INFORMACJE NA TEMAT ZGŁOSZEŃ W RAMACH I ETAPU KONSULTACJI
nad projektem Programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok


Zakres konsultacji: projekt Programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok (zwany dalej „Programem”)



Termin zgłaszania opinii/uwag do Programu: od 04.04.2018r. do 26.05.2018r.



Liczba organizacji pozarządowych, które wzięły udział w I etapie konsultacji: 9 organizacji



Sposób przyjmowania uwag/propozycji: zgłoszenia drogą elektroniczną, zgłoszenia drogą papierową od aktualnych realizatorów Programu na 2018 r. oraz
zgłoszenie telefoniczne.



Przebieg prac nad przystąpieniem do I etapu konsultacji Programu oraz przebieg I etapu:

- 14 marca br. - przedstawienie Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach projektu planu konsultacji nad projektem Programu na
2019 rok. Na prośbę Wiceprzewodniczącej Rady w planie konsultacji ujęto termin czerwcowy posiedzenia Rady Pożytku celem przeprowadzenia analizy
zgłoszeń/uwag wniesionych podczas I etapu konsultacji.
- 4 kwietnia br. – zatwierdzenie Planu konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok przez
Wiceprezydenta Miasta Katowice.
- 4 kwietnia br. – ogłoszenie o rozpoczęciu prac nad Programem 2017 i publikacja planu konsultacji na stronie Katowice.eu/ngo, na Platformie Konsultacji
Społecznych, na profilu FB Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, w formie newslettera do organizacji pozarządowych w dniach 06.04,
09.04, 20.04, 23.04, 26.04, 07.05, 11.05, 18.05, 21.05; 10 kwietnia br. - publikacja ogłoszenia na profilu ngo.pl; 9 maja br. – przekazanie informacji
o trwającym I etapie konsultacji Programu podczas posiedzenia Rady Pożytku; maj 2018 r.– publikacja ogłoszenia o konsultacjach w bezpłatnym miejskim
miesięczniku „Nasze Katowice”.
- Przekazanie informacji organizacjom pozarządowym na temat trwających konsultacji Programu podczas spotkań Zespołu doradczego ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi w dniach: 4 kwietnia br. i 16 maja br.
Lista organizacji uczestniczących w spotkaniach zespołów:
1. Ewangelickie Centrum Diakonijne Słoneczna Kraina
2. Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne (2 x)
3. Rzymsko – Katowicka Parafia pw. NMP
4. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Korczak” (2 x)
5. Stowarzyszenie Szansa dla Każdego
6. Stowarzyszenie Tęczówka
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-

16 maja br. – zgłoszenie drogą telefoniczną - Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin

- 24 i 25 maja br. - propozycje/uwagi do Programu wniesione pocztą elektroniczną:
Lista organizacji, które przesłały propozycje/uwagi:
1. Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach
2. Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Akcent"
3. Trzech Członków Powiatowej Rady działalności Pożytku Publicznego w Katowicach: z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach,
ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Korczak”, ze Stowarzyszenia Tęczówka
4. Stowarzyszenie "Szansa dla Każdego"
5. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Katowice – Giszowiec
6. Stowarzyszenie Rowerowe Katowice
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ZGŁOSZENIA / UWAGI / PROPOZYCJE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
1. Uwagi / propozycje – Regionalne Centrum Wolontariatu
1) Program to pewnego rodzaju "regulamin" wszelkich relacji zachodzących pomiędzy organizacjami pozarządowymi i samorządem więc dość precyzyjnie
powinien określać zasady współpracy. Z programu wynikają jedynie bardzo ogólne zapisy, które tak naprawdę interpretacji są poddawane już w "działaniu".
Np. część dotycząca zasad: np. zasada jawności, zasada efektywności, partnerstwa - świetnie, że są zapisane w programie, super, że próbujemy wyjaśnić co
znaczą. Brakuje mi jednak dosłownego wskazania, jakie czynności wnoszą do współpracy. Może warto uściślić? Jaki będzie przejaw zasady jawności we
współpracy?
Myślę, że warto zastanowić się nad katalogiem działań, do których obowiązuje się samorząd i które wykonywać powinny też organizacje pozarządowe. Tak,
by obie strony dokładnie rozumiały, co poszczególne zasady oznaczają.
2) Temat powracał wielokrotnie, mimo wszystko powtórzę: Pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych jest odpowiedzialny za wykonanie planu,
jednocześnie jest w swych decyzjach uzależniony od naczelnika wydziału polityki społecznej, i z tym wydziałem organizacyjnie związany. Warto podjąć
starania, by już w najbliższym roku funkcja pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych (który współpracuje z wszelkimi organizacjami, bez względu na
zakres/branżę ich działań) był w swych decyzjach niezależny od konkretnych wydziałów (jak np. pełnomocnik ds. wydarzeń strategicznych czy np. komórki jak
biuro prasowe
3) Współpraca finansowa: tutaj brakuje katalogu zadań, które mogą zostać bez konkursu powierzone organizacjom pozarządowym - może warto taki katalog
przytoczyć? jeśli regulują to odrębne przepisy - warto wskazać jakie.
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4) W działaniach dot. wsparcia rodziny czy też organizowania pomocy społecznej dla osób w szczególnej sytuacji życiowej, czy też w działaniach na rzecz osób
niepełnosprawnych brakuje zapisów o tzw. opiece wytchnieniowej. Myślę, że we współpracy miasta z organizacjami muszą pojawić się możliwości
utworzenia różnych form tej usługi dla mieszkańców miasta (i konieczne jest zarezerwowanie środków finansowych na ten cel).
5) Warto do planu współpracy dodać oficjalny załącznik, w którym będzie wykaz kwot przeznaczonych na realizację konkretnych zadań - tylko taki dokument
pozwoli realnie odnosić się organizacjom co do tego, czy konkretne kwoty są wystarczające czy powinny zostać zwiększone/zmniejszone.
Trudno proponować konkretne zadania, jeśli nie wiadomo, z jakim budżetem trzeba je zmierzyć.
6) Sposoby monitorowania realizacji programu: znaczna większość oceny współpracy sprowadza się do przedstawienia wskaźników ilościowych (np. ilość porad,
ilość uczestników konkretnych wydarzeń, ilość spotkań, ilość zespołów doradczych). Rozumie, że takie dane jest najprościej zbierać.
Aby jednak mówić o pełnej ocenie współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi konieczne jest także jakościowe badanie rezultatów. Według mnie,
jakościowej ocenie powinny podlegać zarówno działania podejmowane przez miasto na rzecz organizacji (możemy organizować wiele zespołów roboczych,
konsultacyjnych itd. ale realnie ich praca oceniana jest nie przez rezultaty jak np. wspólne stanowiska, wspólne rozwiązania a przez liczbę spotkań) ale także
bardzo zależy mi, by oceniać jakość realizacji działań przez organizacje pozarządowe.
7) Dodatkowe informacje, które nie do końca odnoszą się do samego planu. Bardziej odnoszą się do kwot przekazywanych na realizację poszczególnych zadań uwagi do kwot, które aktualnie przeznaczane są na konkretne działania.


