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Zakres konsultacji: projekt Programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok
Termin zgłaszania opinii/uwag/propozycji do Programu: od 05.05.2021r. – 31.05.2021r. zgodnie z pierwotnym harmonogramem;
Liczba organizacji pozarządowych, które zgłosiły uwagi/propozycje w trakcie I etapu konsultacji: 11, w tym 1 dotycząca bieżącego roku.
Liczba wniesionych propozycji/opinii/uwag ze strony organizacji pozarządowych: 8.
Sposób przyjmowania uwag/propozycji: zgłoszenia drogą elektroniczną od organizacji pozarządowych i od aktualnych realizatorów Programu na 2021 r.
Przebieg prac w ramach I etapu konsultacji Programu:
14 kwietnia br. - przedstawienie Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach projektu planu konsultacji nad projektem Programu
rocznego podczas posiedzenia zdalnego wraz z informacją o możliwych zmianach terminów i zakresu konsultacji;
4 maja br. – zatwierdzenie przez Wiceprezydenta Miasta Katowice Planu konsultacji Programu;
5 maja br. – ogłoszenie o rozpoczęciu prac nad Programem i publikacja planu konsultacji na stronie Katowice.eu w Aktualnościach, na zakładce dla NGO:
https://www.katowice.eu/dla-mieszkańca/zaangażuj-się/współpraca-z-ngo oraz osobno utworzonej pod tym linkiem zakładce dotyczącej prac nad niniejszym
programem o nazwie: Konsultacje programu 2022, na Platformie Konsultacji Społecznych, na profilu FB Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji
Pozarządowych (6.05, 17.05, 31.05), w formie newslettera do organizacji pozarządowych w dniach 07.05;
5 maja br. – pisma do realizatorów Programu 2021 o ogłoszonych konsultacjach wraz z prośbą o pośrednictwo w przekazaniu informacji do współpracujących
z nimi organizacjami pozarządowymi z wykorzystaniem kanałów komunikacji, z których korzystają;
18 maja (wtorek), g. 16.00 oraz 21 maja (piątek), g. 12.00 – organizacja przez Pełnomocnika PMK ds. NGO spotkań zdalnych z organizacjami pozarządowymi
z udziałem Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (nie licząc przedstawiciela COP i Pełnomocnika w dniu 18.01 – 2 uczestników spotkania:
Stowarzyszenie Latawiec i Stowarzyszenia Wykonawców Animatorów i Twórców Górnego Śląska, w dniu 21.05 – 1 uczestnik spotkania on-line: przedstawiciel
Fundacji Komunikacji Międzykulturowej The LINK)
NGO uczestniczące w I etapie konsultacji Programu (zgłoszenie uwag/wniosków/opinii/brak uwag):
1) Fundacja Wielki Człowiek
2) Fundacja Oko w Oko z Rakiem
3) Stowarzyszenie Latawiec
4) Stowarzyszenia Wykonawców Animatorów i Twórców Górnego Śląska
5) Fundacja na rzecz dzieci "Miasteczko Śląskie"
6) Fundacja Komunikacji Międzykulturowej The LINK
7) Stowarzyszenie Kwestia Kultury
8) Fundacja Index do Przyszłości
9) Polski Związek Zapobiegania Narkomanii - brak uwag
10) ŚDS przy Śląskim Stowarzyszeniu Ad Vitam Dignam
11) Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
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Zestawienie propozycji/uwag/wniosków organizacji pozarządowych do projektu Programu:
Lp.
1

