
   

Notatka ze spotkania 

 w dniu 02.02.2011r. 

 

Spotkanie: Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  

 

Termin i miejsce spotkania: 2 lutego 2011r., godz. 12.00, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów", ul. Gliwicka 148, Katowice. 

 

Uczestnicy spotkania: 
 

L.p Imię i nazwisko Wydział UM/Organizacja pozarządowa 

1 Michał Luty Wiceprezydent Miasta Katowice, „Henryk Sławik – pamięć i 

dzieło”, Katowickie Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 

im. Henryka Sławika i Józefa Antalla,  

2 Małgorzata Moryń-Trzęsimiech Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej 

3 Adam Łęski Wydział Zagraniczny, Stowarzyszenie Katowice-Miszkolc 

4 Monika Bajka Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów 

Stróżów” 

5 Andrzej Bogdanowicz Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich 

Opiekunów i Przyjaciół 

6 Edyta Helizanowicz  Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” 

7 Anna Kruczek Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS 

8 Ewa Pytasz Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki           

w Katowicach Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

9 Aleksandra Podlasck Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” 

10 Maciej (Psych) Smykowski Fundacja „Piaskowy Smok” 

11 Anna Pniewska Wydział Polityki Społecznej, Inkubator Społecznej 

Przedsiębiorczości 

12 Agnieszka Lis Wydział Polityki Społecznej 

 

Przebieg spotkania: 

 

1. Przywitanie uczestników spotkania na pierwszym spotkaniu zespołu w 2011r.   

- P. Małgorzata Moryń-Trzęsimiech - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej. 

 

Spotkanie miało charakter wizyty studyjnej - w budynku przy ul. Gliwickiej 148 realizowane są 

działania na rzecz dzieci tj. przedszkole, 2 świetlice terapeutyczne i klub młodzieży. 

Idea organizowania spotkań Zespołu w siedzibach organizacji pozarządowych zrodziła się pod 

koniec 2010r. Wniosek wpłynął ze strony organizacji, które aktywnie uczestniczyły w 

comiesięcznych spotkaniach Zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

w Urzędzie Miasta Katowice. 

 

1) Na wstępnie podziękowano gospodarzom spotkania za zaproszenie 

2) W związku z udziałem w spotkaniu Zespołu nowej grupy osób - nastąpiła prezentacja 

wszystkich uczestników. 

 



2. Bieżące informacje na temat działalności WPS (przekazała P. M. Moryń-Trzęsimiech): 

1) 7.02.2011r. Urząd Miasta Katowice - spotkanie dla mieszkańców Katowic z udziałem 

przedstawicieli I i II Urzędu Skarbowego 

 

cel: 

- przekazanie informacji na temat rozliczenia z podatku dochodowego za 2010 rok 

- przekazanie informacji nt. organizacji pożytku publicznego działających na rzecz miasta 

Katowice lub jego mieszkańców (w ramach akcji promocyjnej 1% dla katowickich OPP 

prowadzonej przez Miasto Katowice) 

 

2) "Urzędowe czwartki" - ruszają od lutego br. 

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Katowic 

będą mieli możliwość spotkania się i porozmawiania w zarezerwowanej dla nich w 

godzinach 13.00-15.00 sali 209 Urzędu Miasta Katowice, przy ul. Młyńskiej 4. Temat i 

przebieg spotkania zależy od przybyłych uczestników. Jednak będzie to przede wszystkim 

okazja do wzajemnego poznania się organizacji, podjęcia wspólnych działań i wymiany 

doświadczeń. 

 

3) po uzgodnieniu z Pierwszym Wiceprezydentem Miasta Katowice zapisów  projektu 

uchwały w sprawie Powiatowej Rady Pozytku Publicznego w Katowicach projekt  

przekazano do Wydziału Prawnego do akceptacji;  

następnie uchwała zostanie poddana 14-dniowym konsultacjom z organizacjami 

pozarządowymi; 

 

4) Organizacja w maju br. przez Wydział Polityki Społecznej i Wydział Zagraniczny UM 

Katowice konferencji „Wolontariat szansą na aktywizację społeczności lokalnych” w 

ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 

 

W dniu 5 stycznia 2011 roku w siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w 

Katowicach odbyło się spotkanie poświecone propozycji zorganizowania przez Miasto 

Katowice konferencji w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu. W 

spotkaniu uczestniczyło 12 przedstawicieli z 9 organizacji pozarządowych oraz 3 

pracowników Urzędu Miasta i pracownik MOPS w Katowicach. 