Ponieważ działania mojego Stowarzyszenia koncentrują się przede wszystkim na organizacji i promocji wolontariatu, chciałabym zwrócić uwagę na zapisy
dotyczące tego priorytetowego zadania zlecanego do realizacji organizacjom pozarządowym: w ostatnich latach kwota przeznaczana na ten cel to ok. 30 40 tyś, w tym w programie współpracy możemy przeczytać iż w tych działaniach pojawiają się działania promujące wolontariat wśród młodzieży, osób
starszych, edukacji z zakresu wolontariatu, tworzenie wydarzeń promujących wolontariat i tworzenie oddolnych grup, które zaangażują się w działania
społeczne na zasadach wolontariatu.
Kwota zarezerwowana na ten cel jest zdecydowanie niewystarczająca do tego, by np. prowadzić regularne działania w katowickich szkołach (nasze
stowarzyszenie aktualnie realizuje projekt edukacyjny którego celem jest rozwój szkolnych grup wolontariackich - środki przyznane na realizacje
wystarczyły na działania w 5!!! szkołach. tylko przez 8 dni rekrutacji szkół do projektu dostaliśmy zgłoszenia od ok. 20 szkół).
W centrum organizacji pozarządowych funkcjonuje specjalista ds. wolontariatu - z jego usług korzystają głównie organizacje pozarządowe, czasami
wolontariusze. Brakuje jednak środków finansowych na działania animacyjne np. w dzielnicach (np. ze współpracy z bibliotekami czy domami kultury), na
uczelniach, we współpracy z klubami seniorów itd.
Poza promocją i animacją wolontariatu ogromnie ważna jest jej organizacja - tutaj działania należy kierować do tych organizacji, które w swojej
codziennej pracy angażują wolontariuszy. Dla nich należy organizować regularne wsparcie szkoleniowe, doradcze. Środki aktualnie przeznaczone na
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wolontariat (m.in w COP) wystarczają jedynie na wstępne przygotowanie koordynatorów, brakuje środków na dodatkowe szkolenia prowadzone przez
specjalistów z zakresu np. motywowania, rekrutowania, prawnych aspektów wolontariatu czy współpracy z biznesem.
Zwiększenie nakładów finansowych na organizację i promocję wolontariatu jest o tyle istotnie, iż z pracy wolontariuszy korzystają niemal wszystkie
organizacje pozarządowe, dodatkowo coraz częściej o wsparcie wolontariuszy zwracają się osoby prywatne (np. osoby starsze, osoby niepełnosprawne
czy też członkowie ich rodzin).
Warto rozważyć także opcje przekazania do organizacji pozarządowych realizacji wszelkich programów wolontariackich realizowanych w mieście, np
przez konkretne wydziały urzędu miasta, mops - zamiast przeznaczać środki wewnątrz każdej instytucji na szkolenia, rekrutację itd może warto zlecić
organizację wolontariatu, również na potrzeby urzędu miasta i podległych mu jednostek, do organizacji pozarządowych.