Wniesione uwagi/propozycje

Uzasadnienie

Dotyczy konkursu na tzw. wkład własny – uwzględnić możliwość Zapis, że wydatki po stronie Zleceniobiorcy mogą być ponoszone w tym samym
ponoszenia wydatków po stronie wkładu Zleceniobiorcy od 01 stycznia terminie co otrzymana dotacja komplikuje realizację projektu.
bez względu na termin zawarcia umowy
Oznacza bowiem, że nie można realizować wydatków pokrywanych z dotacji
głównego grantodawcy zgodnie z zadeklarowanym wnioskiem i umową z głównym
grantodawcą), gdy np. termin realizacji wydatków rozpoczyna się w styczniu,
natomiast umowa z Urzędem Miasta Katowice obowiązuje np. od 30.03.
Rozbieżności w datach komplikuja realizację zawartych już umów z głównym
grantodawcą, a zasadniczo nie służy żadnym celom.
Wydaje mi się, że warto skorzystać w tym zakresie z dobrych praktyk stosowanych
obecnie w większości programów, tzn. umożliwieniem realizacji kosztów przed
zawarciem umowy. Tak robi między innymi Ministerstwo Kultury. Byłoby to duże
ułatwienie w stosunku do realizacji środków pochodzących z dotacji UMK, ale
przede wszystkim co wydaje się tu kluczowe w stosunku do realizacji środków z
dotacji głównego grantodawcy.
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Realizacja akcji profilaktycznych dotyczących chorób nowotworowych

Organizacja comiesięcznych akcji profilaktycznych dotyczących chorób
nowotworowych - największe nastawienie na raka piersi i jąder
Miejsce np. dworzec PKP; działania: rozdajemy zakładki profilaktyczne, zadajemy
pytanie "kiedy się badałaś/eś?" Można też rozdawać dodatkowo smycze, zdrowe
ciastko itp.
W załączeniu nasze zakładki. Myślę, że powinny się znaleźć w każdym większym
zakładzie pracy, firmach, szkołach.
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3.

Zwiększyć wysokość środków na zadania publiczne zlecane
organizacjom w obszarze kultury
Uprościć procedury konkursowe i sposób rozliczania dotacji.
Zapewnić wsparcie merytoryczne w pisaniu wniosków o środki
europejskie

4.

Wniosek zgłoszony przez organizację działającą w branży kulturalnej.
Uzasadnienie:
W bieżącym roku zmniejszono środki na działania kulturalne, jednocześnie
pozyskanie ich jest mocno utrudnione – znacznie więcej informacji należy
podać/uzupełnić w porównaniu do wniosków składanych w Ministerstwie Kultury

Ująć w programie zadanie: prowadzenia monitoringu zdrowotnego Zadanie to realizowane było w ramach profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia.
narażenia dzieci na ołów wraz z działaniami pomocowymi i Aktualnie nasza Fundacja jest jedynym podmiotem w województwie śląskim, który

3

edukacyjnymi.

5.

profesjonalnie realizuje te badania, które maja duża wagę zarówno dla oceny sytuacji
jak i generowaniu wielozakresowych działań pomocowych. Aktualnie rejonem
podwyższonego zagrożenia środowiskowego są głównie Szopienice, przez co nie
zakładamy monitoringu na całe Katowice. W wyniku tego konieczne koszty obniżają
się do 15 000 zł.

Pytania:
1. ad. par. 7 pkt 1 - 4) - jak wygląda współpraca poprzez realizację programów informacyjno-telewizyjnych? Czy zapis przewiduje publikację informacji na
temat organizowanych wydarzeń, czy także promocję samej organizacji (idei, potrzeb, promocji wizerunkowej)?
2. ad. par. 7 pkt 1 - 7) - czy materiały promujące Miasto Katowice są dostępne do pobrania w ramach każdego organizowanego wydarzania lub poszczególnych
zaopiniowanych przez Miasto projektów? W jaki sposób kształtuje się limit wydań?
3. ad. par. 7 pkt 2 - 3) - jak dokładnie może wyglądać współpraca NGO z Miastem w zakresie udostępniania pomieszczeń Urzędu Miasta Katowice lub
jednostek organizacyjnych i bazy technicznej? Czy Stowarzyszenia mogą bezpłatnie wynajmować sale np. na zebrania członkowskie, dyskusje i spotkania
(mowa o salach niebędących przestrzeniami COP)? Jeśli istnieje taka możliwość, którymi dokładnie miejscami dysponuje Miasto?
4. ad. par. 7 pkt. 2 - 7) - czy pomoc w pozyskiwaniu lokalu na działalność statutową organizacji, na potrzeby realizacji projektów wiąże się wyłącznie z
programem Lokal na kulturę, czy istnieją - lub są w planach - inne programy, pozwalające na korzystanie z przestrzeni na preferencyjnych warunkach?
5. ad. par. 7 pkt. 3 - 11) - w jakim zakresie Miasto może przychylić się do wsparcia rzeczowego NGO? Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać pomoc? Czy
wsparcie jest organizowane przez sam Urząd/odpowiedni Wydział, czy też są do tego oddelegowane poszczególne jednostki miejskie?

