Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Notatka ze spotkania w dniu 07.03.2012r.
Spotkanie: Zespół doradczy ds. wspó łpracy z organizacjami pozarz ądowymi.
Termin i miejsce spotkania: 7 marca 2012r., godz. 14.00, Urząd Miasta Katowice, ul.
Mlyńska 4, sala 209
IJczetnicy notkania:
L.p
Imię i nazwisko
1
Małgorzata Moryń-Trzęsimiech

Wydzial UM/Organizacja pozarz ądowa
Naczelnik Wydzia łu Polityki Społecznej
Wspierania

Organizacji

Pozarządowych

2

Olga Biegus

3

Janusz Brzozowski

Stowarzyszenie
MOST
GKS Murcki

4

Irena Fugalewicz

Fundacja Dla Ś ląska

5

Klaudia Grzelak

Fundacja „Piaskowy Smok"

7

Wioletta Iwanicka-Richter

Wspólnota Dobrego Pasterza - Klub Młodzieżowy „Wysoki
Zamek"

8

Adrian Kołodziejczyk

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

9

Piotr Koszecki

Stowarzyszenie Kibiców GKS-u Katowice „SK 1964"

10

Agnieszka Lis

Referat ds. Organizacji Pozarządowych/Wydział Polityki
Społecznej

11

Marek Mierzwa

Fundacja dla Ludzi Potrzebuj ących Pomocy „Gniazdo"

12

Ewa Pytasz

13

Edyta Szyszka

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki
- FRDL
Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria"

14

Krzysztof Snioszek

Stowarzyszenie „Szansa dla Każdego"

15

Grzegorz Wójkowski

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES

16

Ludwik Zogała

Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS

17

Henryka Żabicka

Fundacja Dla Śląska

L Organizacja III Katowickich Dni Organizacji Pozarz ądowych.
Uczestnikom spotkania ponownie przedstawiono koncepcj ę Komitetu or g anizacyjne g o, który
w ubiegłym roku organizował II KDOP:
I dzień - dla mieszkańców, ngo"sów i urz ędników
Opcje:
1) Sesja plenarna dla wszystkich - Rola organizacji pozarz ądowych względem
Państwa lub warsztaty w salach wyk ładowych
2) Oficjalne otwarcie - miejsce w centrum miasta
3) „Trasa" na mie ście— warsztaty
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4) Wieczorne nieformalne spotkanie
II dzień - piknik dla mieszkańców - Dolina 3 Stawów

Przekazano równie ż wiadomo ść od Pana Adriana Kowalskiego z Fundacji Dla Dzieci
„Ulica":
( ... ) informuj ę, że na jednym ze spotka ń organizacji pozarządowych, wysun ąłem propozycj ę
dotycz ącą podjęcia się wraz z pozosta łymi organizacjami - organizacji 3 dnia III KDOP. Ten
pomys ł zreszt ą poddała Pani Prezydent Krystyna Siejna na Konferencji II KDOP.
Zgodnie z informacj ą w mailu każdy wie, i ż „II KDOP były bardzo udaną imprez ą dzięki
zaangażowaniu Komitetu" i nie próbuj ę tego podważać. Jednak pomys ł zorganizowania 3
dnia KDOP, który mia łby zaangażować oddolnie wszystkie organizacje, na co dzie ń mniej
angażujące się w dzia łania zespołu doradczego, uważam za potrzebny i s łużący samym
organizacjom w naszym Mie ście. Jednym z powodów tego stanowiska jest fakt, i ż na
spotkania zespołu doradczego przychodzi bardzo ma ła grupa osób, która nie reprezentuje
całego środowiska organizacji pozarządowych. Sam osobi ście nie miałem kontaktu z
organizacjami, które są na liście mailingowej a chętnie zainteresowałbym si ę, czym dane
organizacje się zajmuj ą, kto ich reprezentuje ijakie maj ą pomys ły.
Dlatego też uważam, że oprócz dwóch dni organizowanych przez Komitet, powinien by ć
zorganizowany trzeci dzie ń w taki sposób, aby wszystkie organizacje chc ące brać w tym
udział, miały taką możliwość.
Na ostatnim spotkaniu otrzyma łem odpowiedź, iż nie ma środków finansowych na
zorganizowanie 3 dnia KDOP. My ślę, że nawet, jeśli nie będzie środków a będzie wola
organizacji na taki dzień, to przy niewielkim udziale finansowym mo żna zorganizować 3 dzie ń
na miarę możliwości i wkładu samych organizacji..."