Konieczność zwiększenia środków na edukację antydyskryminacyjną - w tym roku kwota przeznaczona to 10 tyś!!!
Z moich doświadczeń ze współpracy ze szkołami (m.in rozmowy z samymi uczniami, z nauczycielami, z dyrektorami) wynika, iż zapotrzebowanie na
zewnętrzne WARSZTATY (nie szkolenia ograniczające się jedynie do wykładów i biernego uczestnictwa) jest ogromne. Nam udało się warsztaty
zrealizować w 8 katowickich szkołach, w tym roku liczba szkół w projekcie będzie bardzo podobna. Co ważne - potrzebne są nie tylko szkolenia ale także
działania animatorów, dzięki którym powstaną partnerstwa między szkołami a organizacjami/grupami, działającymi na rzecz równości.
Proponuje, by a najbliższym czasie zdiagnozować potrzebę zajęć antydyskryminacyjnych w katowickich szkołach. I w oparciu o wyniki zaproponować
stosowny budżet na realizację tego działania.
Co ważne - warto zastanowić się także nad prowadzeniem edukacji nie tylko wśród młodzieży, ale także i wśród osób starszych, wśród rodzin itd.
Obserwacja aktualnych wydarzeń w mieście (m.in działania grup nawołujących do nienawiści ze względu na płeć, narodowość, wyznanie) absolutnie
uzasadnia konieczność zwiększania działań z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i edukacji nt praw człowieka itd.

……………………………………………………………………………………………….
2. nadanie paragrafowi 11 ust. 2 Programu brzmienia: Na realizację zadań w zakresie współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi planuje się
kwotę nie mniejszą niż 30 000 000 zł
(Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Akcent")
UZASADNIENIE
W programach współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi z lat poprzednich - począwszy od 2011 roku - przewidywano na realizację zadań
kwotę nie mniejszą niż 20 000 000 zł (w Programie współpracy na 2011 kwota ta wynosiła 20 684 289 zł). Pomimo wielu nowych zadań i wyzwań podejmowanych
przez katowickie organizacje pozarządowe - dla przykładu można podać, że na przestrzeni kilku ostatnich lat powstały w mieście nowe Warsztaty Terapii
Zajęciowej, w tym WTZ prowadzony od kwietnia 2017 roku przez nasze Stowarzyszenie - środki publiczne przeznaczone w budżecie Miasta na ich realizację i
zapisane w Programie współpracy utrzymują się na niezmienionym, niskim w stosunku do rosnących potrzeb społecznych poziomie 20 000 000 zł.
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Z dotacji przekazywanych katowickim organizacjom pozarządowym z tej puli środków publicznych opłacani są, między innymi, pracownicy merytoryczni
zatrudnieni w placówkach i ośrodkach prowadzonych przez te organizacje. Większość z nich otrzymuje dramatycznie niskie wynagrodzenia na poziomie płacy
minimalnej, która w latach 2011-2018 zwiększyła się o 66%, podczas gdy dotacje przekazywane ze środków budżetu Miasta w ramach Programu współpracy
utrzymują się na niezmienionym lub nieznacznie, symbolicznie wręcz zwiększonym poziomie.
W tych okolicznościach nasz postulat jest uzasadniony i zasługuje na uwzględnienie.

……………………………………………………………………………………………….

3. Poparcie propozycji z punktu 1 – tj. zmiana zapisu „kwota nie mniejsza niż 30 000 000 zł” (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło Katowice – Giszowiec)

UZASADNIENIE
Zwiększenie potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej, jak również innych placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe (w naszym przypadku jest to
placówka 25+ - zarówno w jednej jak i w drugiej placówce pracownicy otrzymują wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej).

……………………………………………………………………………………………….
4. Zwiększenie kwoty przewidzianej w projekcie Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok na realizację zadań
publicznych do wysokości co najmniej 40 000 000 zł (dotyczy zapisu zawartego w ustępie 2 paragrafu 11 projektu Programu, w którym figuruje od 2011 roku
niezmiennie nieprzystająca do potrzeb i skali zadań powierzanych katowickim organizacjom pozarządowym kwota 20 000 000 zł).
(Stowarzyszenie "Szansa dla Każdego")

……………………………………………………………………………………………….
5. Propozycje strony społecznej Członków Powiatowej Rady działalności Pożytku Publicznego w Katowicach

W trakcie spotkania konsultacyjnego z reprezentantami organizacji pozarządowych, którzy także są członkami Rady Pożytku Publicznego chcielibyśmy
przeformułować cel główny i cele szczegółowe Programu współpracy. Proponujemy aby Program nie tylko określał współpracę z organizacjami jako wynik realizacji
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zadań publicznych ale też aby zapisy w Programie pokazywały, że Miasto dostrzega w organizacjach pozarządowych partnerów w prowadzeniu działań mających na
celu rozwój miasta.
Inaczej niż w latach poprzednich chcielibyśmy również rozpisać cele szczegółowe programu kładąc nacisk na rozwój dialogu obywatelskiego, silny sektor pozarządowy
a także chcielibyśmy zdiagnozować nastawienie Urzędu/urzędników do współpracy z organizacjami pozarządowymi.