Powyższe pytania oraz problemy katowickich organizacji pozarządowych rodzą jednocześnie szczegółowe propozycje, które zamieszczamy poniżej:
1. Podstawowym problemem w prowadzeniu NGO jest brak środków finansowych na stałą działalność - w tym koszty utrzymania rachunku bankowego czy
księgowości. Poszczególne dotacje pozwalają jedynie na rozliczenie założonego we wniosku projektu, brak jednak pomocy na funkcjonowanie organizacji. Tym
samym chcemy wprowadzić pomysły, polegające na:


uruchomieniu konkursu/dotacji pozwalających na wsparcie utrzymania NGO - tzw. kosztów administracyjnych. Warunkiem takiego finansowania
powinno być oczywiście założenie organizacji wydarzeń/ciągłego prowadzenia projektów oraz promocja Miasta. Sama dotacja mogłaby stanowić
częściowe wsparcie, jako dodatek np. do darowizn, z których utrzymuje się wiele organizacji.



niskokosztowych usługach biura księgowego (np. jedno biuro dla wszystkich NGO, którego cennik jest znacząco niższy niż w ofertach dla klientów i
firm indywidualnych). Obecnie każda organizacja rozlicza finanse własnymi siłami, w tym za pośrednictwem biur rachunkowych o wysokich stawkach.
Doraźne wsparcie lub konsultacje księgowe (w tym te bezpłatne) nie są wystarczające, bowiem księgi należy prowadzić przez cały rok, a rozliczanie
umów czy rocznych sprawozdań finansowych nie może być realizowane jednorazowo. NGO są gotowe na ponoszenie opłat za obsługę, zależy im
jednak na opłatach proporcjonalnych lub niższych do osiąganych darowizn/datków/wpływów.



zaplanowaniu budżetu grantowego oraz budżetu dla indywidualnych wniosków z podziałem na kwartalne lub półroczne transze. Takie rozwiązanie
pomogłoby uniknąć sytuacji, w której już w pierwszym kwartale brakuje środków na organizację projektów. Ostatni rok pokazał, jak trudno planować
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wydarzenia i działania z wyprzedzeniem, dlatego też niełatwo rozpisywać wnioski wraz ze styczniem/lutym. Rezerwa środków na poszczególne okresy
z pewnością przyczyniłaby się do efektywnych działań w każdym czasie.
2. Oprócz brakujących środków, NGO niejednokrotnie zmagają się z brakiem przestrzeni do prób artystycznych oraz późniejszej organizacji większych
wydarzeń. Wiele miejsc wymaga ponoszenia wysokich opłat za wynajem sal, trudno też o wejście do takich jednostek w każdej chwili w celu organizacji
produkcji. Jednocześnie przestrzenie Centrum Organizacji Pozarządowych nie pozwalają na przeprowadzenie ww. prac. oraz ich efektów - np. warsztatów
teatralnych czy ruchowych. NGO potrzebują miejsca, w którym bezkosztowo (w zamian za np. organizację eventu, niekoniecznie w udostępnionym miejscu)
lub na preferencyjnych warunkach będą mogły pracować twórczo, rozwijać pasję i zapraszać do współpracy innych, bez względu na późną porę czy ilość osób
w produkcji. Obecnie w mieście nie ma lokalu, który odpowiadałby na potrzeby twórców, dlatego zwracamy się z prośbą o rozważanie przekazania
przestrzeni na tego rodzaju przedsięwzięcia.
Z radością uczestniczymy w konsultacjach, wierząc, że kontakt i nawiązany dialog przyniesie owocną współpracę i jeszcze szerszą promocję Miasta. Z naszej
strony najważniejszą rolę odgrywa kultura - jej produkcja, organizacja i promocja wydarzeń, a także wsparcie młodych twórców wkraczających na lokalny
rynek. Tym bardziej liczymy na pozytywne rozpatrzenie propozycji.
6.

