Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Notatka ze spotkania
w dniu 14.04.2010r.

Spotkanie: Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Termin i miejsce spotkania: 14 kwietnia 2010r., godz. 11.00, Urząd Miasta Katowice
Uczestnicy spotkania:
L.p
Imię i nazwisko
Wydział UM/Organizacja pozarządowa
Naczelnik
Wydziału Polityki Społecznej
1
Małgorzata Moryń-Trzęsimiech
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy „Dom
2
Monika Bajka
3

Małgorzata Dyduch

4
5
6
7
8
9

Irena Fugalewicz
Klaudia Grzelak
Maciej Smykowski
Grzegorz Wójkowski
Henryka śabicka
Agnieszka Lis

Aniołów StróŜów”
Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach
Fundacja Dla Śląska
Fundacja Przyjaciele dla zwierząt
Fundacja Piaskowy Smok
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES
Fundacja dla Śląska
Referat ds. Organizacji Pozarządowych/Wydział Polityki
Społecznej

1. Pani M. Moryń-Trzęsimiech przekazała informacje o imprezach przygotowywanych
przez Wydział Polityki Społecznej:
1) W dniach 10-11 maja 2010 r. w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i
Społecznym Wykluczeniem miasto Katowice organizuje konferencję pt. "Radzenie
sobie z długotrwałym bezrobociem" skierowaną do pracowników Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, pracowników urzędów pracy, wydziałów polityki społecznej oraz
organizacji pozarządowych.
Konferencja organizowana jest przez Urząd Miasta Katowice we współpracy ze
Stowarzyszeniem EUROCITIES.
Tematyka:
Konferencja skupi się na kwestiach bezrobocia w miastach oraz współpracy z osobami
dotkniętymi tym problemem. Miasta przedstawią sposoby, jakie wybrały w celu
zminimalizowania problemu
i aktywizacji lokalnej społeczności. Zaproszeni prelegenci przeanalizują politykę Unii
Europejskiej związaną z bezrobociem i wyzwaniami, jakie stoją przed miastami w
nadchodzącej przyszłości.
Miejsce konferencji:
Dzień pierwszy: 10 maja (teatr Ateneum ulica św. Jana 10)
Dzień drugi: 11 maja (Miejski Dom Kultury Giszowiec, Plac pod Lipami 1-3)
Zaproszenia do udziału w konferencji przesłano do organizacji pozarządowych.
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2) W dniu 22 czerwca 2010r. zorganizowany zostanie Katowicki Dzień Organizacji
Pozarządowych.
W tym dniu, w godzinach od 10:00 do 18:00, na ulicy Mariackiej w Katowicach zostanie
ustawiona scena oraz stoiska, które mogą zostać wykorzystane przez organizacje
pozarządowe. Impreza zakończona zostanie występem zespołu muzycznego.
Wydziałem odpowiedzialnym za koordynowanie spraw związanych z organizacją
powyŜszej imprezy będzie Wydział Polityki Społecznej/Referat ds. Organizacji
Pozarządowych, jednocześnie do współorganizacji imprezy zostaną włączone
poszczególne Wydziały realizujące zadania we współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
Jest to pierwsza tego typu impreza organizowana w Katowicach, na której mogą się
spotkać masowo organizacje działające w róŜnych obszarach poŜytku publicznego na
rzecz miasta Katowice i jego mieszkańców oraz zaprezentować prowadzone przez siebie
działania, a nawet pozyskać nowych członków lub wolontariuszy.
Między 19.04. a 23.04.2010r. zostanie przesłana do organizacji informacja o planowanej
imprezie wraz z zaproszeniem do udziału.
Sugestie Pani I. Fuglewicz: ustawić scenę na środku ul. Mariackiej
3) 23-31.05.2010r. - DNI SĄSIADA w Katowicach
Europejski Dzień Sąsiada został zainicjowany w 1998r. w ParyŜu i od tego czasu cieszy
się duŜym, stale rosnącym zainteresowaniem.
Podczas obchodów uczestnicy – mieszkańcy miasta mają okazję nawiązać i umocnić
więzi społeczne z najbliŜszym otoczeniem.
W 2010 roku Katowickie Dni Sąsiada będą trwały od 23 – 31 maja 2010r.
Iinstytucje miejskie przygotowały szereg atrakcji dla wszystkich mieszkańców miasta
Katowice.
Instytucja Kultury „Estrada Śląska”
- Wielki Piknik Dzieci Miasta Katowice – 30 maj 2010r
Miejski Dom Kultury „Koszutka”
- Łączymy pokolenia „W krainie wszystkiego dobrego”- warsztaty połączone z koncertem
muzyki klasycznej – 25 maj 2010
- Recital fortepianowy oraz wykład na temat historii Katowic – 31 maj 2010
Miejski Dom Kultury „Ligota”
- Jubileusz 650 – lecia Ligoty – 23 maj 2010
- Jubileusz 430- lecia Panewnik – 23 maj 2010
Miejski Dom Kultury „Południe”
- Spotkanie z chórem Słowiczek – 24 maj 2010
- Spotkanie Klubu Praca oraz Klubu Robótek Ręcznych „AŜurek” – 25 maj 2010
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- Prezentacja grup artystycznych z MDK „Południe” – 26 maj 2010
- Wystawa prac Tomasza Lincy – 28 maj 2010
- Spotkanie Klubu Miłośników Murcek – 28 maj 2010
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- boisko Zespołu Szkół Specjalnych nr 10, ul. Bednorza 13 - występy mieszkańców,
zabawy integracyjne z chustą, konkursy i zabawy przy muzyce, malowanie twarzy,
warsztaty robienia biŜuterii, grill – 28 maj 2010.
Koordynatorem Katowickich Dni Sąsiada jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta
Katowice.
Organizacje pozarządowe mogą włączyć się w Dni Sąsiada – zaproszenie zostało
przesłane pocztą elektroniczną
2. Pan G. Wójkowski poinformował o akcji zbierania podpisów pod wnioskiem w
sprawie utworzenia rady poŜytku publicznego w UM Katowice.
3. Fundacja dla Śląska omówiła bieŜące problemy organizacji działających w zakresie
kultury:
 utrudniony dostęp organizacji kulturalnych do środków ministerialnych z uwagi na
brak umiejętności sporządzania wniosków i rozliczania takich projektów,
 trudności w organizowaniu spotkań organizacji zajmujących się kulturą z uwagi na
róŜnorodność organizacji (organizacje z tradycjami, organizacje podejmujące
mniejsze inicjatywy kulturalne)
4. Pani M. Bajka poinformowała zebranych, iŜ we współpracy z KAFOS i MOST
przygotowywany jest wzór ankiety badającej potrzeby katowickich organizacji
pozarządowych. Wyniki ankiety mogą posłuŜyć w określeniu kierunków rozwoju
współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.

Wnioski:
1. Ustalić roczny harmonogram spotkań z organizacjami
2. Rozeznać od strony formalno-prawnej moŜliwość organizowania konkursów na wkład
własny dla organizacji (podano przykład miasta Warszawy – konkurs na 20% wkład
własny).
3. RozwaŜyć moŜliwość organizacji szkolenia z zakresu nowelizacji ustawy o
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.

Kolejne spotkanie zespołu: 19.05.2010r.

Sporządziła: Agnieszka Lis