"§ 2
Cel główny i cele szczegółowe Programu
1. Celem głównym Programu jest wskazanie, że organizacje pozarządowe są strategicznym partnerem miasta w prowadzeniu działań mających na celu rozwój miasta
i poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie partycypacji organizacji w tworzeniu polityk publicznych, wprowadzaniu nowych rozwiązań i realizacji
zadań publicznych.
2. Cele Programu: szczegółowe:
1. Rozwinięta współpraca partnerska pomiędzy Urzędem a organizacjami pozarządowymi.
Cele szczegółowe:
1.1 Wzmocnienie efektywności dialogu obywatelskiego.
1.2 Rozszerzanie form współpracy finansowej Miasta z organizacjami pozarządowymi,
1.3 Zwiększenie zakresu partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem i organizacjami pozarządowymi na rzecz pozyskiwania zewnętrznych środków.
2.

Silny i otwarty na współpracę sektor pozarządowy:

Cele szczegółowe:
2.1 Wzmocnienie stabilności i odpowiedzialności organizacji w prowadzeniu nowych działań.
2.2 Wzrost świadomości społecznej nt. roli i działalności organizacji pozarządowych.
3.
Urząd otwarty na współpracę z organizacjami pozarządowymi.
Cele szczegółowe:
3.1. Zwiększenie świadomości urzędników w zakresie specyfiki działania organizacji pozarządowych i form współpracy z nimi
3.2 Wzmocnienie polityki lokalowej i zasobowej Miasta wobec organizacji".
Oczywiście w trakcie kolejnego etapu prowadzenia konsultacji chcielibyśmy przeprowadzić robocze spotkanie aby przedyskutować szczegółowo jakie działania mogą
się wpisywać w poszczególne cele szczegółowe a także jak je później mierzyć i wykazywać w sprawozdaniu. Jednak poniżej przedstawiam wstępne założenia i sposoby
realizacji punktu 1.1.
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ad 1.1
1.1.1
Zwiększenie potencjału tworzenia dokumentów strategicznych: sposoby realizacji:






