Zespól doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Notatka ze spotkania
w dniu 14.10.2009r.
W dniu 14.10.2009r. odbyło się drugie spotkanie Zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
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Przebieg spotkania:
1. Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech podsumowała spotkanie z dnia 14.09.2009 w
sprawie projektu Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi
na 2010 rok. Omówiono dodatkowe wnioski złożone w dniu 14.09.2009r. (uwagi do
Programu oraz protokół ze spotkania wraz z omówieniem dodatkowych propozycji do
Programu są dostępne na stronie internetowej www.katowice.eu w zakładce „Organizacje
pozarządowe”.
2. Poinformowano o szkoleniu organizowanym przez Wydział Polityki Społecznej dla
pracowników Urzędu (szkolenie dopołudniowe) oraz organizacji pozarządowych
(szkolenie popołudniowe). Temat szkolenia: Współpraca administracji publicznej z
organizacjami pozarządowymi. Ramowy program obejmuje: Pojęcie organizacji
pozarządowych, odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego, formy i zasady
współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, realizacja zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe (sposób wypełniania oferty, realizacja zadań
zgodnie z umową, sprawozdawczość).
Szkolenie poprowadzi ekspert w zakresie oceny projektów realizowanych w ramach
programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa
obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i
gospodarczych”, asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów w ramach Działania
5.2 POKL „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, szkoleniowiec
uczestniczy również w ocenie projektów składanych w ramach Rządowego Programu

