanie współpracy publiczno-społecznej
Celem projektu jest tworzenie struktur świadczących wysokiej jakości usługi, umożliwiające
aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych oraz poprawę dostępu do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych, zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji asystenta
personalnego osoby niepełnosprawnej. W tym celu realizowany jest cykl szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.
- 19.05.2009r. odbędzie się walne zebranie organizacji członkowskich KAFOS
- pod koniec maja br. będzie miała miejsce w KAFOSie wizyta organizacji partnerskiej z Niemiec
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- 15.05.2009r. – KAFOS organizuje konferencję w Siewierzu – tematyka konferencji dotyczy
podnoszenia jakość usług socjalnych w organizacjach realizujących ten typ usług.
6. Informacje Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST
- istnieje możliwość nieodpłatnego udostępniania sali dla organizacji pozarządowych (15 osobowa),
- Stowarzyszenie MOST prowadzi Punkt Konsultacyjny dla śląskich ngo’s. Punkt działa w
poniedziałki i czwartki w godzinach 15.00 - 17.00. W poniedziałki dyżuruje Pan Andrzej Michalik - porady księgowo - prawne z zakresu funkcjonowania ngo-s; w czwartki dyżuruje Pani
Agata Gnat - porady dot. pozyskiwania środków z EFS (szczegółowa informacja została przesłana po spotkaniu pocztą elektroniczną – informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej w zakładce „Organizacje pozarządowe”)
- 21 maja 2009 r. - odbędzie się konferencja w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach
(ul. Opolska 15) w godz.: 10.00 - 13.30: „Dotacje unijne - doświadczenie, perspektywy i
możliwości związane z uzyskaniem dofinansowania na działalność przedsiębiorstw”
Konferencja jest realizowana w ramach projektu: AUTOSTRADA NOWYCH MOŻLIWOŚCI - DOTACJE DLA FIRM W LATACH 2007-2013. MOST jest współrealizatorem projektu.
Wniosek:
1) WPS wystąpi do katowickich organizacji pozarządowych z prośbą o udzielenie informacji, ile środków pozyskano ze źródeł zewnętrznych na realizację projektów, w tym ile
na rzecz mieszkańców miasta Katowice.
2) ustalić sposób realizacji zadań z zakresu kultury w 2010 roku
7. Informacje Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
- istnieje możliwość nieodpłatnego udostępniania sali dla organizacji pozarządowych (15-20
osób),
- FRDL uczestniczy w Inicjatywie 89 - obchodach dwudziestej rocznicy przemian 1989 roku,
(ogólnopolskie świętowanie dwudziestolecia wolnej Polski), jednocześnie FRDL obchodzi
Jubileusz XX-lecia powstania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
- czerwiec br. rozpocznie się nabór do projektu w ramach Działania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie zaplanowano kursy językowe i komputerowe; liczba miejsc
jest ograniczona; wyznacznikiem udziału w projekcie jest kryterium dochodowe.
Wniosek:
1) umieszczenie logo Inicjatywy 89 na stronie internetowej portalu miejskiego Katowic
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8. Informacje z Wydziału Sportu i Turystyki
− ogłoszono konkurs: Akcja Lato 2009 r. oraz organizacja imprez sportowych w 2 połowie 2009 roku - otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji z budżetu Miasta Katowice – termin składania ofert 29 mają 2009r. - szczegóły na stronie internetowej:
http://www.katowice.eu/artykuly/1195,294,akcja-lato-2009-r-oraz-organizacja-imprezsportowych-w-2-polowie-2009-roku---otwarty-konkurs-ofert-na-udzielenie-dotacji-zbudzetu-miasta-katowice.htm
− omawiono sprawę Porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem SSK GKS Katowice
a Prezydentem Miasta Katowice.
9. Wydarzenia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży - Dom Aniołów Stróżów
− 25.05.2009r. – Stowarzyszenie współorganizuje z Fundacja Pomocy Dzieciom ULICA
konferencję: Śląskie Dzieci Ulicy - mit czy rzeczywistość we współpracy z organizacjami działającymi na rzecz dzieci marginalizowanych społecznie – konferencja jest poświęcona dzieciom marginalizowanym na Śląsku oraz sposobom przeciwdziałania
temu zjawisku. Konferencja odbędzie się w auli Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b). Konferencji – w dniu 24 maja 2009 r. - będzie towarzyszyć
impreza sportowo - wspinaczkowa pt. „Z ulicy na szczyty”, w której udział wezmą
dzieci z ww. środowisk. (informacja została zamieszczona na stronie portalu miejskiego Katowic)
− 24.05.2009r. - Festyn integracyjny „Druga szansa dla Załęża” organizowany w ramach
projektu „Druga szansa dla Załęża” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013. Godziny:12.00-17.00 na Placu Słonecznym przez Silesia City Center
(szczegółowe info na: www.efs.anioly24.pl)

Sporządziła: Agnieszka Lis

