Relacja ze spotkania kwartalnego „W GCOP przy kawie” – 25 czerwca 2014 r.
Gości przywitał dyrektor GCOP – Andrzej Gillner przedstawiając tematy przewidziane do omówienia
na spotkaniu oraz zachęcił zebranych do zgłaszania swoich propozycji.
Piotr Kozłowski (Śląskie Centrum Mediacji i Negocjacji) zaproponował, by poruszyć kwestię
współdziałania w zakresie mediacji w Gliwicach.
Krystyna Jurczewska-Płońska (Uniwersytet Trzeciego Wieku) przedstawiła tematy, którymi Rada
Seniorów w dalszym ciągu się będzie zajmować, tj.: przystosowanie terenów rekreacyjnych dla potrzeb
seniorów, promocja aktywności fizycznej, wybudowanie w mieście domu pobytu seniorów,
powstawanie nowych klubów seniora oraz skrócenie czasu oczekiwania na przyjęcie pacjentów 80+ do
lekarzy specjalistów.
Obecni wskazali, że na niektórych skwerach i parkach w Gliwicach już są zamontowane urządzenia do
ćwiczeń. Pojawił się postulat, by plac rekreacyjny dla seniorów był w każdej dzielnicy.
Małgorzata Płecha (Fundacja „Jagodowe Sny”) poruszyła problem kont bankowych dla organizacji,
za które niestety trzeba sporo płacić. W Gliwicach brakuje banku z ofertą uwzględniającą specyfikę i
potrzeby ngo i zaproponowała, aby Urząd Miejski zajął się tym tematem. Paweł Januszewski
(Stowarzyszenie „Cała Naprzód”) zwrócił uwagę, że są banki, które mają przygotowaną specjalną ofertę
dla NGO, jednak ich pracownicy często nie odróżniają stowarzyszenia od firmy.
Barbara Migurska (Polski Klub Ekologiczny Koło Gliwice) zgłosiła konieczność uproszczenia procedury
rozliczania dotacji – by dokładność ograniczyć do pełnych złotych (do tej pory obowiązuje wymóg
rozliczania do drugiego miejsca po przecinku).
Anna Wandrasz (Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział Gliwice) przedstawiła krótko
działalność PTMA (w tym pokazy nieba) i zaprosiła wszystkich do współpracy.
Następnie przedstawiciele organizacji pozarządowych zwrócili się z pytaniami do zastępcy naczelnika
Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Pani Krystyny Błasiak.
K. Jurczewska-Płońska zwróciła uwagę, że wśród ogłaszanych konkursów nie pojawia się
edukacja seniorów. K. Błasiak odpowiedziała, że Wydział Edukacji zajmuje się kształceniem dzieci i
młodzieży w oparciu o ustawę o systemie oświaty. Bogna Dobrakowska (dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej, skrót: MBP) zauważyła, że takie działania podejmuje MBP organizując kursy komputerowe
dla seniorów. Mają do tego odpowiednie zaplecze i zasoby, potrzebują jedynie wolontariuszy, którzy
mogliby te kursy poprowadzić.
Czesława Senik (Stowarzyszenie Poszkodowanych Przedsiębiorców RP) stwierdziła, że często
zgłaszają się do nich młodzi ludzie, nawet z wyższym wykształceniem, którzy nie mają odpowiedniej
wiedzy nt prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W szkołach, jej zdaniem, powinien być
kładziony większy nacisk na ten zakres wiedzy.
P. Naczelnik - zaprosiła Stowarzyszenie do wzięcia udziału w konkursie z zakresu zagospodarowania
czasu wolnego dzieci i młodzieży i zgłoszenie takiego projektu. W większości szkół ponadgimnazjalnych
są prowadzone zajęcia z przedsiębiorczości, w tym w dwóch w formie prowadzenia firm symulacyjnych.
W Gliwicach działają także organizacje pozarządowe, które w ramach realizowanych projektów
finansowanych z różnych źródeł organizują tego typu szkolenia. Należy jednak bardziej
rozpowszechniać takie informacje.
P. Kozłowski poruszył temat edukacji młodzieży w szkołach średnich w zakresie mediacji,
bezkonfliktowego i ugodowego rozwiązywania problemów.
K. Błasiak zachęciła również do wzięcia udziału we wcześniej wspomnianym konkursie.

B. Dobrakowska wskazała, że takie zajęcia odbywały się już w kilku gliwickich szkołach. Ponadto
zauważyła, iż w programie wychowawczym każdej szkoły temat mediacji się pojawia i gdyby znaleźli
się wolontariusze doświadczeni w tym zakresie, to każdy dyrektor szkoły zgodziłby się na
przeprowadzenie przez nich zajęć.