Zespól doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie” (Wyd. DIFIN).
3. Pani Anna Kruczek wyraziła swój niepokój w sprawie zwiększania ilości zadań zlecanych
do realizacji organizacjom pozarządowym przy niezmiennych środkach finansowych.
Może nie warto rozdrabniać się na dużą ilość drobnych projektów, tylko obrać jeden
kierunek działań i finansować projekty duże, dobre i sprawdzone. Od wielu lat
finansowane są zadania na zasadzie kontynuacji działań podstawowych skierowane do
stałej liczby odbiorców, które nie są rozszerzane o działania nowatorskie (nowatorstwo
może rodzić niepewność).
4. Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech zapewniła, iż do oceny ofert złożonych w nowych
konkursach będą dopraszani eksperci z organizacji pozarządowych z głosem doradczym.
5. Pani Klaudia Grzelak dodała opinię, iż powinno się promować rzeczy nowe, „na czasie”,
dostosowane do aktualnych potrzeb, a nie powielać „skostniałe” działania.
6. Pani Monika Bajka zapytała o sposób dobierania organizacji do zespołu ekspertów z
głosem doradczym. Należy ustalić kryteria doboru przedstawicieli ngo do zespołów.
Ustalono, że na kolejnym spotkaniu zespołu spróbujemy określić takie kryteria
(10.11.2009r.).
7. Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech zapewniła, iż w bieżącym roku zostanie
przygotowany kalendarz konkursów, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej.
8. Pani Naczelnik przekazała również informację o terminach spotkań zespołów doradczych:
- Zespół doradczy ds. pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym oraz osobom
zaburzonym psychicznie i ich rodzinom oraz Zespół Doradczy ds. Zdrowia – 27.10.2009
- Zespół doradczy ds. opieki nad dzieckiem i rodzinom oraz Zespół doradczy ds.
rozwiązywania problemów uzależnień oraz pomocy rodzinie w kryzysie i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie – 9.11.2009
- Zespół doradczy ds. pomocy bezdomnym oraz Zespół doradczy ds. pomocy rodzinie z
problemem bezrobocia – 23.11.2009
Zespoły zostały połączone, gdyż spotkanie będzie mieć charakter informacyjno - edukacyjny i
będzie poświęcone między innymi tematyce konkursów (począwszy od oferty po rozliczenie
przyznanej dotacji).
9. Pani Klaudia Grzelak zapytała jakie są realne szanse na powołanie nowego zespołu ds.
ekologii i ochrony zwierząt.
10. Pani Naczelnik zaproponowała wystąpienie z pisemną propozycją do Pierwszego
Wiceprezydenta Miasta Katowice – Pani Krystyny Siejna oraz Wiceprezydenta Miasta
Katowice – Pana Leszka Piechoty (z uwagi na podległość Wydziału Kształtowania
Środowiska).
11. Pani Monika Bajka zapytała czy byłoby możliwe powołanie zespołu doradczego ds.
współpracy z ngo w zakresie sportu/kultury i organizowanie branżowych spotkań z
udziałem Naczelników tych Wydziałów.
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12. Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech wykorzystując obecność przedstawicieli dwóch
Wydziałów rozważyła realne szanse powołania takiego zespołu. W spotkaniach musiałyby
uczestniczyć organizacje „parasolowe” branżowe, a takie w Katowicach nie działają.
13. Pani Naczelnik przekazała zebranym informację o planowanym spotkaniu na dzień 10
grudnia br., o godz. 16.00 zaplanowano spotkanie władz miasta Katowice z organizacjami
pozarządowymi w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” w Katowicach. Celem spotkania
jest podsumowanie współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi w 2009
roku oraz omówienie celów i zasad współpracy na 2010 rok.
W spotkaniu weźmie udział Pani Krystyna Siejna – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice
oraz realizatorzy Programu w 2009 roku - Pełnomocnik Prezydenta ds. Sportu, Naczelnicy
Wydziałów: Kształtowania Środowiska, Kultury, Sportu i Turystyki, Budynków i Dróg,
Informacji i Promocji oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
14. Pani Monika Bajka zwracając uwagę na fakt, iż powołano pilotażowo zespoły działające
przy Wydziale Polityki Społecznej, zapytała czy planowane jest rozszerzanie zespołów i
czy będą powołane zespoły merytoryczne działające prze Wydziale Kultury oraz Wydziale
Sportu i Turystyki.
15. W przypadku Wydziału Turystyki i Sportu taki wniosek o powołanie zespołu nie został
złożony ze strony organizacji sportowych, natomiast Wydział Kultury miał już jedno
nieformalne spotkanie z organizacjami kulturalnymi 25 lipca br. w sprawie Programu na
2010 rok. Na tym spotkaniu organizacje zgłaszały chęć udziału w spotkaniach
cyklicznych, jednocześnie do Wydziału Kultury również nie wpłynął oficjalny wniosek o
powołanie zespołu.
16. Pan Andrzej Bogdanowicz wyraził swoje poparcie kontynuowania działalności
istniejących zespołów.
17. Pani Klaudia Grzelak wyraziła opinię, iż organizacje często nie szukają informacji o