Propozycja realizacji Turnieju Wiedzy Międzykulturowej

Proponujemy zrealizowanie nowatorskiego projektu „Turniej Wiedzy
Międzykulturowej” (TWM), którego celem jest:
1. integracja społeczna po pandemii,
2. działania antydyskryminacyjne,
3. edukacja dot. różnic międzykulturowych.
„Turniej Wiedzy Międzykulturowej” to projekt, który odpowiada na rosnące
potrzeby mieszkańców Katowic w ramach Strategii Rozwoju Kulturalnego Miasta
Katowic 2020+. Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych „od
przedszkola do osób trzeciego wieku”.
Cele projektu:
1. Integracja społeczna po pandemii.
W czasie trwania pandemii COVID-19 z powodu wielu obostrzeń życia codziennego,
kwarantanny i izolacji, mieszkańcy Katowic jak również całej Polski większość czasu
spędzali w domach, bez kontaktu z rodziną, znajomymi, sąsiadami, odizolowani od
innych. Brak integracji, życie w ciągłym strachu i obawie o swoje zdrowie ma
negatywny wpływ na zachowania prospołeczne.
Kontakty międzyludzkie w czasach pandemii zostały bardzo mocno ograniczone,
ponieważ większość osób pracowała lub uczyła się zdalnie. W związku z czym
bezpośrednie sposoby komunikowania się zostały zamienione w spotkania online.
Jesteśmy obecnie na etapie wychodzenia z epidemii i ten okres będzie wymagał
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zintensyfikowanych działań w kierunku ponownego nawiązania kontaktów
międzyludzkich. Interaktywna gra planszowa może być doskonałym sposobem na
odbudowanie bezpośrednich społecznych więzi międzyludzkich. W celu
przywrócenia zachowań prospołecznych proponujemy rywalizację w „Turnieju
Wiedzy Międzykulturowej”, który jest doskonałą formą międzypokoleniowej zabawy
skierowanej zarówno do dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. „Turniej Wiedzy
Międzykulturowej” zorganizowany w oparciu o integracyjną grę planszową
„Odkrywcy Kultur” jest okazją do ponownego nawiązania bezpośrednich relacji
osobistych i daje możliwość poczucia się docenionym i zauważonym.
Inicjatywa jaką jest „Turniej Wiedzy Międzykulturowej” pozwoli na:
 sprawniejszy i bezproblemowy powrót do „normalności” czyli do pracy oraz
studiów w trybie stacjonarnym,


zminimalizowanie negatywnych skutków długookresowej pracy zdalnej,



zbudowanie zniszczonych przez pandemię relacji międzyludzkich,



ponowną społeczną integrację po długim okresie trwania pandemii.

