
Zespół  doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Notatka ze spotkania w dniu 22.02.2012r. 

Spotkanie: Zespół  doradczy ds. wspó łpracy z organizacjami pozarz ądowymi. 

Termin i miejsce spotkania: 22 lutego 2012r., godz. 14.00, Urząd Miasta Katowice, ul. 
Młyńska 4, sala 209 

Uczestnicy spotkania: 
L.p Imię  i nazwisko Wydzial UM/Organizacja pozarządowa 

1 Małgorzata Moryń-Trzęsimiech Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej 

2 Monika Bajka Stowarzyszenie 	Pomocy 	Dzieciom 	i 	Młodzieży 	DOM 
ANIOLOW STROZOW 

3 Małgorzata Dyduch Wydział  Polityki Społecznej/Ś ląski Urząd Wojewódzki 
Katowicach 

4 Michał  Ficek Instytucja Kultury Katowice- Miasto Ogrodów 

5 Joanna Horst Wydział  Polityki Społecznej/Ś ląski Urząd  Wojewódzki w 
Katowicach 

6 Wioletta Iwanicka-Richter Wspólnota Dobrego Pasterza - Klub Młodzieżowy „Wysoki 
Zamek" 

7 Piotr Koszecki Stowarzyszenie Kibiców GKS-u Katowice „,SK 1964" 

8 Adrian Kowalski Fundacja Pomocy Dzieciom ULICA 

9 Agnieszka Lis Referat 	ds. 	Organizacji 	Pozarządowych/Wydział 	Polityki 
Społecznej 

10 Ewa Pytasz Ośrodek Kształcenia Samorządu  Terytorialnego im. W. Pańki 
- FRDL 

11 Marcin Stańczyk Wydział  Promocji/UM Katowice 

12 Sylwia Tomanek Amnesty International Grupa Katowicka 

13 Grzegorz Wójkowski Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES 

14 Ludwik Zogała Ś ląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS 

1. P. Małgorzata Moryń-Trzęsimiech przywitała uczestników Zespo łu oraz zaproszonych 
gości z Instytucji Kultury Katowice - Miasto Ogrodów (wniosek ze styczniowego 
spotkania Zespo łu doradczego), a następnie przekazała głos przedstawicielom 
Instytucji z pro śbą  o omówienie planowanych działań . 

2. P. Michał  Ficek przedstawi ł  informacje na temat stara ń  Instytucji Kultury Katowice - 
Miasto Ogrodów o tytu ł  Europejskiej Stolicy Młodzieży. 

Pomysł  na Europejską  Stolicę  Młodzieży narodził  się  w 2009 roku w Rotterdamie, który 
pod tym has łem przedstawi ł  program wydarzeń  dla młodzieży. W kolejnych latach tytu ł  
przyznawany by ł  już  na zasadzie konkursu. W 2010 roku Europejską  Stolicą  Młodzieży był  
Turyn, w 2011 - Antwerpia. Obecnie tytu ł  należy do portugalskiej Bragi. 
Wyboru ESM dokonuje Europejskie Forum M łodzieży (European Youth Forum lub Yout/i 
Forum Jeunesse) - międzynarodowa organizacja założona przez narodowe rady 
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m łodzieży oraz mi ędzynarodowe organizacje pozarządowe, dzia łające w sferze polityki 
m łodzieżowej. 
Miano Młodzieżowej Stolicy Europy miasto otrzymuje na jeden rok, podczas którego 
organizuje m łodzieżowe przedsi ęwzi ęcia o charakterze kulturowym, socjologicznym, 
politycznym i ekonomicznym. Inicjatywa ma przyczyni ć  się  do rozwoju nowych pomys łów i 
innowacyjnych projektów, dzi ęki którym m łodzież  zacznie aktywniej uczestniczy ć  w życiu 
społecznym, ekonomicznym i kulturalnym. 