możliwości współpracy z samorządem, że jest to strata energii i czasu podejmowanie
takiej współpracy, ale może to być efekt niewiedzy w tym zakresie.
18. Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech jeszcze raz zaprosiła zebranych na spotkanie 10
grudnia br. i poprosiła o przekazanie informacji innym organizacjom. Na spotkaniu
zostaną dokładnie omówione zapisy Programu na 2010 rok.
19. Pani Monika Bajka ustosunkowując się do opinii Pani K. Grzelak stwierdziła, że
organizacje nie chcą się uaktywniać w zakresie podejmowania współpracy z samorządem
z góry zakładając, że ich propozycje nie zostaną uwzględnione. P. M. Bajka zasugerowała,
by na grudniowym spotkaniu zaproponować nowe zespoły doradcze i wskazać
koordynatorów tych zespołów.
20. Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech poinformowała o inicjatywie Wydziału Polityki
Społecznej i zaproszeniu przesłanym do organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w
tworzeniu projektu plakatu dotyczącego możliwości odliczania w 2010 roku 1% podatku
oraz projektu kalendarza na 2010 rok (zawierającego np. prace wychowanków, loga
organizacji itp.). Celem inicjatywy jest promowanie i wspieranie katowickich organizacji
pozarządowych. Projekty plakatu oraz kalendarza należy przesyłać na adres:
malgorzata.glinka@um.katowice.pl w terminie do 30 października 2009 r.
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21. Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech przypomniała zebranym o realizowanej przez Miasto
Katowice usłudze transportowej dla niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta.
Pani Agnieszka Kurda zaoferowała pomoc w dystrybucji ulotek.
22. Pani Naczelnik poinformowała o spotkaniu grupy roboczej w Brukseli, w którym wzięła
udział. Pobyt w Brukseli w dniach 23-25.09.2009 związany był z ubieganiem się przez
miasto Katowice o organizację konferencji w ramach działań EUROCITIES w związku z
Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Społecznym Wykluczeniem 2010 r. Do
organizacji europejskiej konferencji w kategorii „Bezrobocie” zgłosiły się 2 miasta:
Katowice i hiszpańskie Gijon. Celem pobytu było zaprezentowanie rozwiązań
pomocowych miasta Katowice mających na celu przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu osób bezrobotnych w mieście. projekty socjalne realizowane w mieście
Katowice, które wzbudziły bardzo duże zainteresowanie partnerów europejskich
(przedstawiciele z Anglii, Szwecji, Cypru, Hiszpanii, Grecji, Węgier, Niemiec i Francji).
Grupa międzynarodowych konsultantów za ciekawsze i bliższe idei Eurocities uznała
działania pomocowe podejmowane przez miasto Katowice, tym samym wybierając
Katowice na miasto na organizatora wydarzenia tematycznego „Przeciwdziałanie
wykluczeniu finansowemu poprzez aktywizację społeczności lokalnej i wykorzystanie
narzędzi ekonomii społecznej”.
23. Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech poinformowała również o udziale pracownika
Referatu ds. Organizacji pozarządowych w kongresie pt. „Dni Gerontologiczne w
Ostravie”. Pracownik WPS zaprezentował tam formy wsparcia i pomocy osobom
starszym i niepełnosprawnym w mieście Katowice tj. „Miejski Program Pomocy dla Osób
Starszych i Niepełnosprawnych 70+”. Różnorodność form wsparcia skierowanych do
osób starszych i niepełnosprawnych wzbudziła duże zainteresowanie wśród osób
biorących udział w kongresie. Dzięki udziałowi w kongresie nastąpiła promocja
programów i doświadczeń miasta Katowice w opiece nad seniorami.
24. Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech podsumowała „Akcję szczepień przeciwko grypie
dla mieszkańców Katowic powyżej 65 roku życia” finansowaną przez Miasto Katowice.
W okresie od 01-30.09.2009r. Zaszczepiono 1815 osób. Realizatorami akcji było 10
katowickich przychodni. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem naszych
mieszkańców.
25. Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech zaprosiła również do udziału w dniu 24 października
2009r.w bezpłatnych badaniach organizowanych w ramach akcji DZIEŃ PROMOCJI
ZDDROWIA. Mieszkańcy Katowic mogą skorzystać m.in. z następujących badań:
elektroniczny pomiar wagi ciała i tkanki tłuszczowej, obliczanie wskaźnika BMI, pomiar
wzrostu, ciśnienia tętniczego krwi, pomiar poziomu glukozy i cholesterolu we krwi, EKG,
spirometria, perymetria (badanie pola widzenia), badania USG piersi, szczepienia
p/grypie, konsultacje lekarskie dla dorosłych, konsultacje lekarza pediatry, porady
kardiologiczne, okulistyczne, endokrynologiczne, diabetologiczne i ortopedyczne, badania
densytometryczne (profilaktyka osteoporozy). Badania można wykonać w następujących
placówkach: Przychodnia nr 1, ul. Mickiewicza 9, Przychodnia nr 3, ul. PCK 1,
Przychodnia nr 13, ul. Ordona 3, Przychodnia nr 16, ul. Szopienicka 10.
26. Pani Naczelnik poinformowała
Marszałkowskiego:

