Cykliczne spotkania z KAFOS

Notatka ze spotkania
w dniu 15.04.2009r.
Uczestnicy:
Wydział Polityki Społecznej:
1. Małgorzata Moryń-Trzęsimiech – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
2. Agnieszka Lis – pracownik Referatu ds. Organizacji Pozarządowych
3. Małgorzata Glinka - pracownik Referatu ds. Organizacji Pozarządowych
4. Gizela Przeor - pracownik Referatu ds. Organizacji Pozarządowych
5. Katarzyna Stolecka-Szymoszek - pracownik Referatu ds. Organizacji Pozarządowych
Przedstawiciele organizacji pozarządowych
6. Andrzej Bogdanowicz – Wiceprezes Zarządu Śląskiego Forum Organizacji
Pozarządowych KAFOS
7. Lidia Bortel – Psycholog w Instytucie Współpracy i Partnerstwa Lokalnego
8. Ewa Pytasz – Dyrektor Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana
Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (ośrodek regionalny w Katowicach)
9. Grzegorz Wójkowski – Prezes zarządu Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy BONA
FIDES.
Omawiane sprawy:
1. Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych:
•
•

Zaprezentowano nowy wzór karty parkingowej zawierający dodatkowe oznaczenia,
które mają zabezpieczyć karty przed podrabianiem, tj. pasek i logo miasta Katowice
Poinformowano, iż Prezydent Miasta Katowice wystosował pismo do Pełnomocnika
Rządu ds. osób Niepełnosprawnych Pana Jarosława Dudy w sprawie ograniczenia
zakresu uprawnień do posiadania karty parkingowej

2. Platforma konsultacji społecznych
•

Na stronie internetowej www.katowice.eu dostępna będzie platforma konsultacji,
moderatorem platformy będzie początkowo pracownik Wydziału Polityki Społecznej;
po uruchomieniu platformy, mieszkańcy naszego miasta będą mogli wypowiedzieć się
w zakresie następujących spraw:
1) Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na
2010 rok
2) Zespoły doradcze
3) Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na rok 2009
4) Karty parkingowe