 

Organizacje pozarządowe wyszły z różnymi propozycjami co do charakteru wydarzenia: 

- Konferencja może mieć charakter wydarzenia z tzw. imprezami towarzyszącymi –

pierwszego dnia można zorganizować warsztaty, wizyty studyjne, grę miejską, a w dniu 

kolejnym spotkanie konferencyjne z typowymi prelekcjami, prezentacjami i panelem 

dyskusyjnym. 

 

Aktualnie ustalany jest program imprezy, sprawy organizacyjne, ustalana jest lista gości – 

czekamy na potwierdzenia z miast partnerskich. 

 

3. Dyskusja, uwagi, wnioski organizacji pozarządowych: 

 

1) P. M. Luty – zgłosił problem dotyczący słabej promocji, bądź wręcz braku informacji 



o imprezach, przedsięwzięciach podejmowanych przez NGO 

 

P. Naczelnik przypomniała zebranym o możliwości przesyłania informacji 

o wydarzeniach planowanych przez organizacje i zamieszczania ich na stronie portalu 

miejskiego Katowice.eu i dostępnym tam "Kalendarium" oraz na stronie internetowej 

www.ngo.katowice.eu   

 

2) P. A. Bogdanowicz - zwrócił uwagę, iż w wykazie OPP działających na rzecz  miasta 

Katowice lub jego mieszkańców nie wpisano Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie 

Rozsiane, ich Opiekunów i Przyjaciół w Siemianowicach, które działa na rzecz 

mieszkańców miasta Katowice 

 

- Stowarzyszenie dopisano do wykazu!  

 

3) Wniosek: utworzenie Kalendarium imprez na stronie www.ngo.katowice.eu  

 

Przeprowadzono rozeznanie w Wydziale Informatyki UM Katowice – w chwili 

obecnej nie jest możliwe prowadzenie osobnego kalendarza imprez, jednocześnie w 

2011 roku planowany jest przetarg dot. modyfikacji strony internetowej portalu 

miejskiego, wtedy Wydział mógłby zgłosić propozycję zmian.  

Jednocześnie należy się zastanowić czy chcemy taki Kalendarz prowadzić tylko na 

stronie ngo.katowice.eu, na którą zaglądają przede wszystkim organizacje 

pozarządowe, czy zależy nam na dotarciu z informacją do szerszego grona Osób? 

 

Na chwilę obecną dostępne jest Kalendarium na stronie głównej, a harmonogram 

imprez organizowanych przez NGO mógłby być prowadzony w innej formie – np. 

załącznik prowadzony w Word, Excel, na bieżąco aktualizowany? 

 

4) P. M. Luty poinformował o II Dniu Węgierskim zaplanowanym na 24 maja br. – 

impreza w fazie planowania 

 

5) P. M. Bajka zaproponowała utworzenie wspólnego harmonogramu imprez, który 

pozwoli planowanie imprez tak, by się nie dublowały. 

 

6) P. M. Smykowski – przekazał informacje ogólne o organizowanych przedsięwzięciach: 

Manifa - marzec 2011, spotkanie nt. biedy w Kawiarni "Przedświt". 

 

7) II Katowicki Dzień Organizacji Pozarządowych - do omówienia na marcowym 

spotkaniu Zespołu: 

 

- organizacja imprezy we współpracy z NGO  

- stała data?  jeden dzień, kilka dni? 

- forma imprezy - jarmarczno-piknikowa, konferencja? 