stworzenie atrakcyjnego i efektywnego systemu konsultacji z organizacjami pozarządowymi,
przygotowanie wspólnie długookresowych planów współpracy,
zapraszanie ekspertów z organizacji do udziału w tworzeniu strategii, programów oraz innych aktów prawnych, które mają wpływ na współpracę z Miastem,
zapraszanie organizacji do udziału w pracach wspólnych zespołów, których zadaniem jest opiniowanie lub tworzenie rozwiązań służących mieszkańcom
przekazywanie RPP na początku każdego roku informacji o przygotowywanych dokumentach strategicznych, projektach uchwał i zarządzeń o charakterze
operacyjnym. Członkowie RPP podejmą decyzję o uczestniczeniu.
 przekazywanie RPP do końca czerwca, każdego roku informacji o tematyce zadań oraz podziale środków przewidzianych na ich realizację przez organizacje
pozarządowe w roku następnym oraz konsultowanie zmian budżetowych dotyczących paragrafów dotacyjnych w budżecie miasta.
1.1.2 . Budowanie potencjału dialogu obywatelskiego:
1. Rozpocząć publiczną debatę z organizacjami, która będzie miała na celu nowe zdefiniowanie zadań poszczególnych ciał dialogu obywatelskiego, zespołów
eksperckich i Pełnomocnika oraz zbudowanie systemu wzmacniającego relację między nimi.
2. Organizacja wspólnych szkoleń podnoszących wiedzę i kompetencje związane ze specyfiką działania współpracy, dla urzędników i dla osób zaangażowanych
w ciała dialogu obywatelskiego.
1.1.3. Promowanie idei dialogu obywatelskiego i struktury która funkcjonuje w Mieście.
1. prowadzenie akcji i działań mających na celu zwiększenie liczby organizacji biorących udział w pracach zespołów.
AD 1.2.
· 1.2.1 Zwiększenie wiedzy na temat współpracy finansowej:
 informowanie o otwartych konkursach ofert i “małych grantów” oraz możliwości składania ofert z własnej inicjatywy.
 Prowadzenie działań informacyjnych o możliwości uczestniczenia organizacji w procedurach przetargowych.
Prowadzenie kampanii informacyjnej poświęconej specyfice zamówień publicznych:
 możliwości umieszczenia “klauzul społecznych” w dokumentacji przetargowej;
 usług niepriorytetowych,
 zamówień zastrzeżonych,
 zakupu poniżej progu
1.2.2. Modyfikacja obecnych lub stworzenie nowych procedur związanych ze współpracą finansową w obszarze realizacji zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe:
 systematyczna aktualizacja i ujednolicenie zasad przyznawania i rozliczania i sprawozdawczości otwartych konkursów ofert oraz procedury “małych grantów”
 ciągła usprawnianie działania i promocja narzędzia internetowego (generatora) pozwalającego na składanie wniosków i sprawozdań oraz komunikację
między Urzędem a organizacjami w trakcie realizacji projektów.
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organizowanie spotkań informacyjnych dla ngo, które podpisały umowy dotacyjne i urzędników, którzy będą je obsługiwać.
przygotowanie i dystrybucja podręcznika, w którym opisane zostaną zasady realizacji i sprawozdawczości z projektu.
działania informacyjne na temat prawidłowej realizacji projektu i rozwiązań sytuacji nietypowych.
wzmocnienie roli Pełnomocnika w sytuacjach konfliktowych - obie strony mają możliwość odwołania się do Pełnomocnika w sytuacjach trudnych bądź
konfliktowych ( rola polegająca na interpretacji nietypowych sytuacji a w przypadku konfliktu - współpraca z profesjonalnymi mediatorami)
1.2.3 wzmocnienie długotrwałej współpracy:
 przygotowanie generatora wniosków obsługującego projekty wieloletnie,
 wprowadzenie do konkursów na projekty wieloletnie możliwości “rozwoju instytucjonalnego” organizacji, która realizuje zadanie.
1.2.4 wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych form współpracy finansowej.
 przygotowanie procedur i wytycznych do ogłaszania konkursów z komponentem regrantingu
 prowadzenie konkursów dotacyjnych z jednoczesnym udostępnieniem lokalu do prowadzenia przewidzianych w konkursie zadań.
 stworzenie procedur dotyczących udzielania poręczeń, pożyczek i gwarancji organizacjom pozarządowym oraz uruchomienie tych mechanizmów współpracy.
 ciągłe poszukiwanie nowych form współpracy finansowej - opartej na modelach krajowych bądź zagranicznych.
1.2.5 Zwiększenie budżetu przeznaczonego na realizację zadań publicznych.
 wpisywanie w plany współpracy prognoz finansowych oraz planu zwiększania budżetu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
Ad 1.3.
1.3.1 Wspólne działania na rzecz uproszczenia prawa:
 powołanie zespołu i prowadzenie działań dotyczących uproszczenia prawa poprzedzonych wypracowaniem optymalnych rozwiązań w mieszanych grupach
eksperckich.
1.3.2. Prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania zasobów zewnętrznych na realizację zadań publicznych
 powołanie mieszanych grup eksperckich diagnozujących potencjalne obszary współpracy związane z możliwością pozyskania zewnętrznych zasobów,
 promowanie tworzenia i realizacji wspólnych projektów,
 prowadzenie wspólnych działań na rzecz pozyskiwania partnerów zewnętrznych,
 ogłaszanie konkursów na wkłady własne dla organizacji,
 stworzenie lokalnego funduszu we współpracy z biznesem.
1.3.3. Organizacje pozarządowe prowadzą działania na rzecz promocji Katowic.
 upowszechnianie w kraju i za granicą dobrych praktyk w zakresie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,
 współorganizacja ważnych wydarzeń promujących działania obywatelskie o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym (np OFIP, Forum Pełnomocników)
 wsparcie finansowe i pozafinansowe udziału organizacji realizujących projekty w festiwalach, konferencjach, sympozjach o randze ogólnopolskiej lub
międzynarodowej,
 Natomiast jeżeli chodzi o realizację działań publicznych, które będą priorytetowe w 2019 roku chcielibyśmy dodać do realizacji zadanie z obszaru porządku i
bezpieczeństwa publicznego.
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"18) porządku i bezpieczeństwa publicznego:
a.
budowa społeczeństwa obywatelskiego wolnego od przemocy, opartego na równości kobiet i mężczyzn, w tym:
 edukacja i profilaktyka antyprzemocowa,
 zwalczanie przemocy,
 kontrola obywatelska,
b) edukacja antydyskryminacyjna,
c) ochrona praw człowieka i przeciwdziałanie przestępstwom na tle nienawiści"
Uzasadnienie:
"Wobec rosnącej aktywności ruchów propagujących radykalny nacjonalizm, neofaszyzm i szowinizm istnieje potrzeba mobilizacji działań, w celu przeciwdziałania
popularyzacji idei i poglądów nawołujących do nienawiści na tle rasowym, etnicznym czy religijnym. Dlatego, mając za priorytet dążenie do konsensusu w życiu
lokalnej społeczności, poprzez zbudowanie przestrzeni bezpieczeństwa i akceptacji dla wszystkich jej członków, władze samorządowe muszą stanowczo
przeciwdziałać wszelkim przejawom ksenofobii, nietolerancji i wykluczenia w życiu społecznym, a także wspierać równość, różnorodność i szacunek dla odmienności".
Tak uzasadnia Prezydent Miasta powołanie 18 maja br, "Zespołu do spraw koordynacji działań mających na celu przeciwdziałanie propagowaniu faszyzmu i innych
ustrojów totalitarnych oraz dyskryminacji i ksenofobii.
Jako organizacje pozarządowe, które od lat statutowo działają w tych obszarach będziemy wspierać Miasto Katowice w budowaniu porządku i bezpieczeństwa
publicznego przez prowadzenie działań podnoszących wiedzę, świadomość i umiejętności pozwalające na rozpoznawanie rozmaitych form zachowań
dyskryminujących oraz przeciwdziałanie przemocy.