o

dwóch

projektach

złożonych

do

Urzędu
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- Projekt - Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju
zasobów ludzkich w Katowicach.
Celem głównym projektu jest stworzenie systemu diagnozowania i kreowania rozwiązań
problemów społecznych w mieście Katowice. Ze względu na badawczy charakter projektu nie
jest możliwe jednoznacznie wskazanie beneficjentów ostatecznych, jednakże odbiorcami
rezultatów projektu będą instytucje miejskie, organizacje pozarządowe i inne podmioty
publiczne, społeczne i prywatne realizujące zadania w zakresie rozwiązywania problemów
społecznych. Projekt realizowany będzie przez miasto Katowice, który jednocześnie będzie
liderem projektu, we współpracy z Partnerem - Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.
- Projekt - Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości.
Projekt partnerski realizowany we współpracy z Miastami: Gliwice (Lider projektu),to Tychy,
Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie - Zdrój, Żory. Celem projektu jest utworzenie „Sieci
Inkubatorów Przedsiębiorczości Społecznej” oferujących wsparcie merytoryczne i
infrastrukturalne dla stowarzyszeń, fundacji i grup inicjatywnych działających na terenie woj.
śląskiego. Inkubatory, działając według określonego modelu, utworzą regionalną sieć
instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej. Sieciowy i partnerski charakter projektu
zapewni komplementarność planowanych działań, zwiększy ich zasięg i dostępność dla
podmiotów ekonomii społecznej. GRUPA DOCELOWA: podmioty ekonomii społecznej,
grupy inicjatywne i osoby indywidualne chcące rozpocząć działalność w III sektorze.
27. Pani Ania Kruczek wyraziła swoją opinię, iż taki projekt realizowany przez samorząd
stanowi konkurencję dla organizacji „parasolowych”, zaburzy współpracę organizacji z
samorządem, gdyż miasto powinno koordynować współpracę, a nie podejmować tego
typu działania wspierające.
28. Pani Naczelnik wyjaśniła, iż projekt jest odpowiedzią na propozycje organizacji na
utworzenie miejskiego centrum organizacji pozarządowych. Takie propozycje pojawiły się
między innymi przy konsultowaniu Programu współpracy na 2010 rok. Nie było intencją
miasta Katowice tworzenie „niezdrowej” atmosfery konkurencji i wyrywania sobie
beneficjentów. A realizacja takiego samego projektu przez Miasto Katowice i KAFOS
może opierać się na wzajemnej współpracy.
29. Pani Agnieszka Lis wyjaśniła, iż w ramach projektu zaplanowano dodatkowe zatrudnienie
osób, które będą mogły zapewnić szerokie wsparcie słabszym organizacjom. Takiego
wsparcia fizycznie nie mogą zapewnić pracownicy Referatu ds. organizacji
pozarządowych z uwagi na dużą liczbę obowiązków. Udział w projekcie umożliwi
pełniejszą realizację zadań wynikających z programów współpracy przyjmowanych przez
Radę Miasta Katowice.
30. Pan Adam Kowalski przedstawił działalność Fundacji Pomocy Dzieciom „ULICA”, która
wywodzi się z wieloletnich doświadczeń twórców i pracowników Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” z Katowic. Celem Fundacji jest
wspieranie osób, grup samopomocowych, organizacji pozarządowych oraz innych służb
społecznych działających na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin marginalizowanych
społecznie. Strona fundacji: www.fundacjaulica.pl.
31. Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech poinformowała o badaniach przeprowadzonych
przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „RoPSAN” dotyczących zjawiska sprzedaży
napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim w mieście Katowice. Badania
przeprowadzono metodą „tajnego klienta” w 50 wylosowanych punktach sprzedaży
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napojów alkoholowych w mieście Katowice. Każdorazowo w badaniu wzięło udział
dwóch specjalnie przeszkolonych ankieterów – osoba wyglądająca na niepełnoletnią„nastolatek”, chcący kupić alkohol i „dorosły”, którego zadaniem było zwrócenie uwagi
sprzedawcy, że nie powinien sprzedawać alkoholu tak młodemu klientowi. Celem badania
była profilaktyka sprzedaży alkoholu nieletnim na terenie miasta Katowice a także w
przypadku negatywnych wyników badania, podjęcie działań mających na celu
zmniejszenie rozmiaru tego zjawiska poprzez przeprowadzenie szkolenia dla
sprzedawców napojów alkoholowych. Raport dostępny jest na stronie:
http://www.katowice.eu/uploads/ropsan%20poprawiony.pdf.
32. Spotkania zespołu będą się odbywać zawsze w drugą środę miesiąca w Urzędzie Miasta.
Z uwagi na fakt, iż 11 listopada br. jest dniem wolnym od pracy, wyjątkowo spotkanie
zespołu roboczego zaplanowano na dzień 10 listopada br. (wtorek).

Sporządziła: Agnieszka Lis