Dream, It Wor/cs! - pod ta/cq nazw ą  odbędzie się  inauguracja starań  Katowic o tytu ł  
Europejskiej Stolicy M łodzieży w 2015 roku. Cykl wydarze ń, warsztatów i spotkań, które 
odbywać  się  będą  między 21 a 30 marca, ma promować  ideę  kandydatury oraz 
dostarczyć, szczególnie m łodym mieszka ńcom miasta, niepowtarzalnych wra żeń . 
Hasłem kandydatury Katowic do ESM 2015 jest Miasto Marze ń. Slogan ten nawiązuje do 
marzenia o Mieście Ogrodów, wykreowanego podczas stara ń  stolicy regionu o tytu ł  
Europejskiej Stolicy Kultury. Przyjazne miasto, które pobudza wszystkie zmys ły, zach ęca 
do działania, nie może istnieć  bez mieszka ńców i ich marze ń. Wyj ątkowe znaczenie w 
tworzeniu takiego idealnego miasta mają  marzenia m łodych. To bowiem oni stanowi ą  o 
kszta łcie jutra, to od ich aspiracji, pragnień  i możliwości zależy, jak Katowice b ędą  
wyglądały za 5, 10 czy 20 lat. Inauguracja to pierwsze z serii wydarze ń, które mają  
pokazać  m łodym mieszka ńcom miasta, że ich inicjatywy, pomys ły i marzenia mają  szansę  
znaleźć  spełnienie w łaśnie w Katowicach, Mie ście Marzeń . 
Całość  wydarze ń  rozpocznie si ę  pierwszego dnia wiosny. Katowice obudz ą  się  do życia 
dzięki akcji ekologicznej organizowanej przy pomocy Klubu Gala. Ju ż  o wschodzie s łońca 
mieszka ńcy miasta będą  mięli okazję  przemierzy ć  nietypowy szlak szopienickich stawów, 
prowadząc dokumentacj ę  fotograjicznq i filmow ą. Kulminacyjnym momentem akcji 
ekologicznej b ędzie eyent „Przykryj Raw ę  błękitem „ w czasie którego w okolicach ul. 
Bankowej pojawi si ę  barwna mandala, a sama rzeka zdobędzie nietypowe okrycie w 
postaci błękitnych wst ążek. W kolejnych dniach Miasto Marze ń  zawita także w Zespole 
Szkó ł  Ogólnok.szta łcqcych nr 7, w ramach Dni Europejskich Kulturalnej M łodzieży oraz w 
czasie XIV edycji Targów Edukacji w Spodku. 
Głównym wydarzeniem b ędzie oj7cjalna inauguracja pod hasłem M łodzi na start. Ta 
całodniowa debata, pod patronatem Prezydenta Katowic Piotra Uszoka i Marszałka 
Województwa Slqskiego Adama Matusiewicza, odb ędzie się  28 marca. Wśród 
zaproszonych prelegentów znajdą  się  m.in. Kamil Durczok czy przedstawiciele Turynu, 
który miano Europejskiej Stolicy M łodzieży nosi ł  w 2010 roku. W drugiej cz ęści dnia 
zaproszeni goście będą  dyskutowa ć  m.in. na temat kreatywnego uczestnictwa m łodych w 
przestrzeni publicznej, przedsi ębiorczości m łodych, kulturze w mie ście czy wrażliwości 
społecznej m łodych ludzi. 
W programie inauguracji znalazły się  także liczne warsztaty, spotkania oraz koncerty i 
imprezy. Patrycja Walter, znana z wyj ątkowo świeżego podejścia do tradycyjnej śląskiej 
kuchni poprowadzi warsztaty kulinarne. Grupa Wzorro, znana z nietypowych projektów 
promujących Sl ąsk, poprowadzi zaj ęcia z designu. Chętni będą  mogli także wzi ąć  udział  w 
warsztatach sportowych z capoeiry i tańca współczesnego oraz w olimpiadzie 
ekonomicznej. Ciekawym punktem programu b ędzie debata oksfordzka, w której udzia ł  
wezm ą  absolwenci Centrum Kreowania Liderów „ Kuźnia" oraz przedstawiciele 
szkolnych klubów europejskich i obywatelskie/i. Debata, która dotyczy ć  będzie tematyki 
polityki m łodzieżowej, ma by ć  formą  żywej lekcji polityki, aktywno ści obywatelskiej i 
retoryki. Kolejne spotkania planowane na czas inauguracji to prowadzona przez Edwina 
Bendyka debata „ My - dzieci sieci „ poświęcona roli Internetu w życiu m łodych ludzi 
oraz „Młoda generacja ESK", mająca pokazać  rolę  m łodzieży w budowaniu programów 
ESK w polskich miastach - kandydatach. Dni wype łnione spotkaniami i warsztatami 
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zakończą  plenerowe koncerty, klubowe imprezy i muzyczne niespodzianki dla, i z udzia łem 
m łodych. 

Najważniejsze dla organizacji pozarz ądowych działaj ących w Katowicach jest otwarto ść  
Instytucji na wspó łpracę . 

Na wniosek P. Moniki Bajki - P. Micha ł  Ficek prześle ofertę  celem zachęcenia organizacji 
do podejmowania wspólnych działań  w ramach starań  o ESM 2016. 

Dane kontaktowe: 
Instytucja Kultury Katowice - Miasto Ogrodów 
Plac Sejmu Siąskiego 2 (wej ście od ul. Sienkiewicza) 
40-032 Katowice, teL 321609 03 11, teL 321785 70 26 
biuro(d2016katowice. eu  
poniedziałek - piątek: sprawy administracyjne: 8.00 - 16. 00, pozosta łe: 10.00 - 18.00. 

3. Organizacja III Katowickich Dni Organizacji Pozarz ądowych 

Korzystaj ąc z obecno ści przedstawicieli instytucji Katowice-Miasto Ogrodów pad ło pytanie 
czy możliwe jest włączenie imprezy w obchody Dni Miasta planowane na wrzesie ń  br. 

Uzyskano odpowiedź  by oficjalnie wystąiić  z propozycj ą  do Dyrektora Instytucji. Wskazane 
byłoby tak zorganizować  imprezę  by wpasować  się  w cykl imprez organizowanych przez 
Biuro ESM (np. pokazanie strefy m łodych). 