……………………………………………………………………………………………….
6. W zadaniu z zakresu pomocy społecznej lub wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych dopisać zadanie umożliwiające zapewnienie całodobowej
opieki dla osób autystycznych (Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin)

Np. w zadaniu „pomoc społeczna….” rozszerzyć istniejące zadanie:
- prowadzenie domów pomocy społecznej i mieszkań chronionych wspieranych w ramach programu „Za życiem” – zadanie może być utworzone w
jakimkolwiek innym zadaniu, by dopasować do obowiązujących przepisów prawa – chodzi o opiekę całodobową dla osób autystycznych, które
niejednokrotnie wymagają opieki 1 na 1 (1 osoba i 1 opiekun)
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7. Uwagi do…. „Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok” – Stowarzyszenie Rowerowe Katowice

Strona: 3
Paragraf: brak
Punkt: brak
Treść punktu: Działalność organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, zwana działalnością pożytku publicznego, jest istotną cechą społeczeństwa
demokratycznego, a zarazem elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną.
Propozycja zmian: Działalność organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, zwana działalnością pożytku publicznego, jest istotną cechą społeczeństwa
obywatelskiego, a zarazem elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną
Uzasadnienie: społeczeństwo demokratyczne jest pojęciem bardzo ogólnym i w niewielkim stopniu ma odniesienie do spraw miejskich, społeczeństwo obywatelskie
ma bezpośrednie odniesienie do spraw miejskich, występuje też wielokrotnie w dalszej części dokumentu
.............…………………………..........
Strona: 4
Paragraf: § 2 Cel główny i cele szczegółowe Programu
Punkt: 1
Treść punktu: Celem głównym Programu jest określenie zasad i form współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi, które wzmocnią rolę organizacji w
realizacji zadań publicznych, podniosą ich skuteczność i efektywność oraz jakość prowadzonych przez nie działań
Propozycja zmian: Celem głównym Programu jest określenie zasad i form współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi, które wzmocnią ich rolę w
realizacji zadań publicznych, podniosą skuteczność i efektywność oraz jakość prowadzonych przez nie działań
Uzasadnienie: poprawka redakcyjna
.............…………………………..........
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Strona: 4
Paragraf: § 2 Cel główny i cele szczegółowe Programu
Punkt: 2 - 3)
Treść punktu: umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, w tym przestrzeń publiczną, wspólnotę lokalną oraz jej
tradycje
Propozycja zmian: umacnianie poczucia odpowiedzialności mieszkańców za swoje otoczenie, w tym przestrzeń publiczną, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
Uzasadnienie: rolą miasta i organizacji pozarządowych nie jest ingerowanie w „świadomość społeczną” oraz wychowywanie mieszkańców: „umacnianie w
świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie”
.............…………………………..........
Strona: 4
Paragraf: § 2 Cel główny i cele szczegółowe Programu
Punkt: 2 – 10) /dodatkowy/
Treść punktu: ...nie ma go obecnie
Propozycja zmian: współudział organizacji pozarządowych w realizacji polityk miejskich, w szczególności polityki kulturalnej, polityki zdrowotnej, rekreacji i
popularyzacji aktywności fizycznej, polityki ekologicznej, przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu oraz polityki rowerowej.
Uzasadnienie: skoro miasto ma polityki w różnych dziedzinach, celowe jest odwołanie się do nich.
.............…………………………..........
Strona: 4
Paragraf: § 3 Zasady współpracy
Punkt: Początkowa treść paragrafu (bez numeracji)
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Treść punktu: Współpraca miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi realizowana jest w oparciu o zasadę pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji
oraz jawności, partnerstwa i suwerenności stron, a wzajemne oddziaływania regulują przepisy prawa.
Propozycja zmian: Współpraca miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi realizowana jest w oparciu o zasadę wzajemnego zrozumienia i szacunku,
pomocniczości, skuteczności i efektywności, uczciwej konkurencji, jawności oraz suwerenności stron.
Uzasadnienie: W Programie powinno znaleźć się odwołanie do podstawowej wartości obywatelskiej: szacunku, warto dodać wzajemne zrozumienie oraz skuteczność
(w poprzednim paragrafie była ona wymieniona), z odwołania do zgodności z prawem można zrezygnować ( bo jest to oczywiste). W dalszej części powinno się
zdefiniować zasadę szacunku, wzajemnego zrozumienia oraz skuteczność (chętnie prześlemy stosowne definicje).
.............…………………………..........
Strona: 5
Paragraf: § 4 Realizatorzy Programu
Punkt: 2 - 3)
Treść punktu: 1. Realizatorami współpracy ze strony Miasta Katowice są w szczególności:
3). Wydział Polityki Społecznej wraz z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych w zakresie:
