Cykliczne spotkania z KAFOS

Notatka ze spotkania
w dniu 14.01.2009r.
Uczestnicy:
Wydział Polityki Społecznej:
1. Małgorzata Moryń-Trzęsimiech – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
2. Agnieszka Lis – pracownik Referatu ds. Organizacji Pozarządowych
Śląskie Forum Organizacji Pozarzadowych KAFOS
3. Anna Kruczek – Prezes Zarządu KAFOS
4. Andrzej Bogdanowicz – Zastępca Prezesa Zarządu KAFOS
Informacje WPS:
1. Akcja „1% dla katowickich OPP”
- trwają prace nad ostateczną wersją plakatu
- przesłano pisma do instytucji miejskich i innych w sprawie zgody na wywieszenie
plakatu (za podpowiedzią KAFOS-u – również do Urzędów Skarbowych)
- do KAFOS zostanie przekazanych 50 plakatów, które zostaną rozdystrybuowane do
innych organizacji
- WPS wystąpi z prośbą do pozostałych organizacji „parasolowych” z prośbą o pomoc w
dystrybucji plakatów
2. Pokój dla organizacji
Wydział Polityki Społecznej otrzyma w najbliższym czasie pokój, który zostanie
przeznaczony na potrzeby organizacji; będzie to miejsce z dostępem do komputera,
Internetu oraz na kameralne spotkania zainteresowanych organizacji
3. Dostęp do sal szkoleniowych w Urzędzie Miasta Katowice
Organizacje pozarządowe mogą korzystać z sal szkoleniowych UM na ul. Młyńskiej 4, w
dni robocze, w godzinach lub po godzinach pracy urzędu – konieczne jest wcześniejsze
ustalenie terminu szkolenia
4. Zespoły doradcze
W I kwartale br. planowane jest utworzenie zespołów doradczych z obszaru polityki
społecznej. W ramach pierwszego spotkania zespołów doradczych planowana jest:
- prezentacja działań podejmowanych przez miasto Katowice poprzez działalność
prowadzoną przez instytucje miejskie
- prezentacja działań podejmowanych przez miasto Katowice poprzez dotowanie zadań
publicznych zleconych organizacjom pozarządowym.
5. Rekomendacje
Na wniosek organizacji pozarządowej Wydział Polityki Społecznej wydaje opinię o
działalności organizacji oraz udziela rekomendacji.
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Pytania/uwagi/wnioski KAFOS:
1. Czy Urząd Miasta Katowice może wystawić poręczenia/rekomendacje organizacjom
pozarządowym składającym wnioski o dofinansowanie projektów ze środków unijnych (przy
dofinansowaniu dla kwoty powyżej 1 mln zł wymagane są dodatkowe dokumenty
potwierdzające wiarygodność organizacji).
KAFOS złoży pisemne zapytanie w tej sprawie z uwagi na konieczność uzyskania opinii
Wydziału Prawnego oraz służb finansowo - księgowych UM Katowice.
2. W ramach realizowanych przez organizacje pozarządowe projektów planowane są
szkolenia dla innych organizacji. Istnieje konieczność skoordynowania terminów i odbiorców
szkoleń o podobnej tematyce. Organizacje/instytucje wspierające inne instytucje powinny ze
sobą współdziałać, współpracować – a nie konkurować.
Referat (jako skrzynka kontaktowa) wystąpi z wnioskiem do organizacji „parasolowych” i
Inkubatora przy MOPS w wnioskiem o przekazanie wykazu szkoleń zaplanowanych na 2009
rok – na tej podstawie zostanie sporządzony harmonogram.
3. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na drogach wewnętrznych, parkingach
przed marketami.
Konieczne jest nagłośnienie problemu parkowania w miejscach przeznaczonych dla osób
niepełnosprawnych. Zaplanowano spotkanie przy współudziale przedstawicieli trzech
organizacji: Stowarzyszenia Chorych Na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i Przyjaciół,
Stowarzyszenia „Aktywne Życie”, Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Katowice.
Na spotkaniu w dniu 19.01.2009r. zostaną podjęte rozmowy na temat współdziałania w
powyższym zakresie.
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Sporządziła: Agnieszka Lis

