
Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Notatka ze spotkania
 w dniu 10.02.2010r.

Spotkanie: Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Termin i miejsce spotkania: 10 luty 2010r., godz. 11.00, Urząd Miasta Katowice
Uczestnicy spotkania:

L.p. Imię i nazwisko Instytucja/organizacja

1 Małgorzata Moryń-Trzęsimiech Naczelnik  Wydziału  Polityki  Społecznej  Urzędu 
Miasta Katowice

2 Monika Bajka Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom 
Aniołów Stróżów”

3 Andrzej Bogdanowicz Stowarzyszenie  Chorych  Na  Stwardnienie  Rozsiane 
Ich Opiekunów i Przyjaciół

4 Lidia Bortel Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego
5 Klaudia Grzelak Fundacja „Przyjaciele dla zwierząt”
6 Anna Kruczek Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS
7 Leszek Peca Samodzielny  Ośrodek  Rehabilitacyjno-Oświatowy 

Dla Dzieci Niepełnosprawnych, ul. Ułańska 5a
8 Anna Szelest Stowarzyszenie Wspierania Organizacji 

Pozarządowych  „MOST”
9 Kazimierz Witański Katowickie  Stowarzyszenie  Na  Rzecz  Osób 

Starszych,  Niepełnosprawnych  i  Oczekujących 
Wsparcia „OPOKA”

10 Agnieszka Lis Referat  ds.  Organizacji  Pozarządowych  –  Wydział 
Polityki Społecznej

Wnioski z poprzedniego spotkania:
1. Rozeznać  możliwość  nawiązania  bliższej  współpracy  katowickich  organizacji  pozarządowych  z 

organizacjami zagranicznymi działającymi na terenie miast partnerskich – (rozeznanie w Wydziale  
Zagranicznym).

Odpowiedź z Wydziału Zagranicznego: 
Wydział  Zagraniczny przekaże  zapytanie  do  miast  partnerskich  dotyczące  nawiązania 
kontaktów  z  organizacjami  pozarządowymi  po  wskazaniu  tematyki,  która  byłaby 
przedmiotem wymiany doświadczeń.

2. Czy w 2010 roku odbędą się spotkania zespołu doradczego ds. ekologii i ochrony zwierząt (rozeznanie  
w Wydziale Kształtowania Środowiska). 

Odpowiedź z Wydziału Kształtowania Środowiska.
W 2010r.  planowane jest  jedno lub  dwa spotkania  z  organizacjami  pozarządowymi  w 
zakresie ekologii i ochrony zwierząt.

3. Zaproszenia  do  organizacji  pozarządowych  zainteresowanych  udziałem  w  pracach  Komisji  
Konkursowej/Zespołu Opiniującego z głosem doradczym przy rozpatrywaniu ofert należy przesyłać  
również w formie mailowej (nie tylko w formie ogłoszeń na stronie internetowej).

Do bieżącego stosowania.
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4. Ustalić  do końca  lutego 2010r.  terminy spotkań  zespołów doradczych  branżowych działających w 
ramach Wydziału Polityki Społecznej.

Na  dzień  26.02.2010r.  zostały  ustalone  z  Panią  Krystyną  Siejna  -  Pierwszym 
Wiceprezydentem Miasta Katowice terminy zespołów doradczych 
1) Zespół doradczy ds. opieki nad dzieckiem i rodziną – 24.03.2010r.
2) Zespół doradczy ds. pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym oraz osobom zabu-

rzonym psychicznie i ich rodzinom oraz Zespół doradczy ds. zdrowia – 7.04.2010r.
3) Zespół doradczy ds. pomocy osobom bezdomnym, Zespół doradczy ds. pomocy rodzi-

nie z problemem bezrobocia oraz Zespół doradczy ds. rozwiązywania problemów uza-
leżnień oraz pomocy rodzinie w kryzysie i przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 
14.07.2010r.

Omawiane tematy:
1. Przedstawienie  oferty  Inkubatora  Społecznej  Przedsiębiorczości,  który  zostanie 

otwarty  przez  Wydział  Polityki  Społecznej  w  związku  z realizacją  projektu 
partnerskiego pod nazwą „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Prezentacja w załączeniu

2. Utworzenie Centrum Organizacji Społecznych – możliwości i potrzeby – omówienie 
tematu Pani Anna Szelest

Pani A. Szelest przedstawiła koncepcję utworzenia Centrum Organizacji Pozarządowych w 
Katowicach w oparciu o materiał, który został przygotowany w 2003 roku. CPO mógłby być 
kontynuacją  Inkubatora  pod  warunkiem,  że  będzie  to  pożądane  i  zaakceptowane  prze 
organizacje  pozarządowe  i  władze  miasta  Katowice.  Według  opinii  Pani  A.  Szelest 
utworzenie Centrum, będzie rozwiązaniem bardziej efektywnym dla współpracy samorządu z 
organizacjami.
Celem  COP-u  byłoby  zapewnienia  wsparcia  dla  wszystkich  działających  organizacji 
pozarządowych.
Na razie jednak konieczne byłoby przeprowadzenie badań odnośnie potrzeb organizacji w tym 
zakresie. Takie badania mogły by zostać przeprowadzone przez MOST, KAFOS oraz duże 
organizacje,  które  współpracują  w  określonej  sferze  zadań  publicznych  z  innymi 
organizacjami.

…………………………………………….
Pozostałe tematy nie zostały omówione ze względu na brak możliwości czasowych.

3. Organizacja w 2010 roku Forum Inicjatyw Pozarządowych.

4. Działalność  zespołów  ekspertów  z  głosem  doradczym  przy  opiniowaniu  ofert  na 
dotacje
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Wnioski: 

1. W jakich terminach odbędą się planowane w 2010 roku spotkania z organizacjami 
działającymi na rzecz ekologii lub ochrony zwierząt. Czy zostanie powołany zespół 
doradczy  ds.  ekologii  i  ochrony  zwierząt  (rozeznanie  w  Wydziale  Kształtowania  
Środowiska).

Propozycje tematów na kolejne spotkanie zespołu:

1. Organizacja  w  2010  roku  Forum  Inicjatyw  Pozarządowych –  FIP  czy  Festyn 
organizacji pozarządowych – forma imprezy, termin, propozycje.

2. Działalność  zespołów  ekspertów  z  głosem  doradczym  przy  opiniowaniu  ofert  na 
dotacje (propozycja M. Bajka)

Inne propozycje tematów na kolejne spotkanie zespołu doradczego proszę przesyłać w formie 
elektronicznej na adres: agnieszka.lis@katowice.eu. do 5 marca 2010r.

Termin spotkania zespołu doradczego w marcu br. -  10.03.2010r. godz.  10.00-12.30, sala 
315, UM Katowice ul. Młyńska 4.

Sporządziła: Agnieszka Lis

mailto:agnieszka.lis@katowice.eu