2. Działania antydyskryminacyjne.
Projekt "Turniej Wiedzy Międzykulturowej" ma również na celu kształtowanie
umiejętności komunikacji międzykulturowej dzięki wiedzy zdobytej podczas turnieju.
W trakcie rywalizacji zarówno uczestnicy jak i widzowie będą dowiadywali się o
skryptach zachowań, zwyczajach oraz tradycjach wielu krajów i regionów. Wiedza ta
ułatwi uczestnikom turnieju na kontakty z osobami z różnych obszarów kulturowych,
uwrażliwi ich na odmienność oraz uświadomi im znaczenie i wpływ kultury na
konstruowanie swojej tożsamości kulturowej.
„Turniej Wiedzy Międzykulturowej” ma na celu:
 promowanie postaw tolerancji oraz szacunku wobec przedstawicieli innych
kultur,
 umiejętność komunikowania się z przedstawicielami wielu obszarów
kulturowych,
 wzmacnianie własnej tożsamości kulturowej,
 walkę z wykluczeniem kulturowym,
 ochronę przed dyskryminacją ze względu na narodowość, kolor skóry, rasę,
religię.
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3. Edukacja dot. różnic międzykulturowych.
Jednym z celów działania Fundacji Komunikacji Międzykulturowej The LINK jest
inicjowanie i wspieranie szeroko rozumianej komunikacji międzykulturowej,
przybliżanie zagadnień związanych ze zrozumieniem odmienności kulturowej oraz
zwalczanie uprzedzeń i stereotypów kulturowych. Uczenie tolerancji i umiejętności
funkcjonowania w odmiennej kulturze sprzyja refleksji nad własną kulturą, pogłębia
jej znajomość i zachęca do poznania oraz wzmocnienia własnej tożsamości. Poznane
w trakcie „Turnieju Wiedzy Międzykulturowej” zagadnienia pozwolą przybliżyć
uczestnikom turnieju wiedzę o innych kulturach i krajach.
Proponujemy zorganizowanie „Turnieju Wiedzy Międzykulturowej” z
wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia edukacyjnego jakim jest gra planszowa
„Odkrywcy Kultur”. Nagrodami w turnieju będą egzemplarze gry planszowej
„Odkrywcy Kultur”.
W ramach „Turnieju Wiedzy Międzykulturowej” zrealizowane będą:
ekspertów z Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu
Warszawskiego i innych uczelni wyższych zaproszonych do wzięcia udziału w tym
projekcie;

W 2020 roku zorganizowaliśmy w czasach pandemii COVID-19 w trybie online
Międzyszkolny Turniej Międzykulturowy, w którym uczestniczyli uczniowie czterech
katowickich szkół:
 Complex of Silesian International Schools,


Szkoła jak Dom,



Szkoła Elementarz,



Szkoła Omega.

Za projekt ‘Odkrywcy Kultur – Międzyszkolny Turniej Międzykulturowy’ otrzymaliśmy
Nagrodę Specjalną Agencji 19 Południk w konkursie ‘Katowizje 2020’
współorganizowanym przez Wydział Obsługi Inwestorów UM Katowice.
Dzięki zdobytym doświadczeniom jesteśmy w stanie stawić czoła nowym wyzwaniom
związanym z realizacją dużego projektu jakim jest TWM, a tym samym wraz z UM
Katowice wpisać się w założoną Strategię Rozwoju Kulturalnego Katowic 2020+
skierowaną do naszych mieszkańców.
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Sądzimy, że Turnieje Międzykulturowe mogą również w przyszłości zagościć w
strategii promocji Miasta Katowice, stworzyć możliwość uczestnictwa mieszkańców
w życiu kulturalnym Katowic, a także sprzyjać integracji międzypokoleniowej
społeczności Katowic.
KOSZTORYS (SZACUNKOWY):
a. Honorarium dla wykładowców uniwersyteckich – 8.000 zł
b. Nagrody w turnieju – 2.580 zł + 450zł (dyplomy i statuetki dla 3 pierwszych miejsc)
c. Opcje wynajmu sali:
I. Mniejsza sala do 150 osób – 5.000 zł np. sala w budynku ‘Katowice Miasto
Ogrodów’
II. Sala do 900 osób – 20.000 zł np. sala w budynku ‘Katowice Miasto Ogrodów’
III. Wynajem auli w zakresie współpracy z jedną z katowickich Uczelni Wyższych w
ramach projektu TWM
d. Promocja (plakaty, ulotki, media społecznościowe, itp.) – 5.000 zł
e. Zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania – 2.000 zł
f. Obsługa administracyjna oraz informatyczna – 4.000 zł
SUMA – Wersja I (wynajęcie sali do 150 osób): 27.830 zł
SUMA – Wersja II (wynajęcie sali do 900 osób): 42.830 zł
SUMA – Wersja III (organizacja wspólnie z UM Katowice, katowickimi Uczelniami
Wyższymi– wynajem sali bez dodatkowych kosztów): 22.830 zł
7.