K. Błasiak dodała, że to dyrektorzy odpowiadają za realizację programu nauczania. Poprosiła o
przesyłanie oferty, którą po zweryfikowaniu, mogą rekomendować dyrektorom szkół (do których
należy ostateczna decyzja).
Andrzej Gillner - poinformował o planowanym na 15 września VII OFIP-ie w Warszawie. GCOP
ma możliwość zorganizowania wspólnego przejazdu. Program wydarzenia dostępny będzie dopiero po
7 lipca, ale już teraz zachęca do zgłaszania chęci wyjazdu do Inkubatora przy ul. Kościuszki 35.
- wznowiona została działalność Poradni Obywatelskiej – świadczącej bezpłatne porady
prawne – prowadzona przez Klub Jagielloński. Dyżury odbywają się w Centrum Organizacji
Kulturalnych, przy ul. Studziennej 6 oraz w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości, przy
ul. Kościuszki 35.
B. Dobrakowska zaprosiła wszystkich do współpracy z MBP, która posiada bardzo szeroki wachlarz
działań statutowych i jest otwarta zarówno na nowe propozycje, a także wsparcie w promocji
czytelnictwa.
Kolejnym punktem spotkania była prezentacja dotycząca zasad najmu miejskich zasobów lokalowych,
którą przedstawiła Anita Szczecina. W mieście obowiązują trzy główne regulacje w tym zakresie:
1. Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/908/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie ustalenia
zasad nawiązywania stosunku najmu lokali użytkowych pozostających w dyspozycji Miasta
Gliwice oraz zasad polityki czynszowej za lokale użytkowe.
2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4466/13 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie
ustalenia zasad najmu i użyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń, a także
umieszczania reklam w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Miasto Gliwice oraz zasad sporządzania umów zawieranych do lat
trzech. (UWAGA! NASTĄPI ZMIANA)
3. Zarządzenie Prezydenta Miasta nr PM-4418/13 z dnia 14 maja 2013 r w sprawie ustalenia
wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznego
znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
Następnie A. Gillner przedstawił uwagi do Programu Współpracy na rok 2015 zgłoszone przed
spotkaniem:
1. Ograniczenie liczby zadań priorytetowych (Radosław Truś). Oznacza to dążenie, by zadania
przeznaczone do realizacji były podzielone na zadania podstawowe, standardowe, które w
sposób ciągły, tzn. co roku realizują organizacje pozarządowe oraz na zadania priorytetowe
wskazywane jako te najważniejsze w danym roku. Marian Dragon (Fundacja „Rytm Gliwice”)
zapytał jaka jest różnica w podejściu do oceny wniosku. Dyrektor GCOP wskazał, że projekty
uwzględniające zadania priorytetowe są wyżej oceniane co zwiększa ich szanse na otrzymanie
dotacji.
2. Wydzielenie środków (120.000 zł) z zadania publicznego "przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym", realizowanego przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych na rzecz
nowego zadania publicznego wpisanego w podpunkt "k" w brzmieniu: "działalności na rzecz

osób w wieku emerytalnym (art. 4 pkt 10 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), ze szczególnym uwzględnieniem:
- edukacji osób starszych,
- aktywności społecznej promującej integrację wewnątrz- i międzypokoleniową" (Rada
Seniorów i UTW).
Alicja Śledź (Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek) zapytała czy odnosi się to także do osób z
innych organizacji. K. Jurczewska-Płońska jako pomysłodawczyni odpowiedziała, że nie ma na
myśli tylko studentów UTW, ale wszystkich seniorów w mieście. Ponadto dodała, że istnieje
potrzeba lepszego komunikowania, by informacja o prowadzonych projektach docierała do
większego grona potencjalnych odbiorców. Dyrektor GCOP zwrócił uwagę, że można śledzić
ogłoszenia o wynikach konkursów i zgłaszać swoje zainteresowanie do realizatora projektu.
3. Poszerzenie zadania z dziedziny ochrony i promocji zdrowia o priorytety dot. bezpłatnych
szczepień przeciw grypie dla seniorów oraz wsparcia specjalistycznego (m.in. gerontologa).
Propozycja zapisu pkt "i": "ochrony i promocji zdrowia, realizowane przez Wydział Zdrowia i
Spraw Społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem:
- programu bezpłatnych szczepień dla seniorów,
- wsparcia specjalistycznego, a zwłaszcza gerontologa." (Rada Seniorów i UTW).