a) przygotowania projektu Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi oraz przeprowadzania konsultacji we współpracy z wydziałami
merytorycznymi w trybie art. 5 ust. 5 ustawy, z organizacjami pozarządowymi oraz przeprowadzania konsultacji we współpracy z wydziałami merytorycznymi w trybie
art. 5 ust. 5 ustawy,
b) koordynowania realizacji Programu oraz realizacji lub koordynowania realizacji zadań określonych w § 7 we współpracy z realizatorami Programu wymienionymi w
pkt 4),
c) sporządzania sprawozdań z realizacji Programu we współpracy z realizatorami Programu wymienionymi w pkt 4);
Propozycja zmian: (punkt dodatkowy!)
b) monitorowanie aktualności, adekwatności i precyzyjności regulaminów konkursów na zadania publiczne zlecane organizacjom pozarządowym i reagowanie na
wszelkie sygnały, informujące o tym, że wspomniane regulaminy nie spełniają wymienionych warunków.
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aktualne punkty b) i c) przesunąć na pozycje c) i d)
Uwaga! W aktualnym brzmieniu cały punkt 3) jest sformułowany nader zawile, należało by go w całości przeformułować.
Uzasadnienie: Sprawa aktualizacji regulaminów konkursów była poruszana wielokrotnie (zebrania zespołów kierowanych przez p. Agnieszkę Lis, bezpośrednie wnioski
do prez. Bojaruna), niestety bez jakiegokolwiek odzewu. Sprawa przeglądu i ponownej redakcji wspomnianych regulaminów jest czynnikiem mających bezpośredni z
zasadniczy wpływ na przejrzystość, uczciwość i adekwatność prowadzonych przez miasto konkursów. W obecnej wersji regulaminy dotyczą zaprzeszłych dziedzin
(chyba sprzed 20 lat) i nie posiadają jasnych kryteriów. Należy je napisać po prost na nowo!
.............…………………………..........
Strona: 6
Paragraf: § 5 Formy współpracy
Punkt: 1, 2
Treść punktu:
1. Miasto Katowice prowadzi działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom miasta Katowice.
2. Podstawowym kryterium decydującym o współpracy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja przez nie zadań na rzecz miasta Katowice lub jego mieszkańców.
Propozycja zmian:
1. Miasto Katowice prowadzi działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi
działalność /.… pożytku publicznego- skreślić/ w zakresie odpowiadającym zadaniom miasta Katowice.
2. Kryterium decydującym o współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi jest realizacja przez nie zadań na rzecz rozwoju miasta, jego wizerunku, budowy
potencjału intelektualnego oraz dobrostanu mieszkańców.
Uzasadnienie:
1. działalność „pożytku publicznego” może być rozumiana jako realizowana jedynie przez organizacje mające status organizacji pożytku publicznego. Nie wszystkie
organizacje mają taki status, mimo, że realizują bardzo pożyteczne zadania. W dotychczasowej wersji punktu można wyłączyć te organizacje z obszaru współpracy z
miastem.
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2. W pierwotnej wersji kryterium decydującym o współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi jest określona nader wąsko. Należy te kryteria zdecydowanie
rozszerzyć, zgodnie z faktycznymi przedsięwzięciami realizowanymi przez katowickie ngo /a i tak każdy z przekładanych przez organizacje projektów jest krytycznie
oceniany przez komisje konkursowe/.
.............…………………………..........
Strona: 6
Paragraf: § 6 Współpraca finansowa
Punkt: 3 – 1), 2), 3)
Treść punktu: 3. Współpraca finansowa obejmować będzie przyznawanie środków publicznych na realizację zadań poprzez:
1) wspieranie zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych na pokrycie częściowych kosztów realizacji zadania,
2) powierzanie zadań publicznych udzielenie dotacji celowej dla organizacji na sfinansowanie całkowitych kosztów realizacji zadania,
3) udzielenie dotacji podmiotowej dla warsztatów terapii zajęciowej zgodnie z trybem określonym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych.
Propozycja zmian: skreślić punkt 3)
Uzasadnienie: punkt 3 – 3) jest niespójny z punktami 3 -1) i 3 - 2). Być może należy go umieści w innej części programu.
.............…………………………..........
Strona: 7
Paragraf: § 6 Współpraca finansowa
Punkt: 4.
Treść punktu: Powierzanie zadań publicznych może być stosowane dla wyodrębnionych zadań (usług) o określonych standardach
Propozycja zmian: Punkt wykreślić lub doprecyzować (nawet jeśli wymagało by to znacznego rozszerzenia dokumentu lub dodania załączników...)
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Uzasadnienie: W obecnej formie punkt jest całkowicie niejasny (zrozumiały chyba tylko dla autora).
.............…………………………..........
Strona: 7
Paragraf: § 6 Współpraca finansowa
Punkt: 5 - 1)
Treść punktu:
5. Dotacje, o których mowa w ust. 3:
1) nie mogą zostać udzielone na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów
szczególnych,
Propozycja zmian: należy określić o jakie "przepisy szczególne" chodzi lub z punktu całkowicie zrezygnować...
Uzasadnienie: W obecnym brzmieniu punkt nie jasny!
.............………………………….........
Strona: 7
Paragraf: § 6 Współpraca finansowa
Punkt: 7
Treść punktu:
Narzędziem wspomagającym obsługę zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowymi jest Generator eNGO dostępny na stronie
http://katowice.engo.org.pl/konkursy.
Propozycja zmian: zrezygnować z punktu
Uzasadnienie: Przepis o charakterze technicznym - w dokumencie programowym można z takiego z powodzeniem zrezygnować!
.............…………………………..........
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Strona: 7
Paragraf: § 7 Współpraca pozafinansowa
Punkt: 1 – 1), 2), 3), itd...
Treść punktu: Pozafinansowe formy współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi dotyczą sfer:
1. informacyjnej, poprzez:
1) prowadzenie serwisu informacyjnego na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu) poświęconego organizacjom pozarządowym ,
2) prowadzenie kalendarza wydarzeń dotyczących przedsięwzięć planowanych przez organizacje pozarządowe w oparciu o nadesłane informacje,
3) promowanie działalności organizacji pozarządowych w bezpłatnym informatorze miejskim „Nasze Katowice”,
4) promowanie działalności organizacji pozarządowych poprzez realizację programów informacyjno-telewizyjnych,
5) organizowanie spotkań organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice w celu zebrania opinii i wniosków, co do stanu współpracy, a w
szczególności realizacji Programu oraz wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, w terminie ustalonym w ogłoszeniu,
6) konsultowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice z zakresu polityki lokalnej z organizacjami pozarządowymi,
7) udostępnianie organizacjom pozarządowym materiałów promujących Miasto Katowice,
8) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej kalendarza konkursów dla organizacji pozarządowych,
9) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych przedsięwzięć miasta i organizacji pozarządowych;
Propozycja zmian: do gruntownego przeredagowania!
Uzasadnienie: cały punkt jest sformułowany bardzo nieprecyzyjnie!
.............…………………………..........
Strona: 8
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Paragraf: § 8 Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne w 2018 roku.
Punkt: 4 ..1) - 17)
Treść punktu: 4. Do priorytetowych zadań publicznych, przeznaczonych do realizacji organizacjom pozarządowym w roku 2018 należą:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób:
2) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej…
itd.
Propozycja zmian: Na liście nie ma zadań publicznych dotyczących polityki rowerowej, Na liście nie ma również zadań związanych z upowszechnieniem sportu,
rehabilitacją ruchową, profilaktyką szczególnie dla osób dojrzałych i seniorów (choć kwestie te są pośrednio ujęte w innych punktach). Cały punkt 4-1)-17) jest
sformułowany nader niespójnie, widać, że do pierwotnych sformułowań, zapewne sprzed wielu lat, dopisywano coraz to nowe i nowe podpunkty. Czas ten akapit
programu napisać całkowicie na nowo!
Uzasadnienie: Miasto przyjęło program polityki rowerowej w 2014 roku i od pięciu lat wspólnie z organizacjami rowerowymi go realizuje. Dalej … - jak wyżej…
.............…………………………..........
Strona: 12
Paragraf: § 10 Sposób oceny realizacji Programu
Punkt: 3
Treść punktu:
Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi podlegać będzie systematycznej i obiektywnej ocenie; w zakresie założeń, procesu realizacji i
rezultatów oraz pod względem stosowności, skuteczności, trwałości, efektywności, a także użyteczności podjętych działań.
Propozycja zmian: W zakresie kontroli Programu sama osoba prezydenta to za mało. Do walidacji należy zaangażować podmioty zewnętrzne, tak jak to było w
wypadku audytu sfery kultury przez fundację Res Publica Nova i raport DNA Miasta. Powinno to stać się zasadą w odniesieniu do wszystkich sfer.
Uzasadnienie: jak wyżej...
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.............…………………………..........
Strona: 12
Paragraf: § 10 Sposób oceny realizacji Programu
Punkt: 5 – 1), 2)
Treść punktu:
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach dokona oceny stanu współpracy organizacji pozarządowych z Miastem Katowice w zakresie realizacji
zadań publicznych.
1) Integralną częścią sprawozdania z realizacji programu współpracy jest badanie ankietowe, przeprowadzone wśród członków i przedstawicieli organizacji
pozarządowych.
2) Wyniki badania ankietowego wykorzystywane są w celu prowadzenia autodiagnozy jakości współpracy.
Propozycja zmian: Badania ankietowe powinny być zlecane zewnętrznej firmie badawczej, takiej na przykład jak Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.
W obecnej formie ankiety są realizowane w standardzie amatorskim, a poza tym siłami urzędu, a więc z definicji nie obiektywne.
Uzasadnienie: jak wyżej

Kolejne etapy konsultacji nad projektem Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019r. będą realizowane zgodnie
ze zaktualizowanym Planem konsultacji.
Sporządziła: Agnieszka Lis – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych
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