Zapewnienie wsparcia Klubu Seniora i zabezpieczenie środków na 2022 Klub prowadzimy od 1.01.2019 rok. Przez 2 lata był finansowany ze środków RPO
rok i lata późniejsze na realizację zadania (klub seniora Twierdza
9.2.5. W tym czasie Klub oferował 30 seniorom wsparcie w postaci urozmaiconych
Seniora w Ligocie-Panewnikach
zajęć 4 x w tygodniu przez 5 godzin, ciepłego posiłku (dwudaniowy obiad), różnych
wyjść i wycieczek. Ten model sprawdzał się doskonale, a w klubie zawsze było nawet
więcej niż 30 osób i kolejnych kilka czekało na przyjęcie. W 2020 roku udało się
równolegle uruchomić zajęcia dla dodatkowej grupy senioralnej finansowane ze
środków UM Katowice.
Z racji pandemii zajęcia odbywały się tylko od lipca do grudnia mimo tego, ze były
zaplanowane od marca. W roku bieżącym w ramach realizacji zadania z konkursu
Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób
represjonowanych - wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa
w życiu społecznym seniorów również udało nam się pozyskać 15 tys dofinansowania
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dla grupy 20 osób na zajęcia od maja do grudnia. Niestety ta kwota pozwala
zorganizować tylko podstawowe zajęcia, przez część roku (konkurs jest ogłaszany
zresztą w ogóle dopiero w marcu). Kwota ta nie zabezpiecza faktycznych potrzeb
seniorów, którzy korzystają na naszej pomocy często już kolejny rok i nie zapewnia
ciągłości zajęć. Nasi seniorzy to osoby bardzo samotne, w większości bez rodzin,
mało samodzielne, schorowane, w kiepskiej kondycji psychicznej, które dzięki
zajęciom w klubie, miejscu stworzonym dla nich, w swojej grupie rówieśniczej,
funkcjonują zdecydowanie lepiej. Mają motywację by wyjść z domu, mają
towarzystwo, grupę odniesienia. Nawiązują relacje, które pielęgnują często również
w ramach grupy samopomocowej- po zajęciach klubu. Pozbawienie ich ciągłości
funkcjonowania placówki ze względu na brak środków pomiędzy 15 grudnia 2020 a
15 maja b.r. było dla nich bardzo bolesne. Mimo pandemii były okresy gdy mogłyby
skorzystać z zajęć klubu, pomocy opiekuna klubu choćby w razie choroby, spotkań i
zajęć on-line, które np. realizowaliśmy w ubiegłym roku. Klub jest miejscem dzięki
któremu nasi seniorzy nie czują się wyrzuceni poza nawias społeczeństwa, czują się
potrzebni, lubiani, „zaopiekowani”. Interesujemy się ich zdrowiem i samopoczuciem i
o nie dbamy realizując wiele zadań profilaktycznych i regularne zajęcia sportowe (w
niewystarczającej niestety ilości). Uczymy ich korzystania z nowoczesnych technologii
by nie byli wykluczeni cyfrowo. Dzięki temu choć trochę łatwiej im było przeżyć
izolację wynikającą z pandemii. Włączamy ich w życie Centrum Integracji
Międzypokoleniowej poprzez współpracę klubu seniora ze świetlicą dla dzieci i
młodzieży. Razem obchodzą Dzień Babci i Dzień Dziadka, Dzień Dziecka, jeżdżą na
wycieczki, mają wspólne spotkania tematyczne i pikniki. Wszyscy razem
organizujemy kiermasze i wyprzedaże garażowe. Dzięki temu są znowu widoczni w