3. Terminy zespołów doradczych
(1) Zespół doradczy ds. pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym oraz osobom
zaburzonym psychicznie i ich rodzinom – 28.04.2009
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(2) Zespół doradczy ds. opieki nad dzieckiem i rodziną – 5.05.2009
(3) Zespół doradczy ds. pomocy bezdomnym – 26.05.2009
(4) Zespół doradczy ds. rozwiązywania problemów uzależnień oraz pomocy rodzinie w
kryzysie i przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.06.2009
(5) Zespół doradczy ds. zdrowia – 9.06.2009
(6) Zespół doradczy ds. pomocy rodzinie z problemem bezrobocia – 16.06.2009
Miejsce: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, sala 315, godzina 16:30.
- Wnioski ze spotkań poszczególnych zespołów doradczych będą dostępne na
stronie internetowej
4. Zespół doradczy ds. współpracy z Trzecim Sektorem
W związku z odbywającymi się w każdym miesiącu spotkaniami cyklicznymi z udziałem
przedstawicieli Zarządu KAFOS oraz włączeniem się innych organizacji do udziału w
tych spotkaniach, Pan G. Wójkowski zaproponował oficjalne powołanie zespołu
doradczego ds. współpracy z trzecim sektorem.
- Wydział Polityki Społecznej wystąpi do Prezydenta miasta Katowice z wnioskiem o
utworzenie takiego Zespołu (pismo!)
Do grona osób uczestniczących w spotkaniach zespołu będzie można doprosić prężnie
organizacje działające w poszczególnych obszarach pożytku publicznego, np. sport,
kultura.
5. Program „Siedemdziesiąt Plus”
Wydział Polityki Społecznej przystąpił do realizacji programu Siedemdziesiąt Plus” we
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Polityki Społecznej w Katowicach.
- 9 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Katowice odbyła się konferencja prasowa poświęcona
miejskiemu programowi pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych pn.
„Siedemdziesiąt plus”.
Zaletą programu jest to, że dzięki zaangażowaniu instytucji miejskich i organizacji
pozarządowych ludzie potrzebujący, zagubieni, pozostawieni samym sobie nie będą
musieli na własną rękę szukać pomocy, lecz ośrodki opiekuńczo-medyczne same zapukają
do ich drzwi.
Główny cel programu, czyli podniesienie jakości życia osób starszych, realizowany
będzie w kilku etapach:
Pierwszy, polega na zainteresowaniu problemami osób starszych pracowników służby
zdrowia, straży miejskiej, policji, organizacji pozarządowych oraz pracowników oświaty,
kultury i sportu, którzy wypracują wspólne rozwiązania potrzeb zdrowotnych,
mieszkaniowych i społecznych osób starszych.
Drugi, realizowany jest poprzez organizację szkoleń, warsztatów i konferencji
umożliwiających wymianę doświadczeń i pomysłów związanych z programem między
kadrami służb miejskich.
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Trzeci, poświęcony jest nawiązaniu szczególnej współpracy z administratorami mieszkań
zajmowanych przez osoby starsze. Zarządcy mają bowiem dostęp do informacji w
zakresie nieprawidłowości w regulowaniu opłat czynszowych i innych, które często mogą
być niemą prośbą o pomoc wysyłaną przez osobę starszą.
Czwarty, polega na udzieleniu konkretnej pomocy, czyli uruchomieniu usługi opiekuńczej
świadczonej w miejscu zamieszkania obejmującej pomoc w zaspokajaniu codziennych
potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną czy też zapewnienie - w miarę
możliwości - kontaktu z otoczeniem.
Piąty, zorientowany jest na profilaktykę i promocję zdrowia dla osób starszych, jako
sposobu na opóźnienie wystąpienia chorób, których jednym z czynników ryzyka jest
zaawansowany wiek.
6. Cegiełki
Referat ds. Organizacji Pozarządowych włączył się w sprzedaż (wśród pracowników Urzędu
Miasta Katowice) cegiełek na koncert charytatywny organizowany na rzecz chorego na zanik
mięśni Kuby Majzla. Koncert odbędzie się 18 maja 200r. w Akademii Muzycznej w
Katowicach.
7. Spotkania pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu
województwa śląskiego
Poinformowano o stałych comiesięcznych spotkaniach pełnomocników ds. współpracy z
organizacjami pozarządowymi. Na ostatnim spotkaniu omawiano procedury konkursowe
funkcjonujące w poszczególnych miastach. Planowane jest wypracowanie wzorcowych
procedur konkursowych. Ujednolicenie procedur konkursowych i wdrożenie ich w miastach
województwa śląskiego ułatwi organizacjom udział w konkursach ogłaszanych w
poszczególnych miastach/gminach.
8. Happeningi w „Miejskiej Dżungli”
W ramach trwającego projektu „Miejska Dżungla” harcerze wspólnie ze stowarzyszeniami
osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie „Aktywne życie” i Stowarzyszenie Chorych na
Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i Przyjaciół) organizować będą w szkołach
happeningi, których celem jest przybliżenie młodzieży problemów osób niepełnosprawnych,
złamanie barier mentalnych, zwrócenie uwagi na bariery architektoniczne przeszkadzające
osobom niepełnosprawnym w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.
Happeningi odbędą się w trzech katowickich szkołach w następujących terminach:
• 22 kwietnia br. w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych,
• 28 kwietnia br. w VIII Liceum Ogólnokształcącym,
• 5 maja br. w Gimnazjum nr 18.
Przedsięwzięcia planowane w ramach happeningu:
(1) Akcja plakatowa „Niepełnosprawni są wśród nas” – wyklejenie na terenie szkoły
plakatów dotyczących problemów osób niepełnosprawnych,
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(2) Prelekcje osób działających w stowarzyszeniach na rzecz osób niepełnosprawnych
wraz z prezentacją działań podejmowanych przez organizacje (np. propagowanie i
wspomaganie niekonwencjonalnych, ekstremalnych sportów osób niepełnosprawnych),
(3) Poznawanie przez młodzież barier, na które napotykają osoby niepełnosprawne (część
młodzieży w szkole poruszać się będzie na wózkach).
9. Wydarzenia Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich Przyjaciół i
Opiekunów
08.05.2009r. - Koncert Charytatywny "Kapele Serc" w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Patronat nad Koncertem objęli Marszałek Senatu Pani Krystyna
Bochenek oraz Marszałek woj. Śląskiego Bogusław Śmigielski.
27.05.2009r. - Światowy Dzień Chorych na Stwardnienie Rozsiane (po raz pierwszy ten dzień
ogłoszono "Światowym Dniem Chorych na Stwardnienie Rozsiane").
27-28.05.2009r. - 15-lecie powstania Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich
Przyjaciół i Opiekunów, 10-lecie działalności Ośrodka Rehabilitacyjnego "Wichrowe Wzgórze".
10. Przedstawienie działalnosci Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im.
Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
Pani E. Pytasz poinformowała w skrócie o działalności Ośrodka w Katowicach:
− organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji dla administracji publicznej,
− doradztwo,
− realizacja projektów dofinansowywanych ze środków unijnych.
Celem rozwijania współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi, p. E.
Pytasz zaproponowała:
- rozważenie możliwości zorganizowania Forum Organizacji Pozarządowych, co
jednocześnie umożliwi naszym lokalnym organizacjom wzajemne poznanie się,
- organizację szkoleń w zakresie konkursów, istniejących procedur, rozliczania dotacji,
itp.
- nawiązanie współpracy z GARR (Górnośląską Agencja Rozwoju Regionalnego pełniącą
funkcje Regionalnego Ośrodka EFS.
Zdaniem P. Pytasz możliwość spotkań organizacji na Zespołach tematycznych, umożliwi
wzajemne poznanie się organizacji oraz wspólne zaplanowanie na 2010 rok katowickiego
Forum Organizacji pozarządowych.

Sporządziła: Agnieszka Lis