P. Ludwik Zoga ła zaproponował  organizacj ę  imprezy w różnych dzielnicach Katowic. 

Istnieje jednak zagro żenie, ze wydarzenie nie cieszy łoby się  już  takim zainteresowaniem 
mieszkańców innych dzielnic. Ważne jest by wybierać  miejsca, gdzie mieszka ńcy naszego 
Miasta spędzaj ą  wolny czas. 

P. Monika Bajka i P. Grzegorz Wójkowski zadeklarowali możliwość  reaktywacji Komitetu 
Organizacyjnego celem zorganizowania wydarzenia równie ż  w bieżącym roku 

Biorąc pod uwagę  doświadczenia z roku ubieg łego należy: 

- Wzmocni ć  promocj ę  (tak, żeby mieszkańcy Katowic dowiedzieli się  od tym wcze śniej) 
- Namiot prezentacji - rozważyć  możliwość  pokazania prezentacji organizacji na ekranie 
ledowym 

Pomys ły Komitetu organizacyjnego, który w ubieg łym roku organizowa ł  imprezę  -III KDOP 

I dzie ń  - dla mieszka ńców, ngo „sów i urz ędników 
Opcje: 

1) Sesja plenarna dla wszystkich - Rola organizacji pozarz ądowych wzgl ędem 
Państwa lub warsztaty w salach wyk ładowych 

2) Oficjalne otwarcie - miejsce w centrum miasta 
3) „ Trasa" na mieście— warsztaty 
4) Wieczorne nieformalne spotkanie 

11 dzień  - piknik dla mieszka ńców - Dolina 3 Stawów 

P. Małgorzata Moryń-Trzęsimiech zapytała inne organizacje czy są  zainteresowane 
włączeniem si ę  w organizacj ę  wydarzenia/dołączenia do Komitetu Organizacyjnego. 
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P. Wioletta Richter-Iwanie/ca powiedziała, że jej organizacja, a także wiele innych mo że nie 
tyle będzie chciało wej ść  w skład Komitetu Organizacyjnego, ale ch ętnie wniesie okre ślony 
wkład pracy ze swojej strony. 

P. Adrian Kowalski podkreś lił, ze już  na wcze śniejszych zespo łach zgłaszał  swoje 
zainteresowanie wspó łudziałem w organizacji imprezy, chcia łby jednak znać  „kulisy" 
przygotowania tego wydarzenia. 

P. Małgorzata Moryń-Trzęsimiech zadeklarowa ła, że wy śle WPS wyśle zaproszenie do 
organizacji z propozycja zg łoszenia się  do Komitetu organizacyjnego III Katowickich Dni 
Organizacji Pozarządowych. 

Należy jednak podkre ś lić , iż  mnożenie liczby podmiotów w Komitecie nie jest w łaściwe, nie 
mniej jednak można poszczególne dzia łania rozdzieli ć  na inne organizacje biorąc pod uwagę  
obciążenia jakie niesie za sobą  przygotowanie takiej imprezy 

4. Aktualizowanie informacji na stronie internetowej NGO, archiwum wiadomo ści 

Organizacje wnios ły uwagę, ze informacje na stronie NGO s ą  nieaktualizowane, że trudno 
odnaleźć  informacje na stronie, jest nieczytelny utrudniony dost ęp do archiwum konkursów. 

P. Małgorzata Moryń-Trzęsimiech zadeklarowała, ze strona zostanie uporz ądkowana, 
jednocześnie wyjaśniła, że podstrona NGO jest tak zbudowana, że administrowanie ni ą  jest 
bardzo utrudnione. Zg łoszenia w tym zakresie kierowano do Wydzia łu informatyki - czekamy 
na ogłoszenie przetargu w sprawie modernizacji portalu miejskiego Katowice.eu , 
(modernizacja obejmie również  podstronę  NGO). 

5. Konkurs na wsparcie zadań  publicznych skierowanych do mieszka ńców Miasta Katowice, 
realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków 
pozabudżetowych 

P. Małgorzata Moryń-Trzęsimiech poinformowała, że Wydział  Polityki Społecznej posiada 
środki finansowe na og łoszenie konkursu na tzw. „wk ład własny" dla organizacji na realizacj ę  
projektów dofinansowywanych ze środków pozabud żetowych. 
Z uwagi na ograniczone środki finansowe zwróci ła się  do uczestników Zespołu 
o zaproponowanie zakresu przedmiotowego konkursu, z za łożeniem, że środki zostaną  
przeznaczone na projekty, które ju ż  otrzymały dofinansowanie. 

Wnioski dla WPS: 
1. Przygotować  stanowisko UM Katowice w sprawie tzw. „ma łych grantów" 

Kolejne spotkanie: 

07.03.2012r, godz. 14.00 - sala 209, ul. M łyńska 4, UM Katowice 

Załącznik do notatki. 

Opinia prawna dotycz qca dokumentacji konkursowej (wydana na wniosek Zespo łu 
doradczego ze stycznia br.) - opinia dost ępna w wersji elektronicznej na stronie NGO 

NacLInk Wyd z ia ł u ?li 
sporządzi ła: Agnieszka Lis, 32 2593-746, agnieszka. Iis(2katowice.eu 