lokalnej społeczności. Ale to wszystko jest bardzo ograniczone z racji niewielkich
środków finansowych, którymi dysponujemy. Udało nam się kontynuować
dożywianie (ciepłe obiady), mimo zakończenia finansowania z UE. Kontynuowaliśmy
darmowe zajęcia mimo kompletnego braku środków (brak finansowania 12.20205.2021) ale tylko raz w tygodniu. Teraz już teoretycznie mamy środki by sfinansować
zajęcia i opiekuna klubu, dzięki wyżej wspomnianej dotacji, ale tak naprawdę w
bardzo ograniczonym zakresie. Nasi seniorzy potrzebują o wiele więcej zajęć
sportowych- usprawniających. Z racji demencji, którą mają praktycznie wszyscypotrzebują silnego wsparcia psychologicznego, którego nie możemy im zapewnić z
braku środków. Czas który u nas mogą spędzać też jest ograniczony- nie mamy
możliwości opłacania mediów, środków czystości i higienicznych, zapewnienia im
darmowego konkretnego posiłku przez więcej godzin czy z większą częstotliwością,
zapewnienia większej ilości, bardziej urozmaiconych zajęć, czego naprawdę bardzo
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potrzebują. Pragną też wyjazdu za miasto choć raz na jakiś czas, chwili oderwania od
szarej rzeczywistości.
Dzięki byciu razem, pobudzaniu ich aktywności przez zajęcia, usprawnianiu, wsparciu
psychologicznemu mają oni szansę na dłuższe, bardziej komfortowe życie i lepszą
sprawność. Dzięki uczestniczeniu w życiu społeczności lokalnej ich kondycja
psychiczna, poczucie własnej wartości są pielęgnowane. Tylko tak możemy
zapobiegać ich samotności, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Ale trzeba to
robić w sposób ciągły, zorganizowany i zabezpieczając wszystkie te bardzo ważne
potrzeby, od zupełnie podstawowych jak jedzenie, poprzez aktywizację ruchową i
umysłową, po potrzebę przynależności i akceptacji. Nie da się tego robić za 15 tys
rocznie. A te osoby naprawdę nie mają alternatywny bo nie funkcjonuje w ich
zasięgu (możliwość dojazdu/ dojścia) żaden klub, który mógłby ich przyjąć na
regularne zajęcia. Zwiększenie budżetu na naszą placówkę by z „zajęć dla seniorów”
mogła znowu stać się klubem naprawdę ratuje co najmniej 20 seniorów (możemy
lokalowo zaproponować zajęcia nawet większej np. 30 os. grupie) przed
samotnością, wykluczeniem i bardzo smutną starością.
Stąd nasza prośba o wsparcie tego celu tj zabezpieczenia w budżecie UM Katowice
na rok 2022 i lata następne dodatkowych środków na Klub Seniora Twierdza Seniora
w Ligocie-Panewnikach. Według naszych wyliczeń dzięki wsparciu na poziomie ok. 6
tys miesięcznie (ok. 72 tys rocznie) moglibyśmy zapewnić 30 seniorom zajęcia kilka
razy w tygodniu, urozmaicone, przez kilka godzin każdorazowo. Odpowiednią ilość
zajęć sportowych, kreatywnych, zajęć IT i z psychologiem, dożywianie, wyjścia i
wycieczki. Oznacza to, że 30 katowickich seniorów miałoby za 200 zł miesięcznie na
osobę zapewnioną pomoc, wsparcie, usprawnianie, dożywianie i atrakcje oraz
wartości najwyższe- poczucie bezpieczeństwa, przynależności i inkluzji społecznej.
8