- akcja dla wolontariuszy - happening 

 

W trakcie planowania zagadnień do omówienia na kolejnym spotkaniu w sprawie KDOP 

padła propozycja włączenia również innych urzędników miejskich w imprezę jako akcja 

http://www.ngo.katowice.eu/
http://www.ngo.katowice.eu/


"Urząd otwarty dla mieszkańców" - po krótkiej dyskusji pomysl zostal odrzucony - 

KDOP jest świętem organizacji pozarządowych 

 

8) P. A. Łęski - konferencja w Kolonii 

 

W ramach Europejskiego Roku Wolontariatu miasto Kolonia organizuje 2-dniową 

konferencje w maju br., do udziału w której zaprasza przedstawicieli samorządu 

i organizacji pozarządowych. 

 Informacje bardziej szczegółowe zostaną podane na kolejnym spotkaniu zespołu. 

 

9) P. M. Luty - zaapelował w sprawie podejmowania działań aktywizujących Seniorów 

 

WPS rozpoczął akcję – wolontariat Seniorów. Taka forma aktywności najstarszych 

mieszkańców Katowic została zainspirowana obchodami Międzynarodowego Roku 

Wolontariatu 2011 mająca na celu uczcić i wyróżnić bezinteresowną pracę wolontariuszy 

oraz ich niebagatelny wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego.  

Wolontariat seniorów to aktualnie jedna z nielicznych akcji promująca aktywność ludzi 

starszych. Ma na celu pokazać, że osiągniecie wieku emerytalnego wcale nie oznacza 

bezczynnego siedzenia w czterech ścianach. Każdy senior może pomóc w organizacji 

zajęć artystycznych, edukacyjnych, hobbystycznych, a nawet, wykorzystując swoje 

doświadczenie zawodowe, wesprzeć młodszych kolegów po fachu w wyuczonym 

zawodzie. Mile widziane są wszystkie formy działalności: praca z dziećmi, młodzieżą, 

osobami chorymi, a także osobami czynnymi zawodowo. 

Zgłoszenia przyjmuje ISP Katowice 

 

10) P. A. Łęski – poinformował nt. „Seniorolimpiady 2011” organizowanej przez miasto 

Ostrawa  

Tamtejszy Urząd wystąpił z propozycją udziału seniorów z Katowic w zawodach 

sportowych organizowanych w miesiącu sierpniu br. Uczestnikami Seniorolimpiady będą 

seniorzy z Polski, Czech, Słowacji, Wegier. 

Uczestników wyjazdu wyłoni WPS w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi. 

 

11) P. A. Kruczek zwróciła się z zapytaniem w związku z postępowaniem konkursowym 

zakończonym przez WPS 

- czy wpłynęło więcej ofert niż w ubiegłym roku, 

- czy dużo nowych organizacji wzięło udział w konkursie  

 

Wyjaśnienia P. M. Moryń-Trzęsimiech: 

Mało nowych organizacji zgłosiło się do konkursów ogłoszonych przez WPS, co 

w głównej mierze wynika z charakteru zadań będących w zakresie działania Wydziału – 

większa część zadań ma charakter ciągły, jest skierowana do konkretnych grup 

odbiorców. 

 

Wyjaśnienia P.A Pniewska – Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości: 

Dużo młodych organizacji korzysta ze wsparcia ISP, głównie działających w obszarze 

sportu i kultury. 

 



P. A. Kruczek potwierdziła, ze dla nowych organizacji nawet aplikowanie o środki 

z budżetu miasta to i tak wysoka poprzeczka, bo muszą zapewnić obsługę księgową, 

wkład własny  

 

12) Z uwagi na nieobecność pomysłodawcy P. G. Wójkowskiego do omówienia 

na kolejnym spotkaniu „śniadań czwartkowych” 

 

 

Po zakończonej dyskusji Pani M. Bajka oprowadziła uczestników spotkania po budynku 

i powiedziała o codziennej pracy Stowarzyszenia. Dla wszystkich zwiedzających była to bardzo 

ciekawa lekcja.  

 

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie ze strony Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

"Dom Aniołów Stróżów". 

Czekamy na kolejne zaproszenia. 

 

 

 

Kolejne spotkanie: 

2 marca br., w godz. 12.00-14.00, w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, sala 209.   

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Agnieszka Lis 