Deklaracj ę pomocy (w formie maila) przy organizacji III KDOP, a zw łaszcza SCENY NGO
złożył też Pan Janusz Brzozowski z GKS MURCKI.
Temat poddano dyskusji przedstawicielom organizacji pozarz ądowych.
Uczestnicy spotkania wyrazili opini ę, by:
- nie rozciągać III KDOP na trzy dni,
- utrzymać Komitet Organizacyjny w tym samym sk ładzie, jak w ubieg łym roku (KAFOS,
DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW, BONA FIDES),
- włączyć organizacje w przygotowanie ró żnych części zadań w ramach wydarzenia.
Uwagi organizacji:
1) Pani Irena Fugalewicz - Fundacja Dla Śląska:
• należy rozważyć czy Dolina Trzech Stawów to dobre miejsce - dost ęp tam
maj ą głównie mieszkańcy Osiedla Paderewskiego; mo że Park Ko ściuszki
byłby lepszym miejscem
• scenę zbliżyć do namiotów;
• prezentacja organizacji pozarz ądowych - lepszym rozwi ązaniem byłoby
puszczenie prezentacji na ekranie LEDowym, ni ż w zamkniętym namiocie;
• zwiększyć nacisk na promocj ę wydarzenia;
2) Pan Grzegorz Wójkowski - Stowarzyszenie wzajemnej Pomocy BONA FIDES
poinformował uczestników spotkania, że na poprzednim zespole go ściliśmy
przedstawicieli Instytucji Kultury - Miasto Ogrodów, gdzie rozwa żano miedzy innymi
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możliwość podłączenia si ę pod wydarzenia „Dni Katowic", co znacznie u łatwiłoby
promocj ę, jednocześnie zwrócił uwagę, ze nasze wydarzenie mog łoby się zgubić w
natłoku imprez organizowanych w ramach Dni Katowice.
3) Pani Edyta Szyszka - Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria": łącząc
te dwa wydarzenia, nie będziemy mieć wpływu na formę promocji, organizacje
powinny same postara ć się o promocj ę III KDOP, np. promocja w szkołach połączona
z prelekcjami „Co to jest NGO?"
4) Pani Edyta Grzelak - Fundacja „Piaskowy Smok" - punktem wyj ścia powinna być
sonda uliczna, którą przeprowadzono w ubieg łym roku i zaprezentowano podczas
konferencji w ramach II KDOP, która pokaza ła, że mieszkańcy nie znaj ą poj ęcia
organizacji i ci ężko im pokojarzy ć jakimi dziedzinami życia się zajmuj ą, nie wiedzą
czy organizacje działaj ą w ich otoczeniu.
5) Pan Adrian Ko łodziejczyk - Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
zaproponował rozważenie propozycji zorganizowania imprezy w dzielnicy
Nikiszowiec, takie atrakcyjne miejsce mo że przyci ągnąć ludzi.
6) Pan Grzegorz Wójkowski - stwierdził, że powinniśmy wybierać miejsca dostępne
dla większej grupy mieszkańców, planuj ąc w ubiegłym roku imprezę na Dolinie
Trzech Stawów liczono równie ż na udział przypadkowego mieszkańca, który
wypoczywa w tym miejscu; w dzielnicach- w siedzibach organizacji mog łyby jednak
odbywać się warsztaty dla mieszkańców.
7) Pani Olga Biegus - Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarz ądowych
MOST zaproponowała by po ustaleniu programu wydarzenia przygotowa ć mapkę, na
której zostan ą zaznaczone siedziby/miejsca dzia łania organizacji pozarz ądowych
pogrupowane branżowo (organizacje same powinny si ę zgłosić same jeśli clicq znaleźć
się na takiej mapie)
8) Pan Adrian Kołodziejczyk - przy promocji wydarzenia powinno si ę szukać
rozwiązań niskobudżetowych, nieszablonowych do popularyzowania tego typu
wydarzeń, a jednak popularnych, np. You Tube, Facebook
9) Pani Klaudia Grzelak - planuj ąc wydarzenie nale ży rozważyć jakie środki można na
to przeznaczy ć i jaki jest dostępny potencjał (osobowy, rzeczowy)
10)Pani Henryka Żabicka - Fundacja Dla Śląska - jeśli naszą imprezę będzie można
włączyć w działania Miasta Ogrodów to mo żliwe będzie przesuni ęcie różnych grup
wydatków, oszcz ędzaj ąc na innych pozycjach.
11)Pan Adrian Kołodziejczyk zaproponował włączenie Uniwersytetu Ś ląskiego
w Katowicach do współpracy przy organizacji III KDOP (studenci, miejsce - plac przy
ul. Bankowej), wyrazi ł swoj ą opinię by nie planować terminu naszego wydarzenia z
obchodami Dni Katowic.
12)Pani Klaudia Grzelak wyraziła swoj ą opinię, że wydarzenie powinno by ć na stale
wpisane w kalendarium imprez wspó łorganizowanych przez Miasto, by zapewni ć tek
stale finansowanie przez wszystkie Wydzia ły UM Katowice zaangażowane w imprez ę .
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13) Pan Grzegorz Wójkowski - zadeklarował, ze Komitet organizacyjny przygotuje
koncepcj ę wydarzenia i roze śle do organizacji z pro śbą o uwagi.
Organizacje pozarzqdowe, które zadeklarowa ły pomoc przy wspólorganizacji
wydarzenia:
• Ś lqskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria" - Promocja wydarzenia
• Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarzqdowych MOST - Promocja
wydarzenia
• Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
• Fundacja dla Ludzi Potrzebuj ących Pomocy „Gniazdo"GKS Murcki - scena NGO,
turniej
• Fundacja Dla Ś ląska - promocja w śród organizacji kulturalnych

Pani Malgorzata Mory ń - Trzęsimiech - Naczelnik WPS zaproponowała, by wYst4pié do
Pana Prezydenta z propozycj ą zorganizowania III KDOP

II. Inne sprawy:

1. Pani Henryka Żabicka poinformowała, że Urząd Marszałkowski promuje 1% dla
organizacji z województwa śląskiego poprzez film prezentuj ący wybrane organizacje
pozarządowe, które wymienione są z nazwy, numerami KRS, a osoby wyst ępuj ące
wymienione są z imienia i nazwiska; Rzecznik Marsza łka obiecał zdj ąć nazwy
organizacji i KRS-y.
2. Pan Piotr Koszecki - posty umieszczane na Platformie Konsultacji Spo łecznych nie są
na bieżąco publikowane. Sytuacja ta dotyczy w ątków zamieszczanych w ró żnych
Kategoriach obs ługiwanych przez Wydzia ły UM Katowice.
Wnioski dla WPS:
1. Wystąpić do Wydziału Promocji o zdyscyplinowanie moderatorów w zakresie bie żącej
obsługi PKSpoł .

Kolejne spotkanie:
04.04.2012r, godz. 14.00 - sala 315, ul. Młyńska 4, UM Katowice
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