Utrzymać zadanie kompleksowej rehabilitacji dzieci niewidomych i niedowidzących / Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji w ramach w ramach
Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami
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I.

Dodatkowe zapytania/komentarze:

1. Archidiecezjalny Dom Hospicyjny św. Jana Pawła II w Katowicach:
a) par. 8 (Zakres przedmiotowy ...) , pkt. 6 - punkt dotyczący składania ofert ,,z własnej inicjatywy"; chciałam spytać czy chodzi tu np. o małe granty czy też o jakąś
inną formę składania ofert?
b) czy program współpracy przewiduje działania w zakresie tzw. opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niesamodzielnych?
Udzielone odpowiedzi:
Ad. a)
Oferty w trybie "małych grantów wynikają z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czyli czas realizacji nie dłuższy niż 90 dni, a
wysokość wnioskowanej kwoty nie może być wyższa niż 10 tys. zł - co miesiąc publikujemy informacje o dostępnych środkach na stronie internetowej
(https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/zaanga%C5%BCuj-si%C4%99/wsp%C3%B3%C5%82praca-z-ngo/dotacje/ma%C5%82e-granty)
i przesyłamy ją newsletterem, bo nie na wszystkich zadaniach ujętych w bieżącym programie współpracy z NGO takie środki są dostępne, a zależy nam, by
organizacje wiedziały czym dysponujemy na ostatni dzień danego miesiąca.
Oferty z własnej inicjatywy wynikają z art. 12 ww. ustawy, który mówi mniej więcej, że:
Organizacja pozarządowa może z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego - nowego lub takiego, które jest realizowane dotychczas w inny
sposób. Wniosek zawiera w szczególności:
1) opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji;
2) szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.
Urząd w ciągu 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku:
1) rozpatruje celowość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe, czyli:
a) stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, określonym w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
b) zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania,
c) środki dostępne na realizację zadań publicznych,
d) korzyści wynikające z realizacji zadania przez organizację pozarządową;
2) informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania informuje organizację, która złożyła wniosek o terminie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert.
Ad. b)
Program współpracy z NGO nie przewiduje działania w zakresie tzw. opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niesamodzielnych, ponieważ w programie zadania
ujęte są na poziomie ogólnym, a szczegółowy zakres zlecanych zadań pojawia się dopiero w warunkach konkursowych.
Jednak do tej pory, takie zadanie szczegółowe nie było ujmowane w treści warunków szczegółowych konkursu na działania dla osób z niepełnosprawnością - przede
wszystkim chodzi o ograniczone środki finansowe.
W tym roku miasto Katowice otrzymało dofinansowanie z Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021, ale wciąż czekamy na podpisanie umowy, więc zadanie
nie jest jeszcze realizowane. Zadanie będzie koordynował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
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2. Polski Związek Zapobiegania Narkomanii – brak uwag.
3. ŚDS przy Śląskim Stowarzyszeniu Ad Vitam Dignam – brak uwag.

II. Propozycje/uwagi do Programu rocznego i/lub Programu wieloletniego zgłoszone przez Realizatorów Programu na 2021:
1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach – propozycja zmiany w § 8 Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne … pkt. 6) przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym tj.: zastąpienie ppkt. d) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej na: d) interwencja kryzysowa
2) Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Katowicach (wniosek ujęty w protokole z posiedzenia z dnia 12 maja 2021): dodanie w § 1
Postanowienia ogólne ustępu, dotyczącego stosowania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kolejne etapy konsultacji nad projektem Programu będą realizowane zgodnie z Planem konsultacji dostępnym na stronie: https://www.katowice.eu/dlamieszkanca/zaangazuj-sie/wspolpraca-z-ngo/konsultacje-programu/konsultacje-programu-2022. W razie potrzeb plan konsultacji jest aktualizowany.

Sporządziła: Agnieszka Lis – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, 32 2593-746, agnieszka.lis@katowice.eu
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