A. Gillner stwierdził, że raczej trudno zakładać, żeby organizacja pozarządowa wykonywała
szczepienia. Bożena Harazim (Wydział Kultury i Promocji Miasta Gliwice) dodała, że ciężko
byłoby w mieście znaleźć stowarzyszenie, które ma takie uprawnienia i zaproponowała
złożenie tego wniosku przez MRDPP bezpośrednio do Prezydenta Miasta jako zadanie
realizowane bezpośrednio przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
4. Dodać zadanie priorytetowe dot. seniorów - realizowane przez Urząd Miasta Gliwice:
- będą podjęte i prowadzone działania dla utworzenia „Karty Seniora Miasta Gliwice” na
podstawie, której seniorzy po 60 roku życia mogliby korzystać ze zniżek w podmiotach, które
na to wyrażą zgodę,
- będą podjęte i prowadzone działania dla zabezpieczenia geriatrycznego osób starszych i
schorowanych,
- będą podjęte i prowadzone działania dla zorganizowania nieodpłatnego szczepienia
ochronnego przeciw grypie osób po 60 roku życia (Czesław Dudek).
5. Zadania priorytetowe przewidziane do realizacji w 2015 r:
1. pomoc społeczna, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy żywnościowej dla najuboższych
mieszkańców;
2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem:
- promowania aktywnego stylu życia osób niepełnosprawnych,
- integracji środowiska osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną oraz przeciwdziałania
wykluczeniu społecznego osób niepełnosprawnych;
3. ochrona i promocja zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności na rzecz seniorów
w zakresie aktywizacji społecznej;
4. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem:
- terapii dla osób uzależnionych,
- programów readaptacyjnych dla osób uzależnionych,
- programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie. (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych).
Brak uwag.

6. Doprecyzować sposób naboru osób z organizacji pozarządowych do komisji konkursowych (np.
czy jest to jeden nabór wszystkich chętnych do udziału w komisji czy każdorazowo nabór
konkretnej komisji, kto ogłasza nabór) oraz wskazanie trybu dotyczącego uczestnictwa w
pracach komisji konkursowej osób z głosem doradczym (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych).
B. Migurska zwróciła uwagę na potrzebę wcześniejszego informowania o zebraniach komisji
konkursowych.
7. Zadanie priorytetowe przewidziane do realizacji w 2015 roku w dziedzinie edukacji i
wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem:
- organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji, szczególnie dla dzieci
z rodzin ubogich i patologicznych,
- rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży,
- organizacji konkursu wiedzy z zakresu integracji europejskiej, umożliwiającego kontakty
rówieśnicze z zagranicą na terenie instytucji europejskich oraz propagowania wiedzy o Unii
Europejskiej wśród dzieci i młodzieży,
- wsparcie działań środowiskowych dla dzieci i młodzieży mniejszości narodowych i etnicznych
(Wydział Edukacji).
Zebrani zastanawiali się skąd zapis o mniejszościach etnicznych. K. Błasiak wyjaśniła, że takie
zadanie pojawiło się na prośbę aktywnego Stowarzyszenia Romów w Gliwicach. Ponadto w
niektórych szkołach uczniowie mają język niemiecki jako język mniejszości narodowych. Gdyby
ktoś poszukiwał informacji na ten temat to Wydział Edukacji służy pomocą.
8. Dodanie zadania priorytetowego w dziedzinie kultury i sztuki: "wspieranie młodych gliwickich
twórców". Rezygnacja z zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i sztuki: cykl plenerowych
wydarzeń kulturalnych oraz organizacja obchodów dnia dziecka (Wydział Kultury i Promocji
Miasta).
B. Harazim zaznaczyła, że oprócz zadań standardowych na 2015 KP jako priorytet wskazuje
wspieranie młodych twórców.
9. Dodanie zadania dla GCOP - wspieranie aktywności seniorów (kluby seniorów) (Wydział Kultury
i Promocji Miasta).
Czesław Dudek (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa): prowadzi kluby seniora
od kilku lat, głównie przy kopalniach, są bardzo aktywne, GCOP powinien być „motorem
napędowym” i tworzyć warunki do powstawania nowych klubów.
10. Dodać zadanie priorytetowe: "promocja czytelnictwa i wartościowej literatury prowadzona
przez MBP w Gliwicach ze szczególnym uwzględnieniem animowania czytelnictwa dla dzieci i
młodzieży, zajęć dla rodziców wspierających ich w kształtowaniu nawyku czytania u ich dzieci
oraz wszelkich innych działań zgodnych z celami statutowymi MBP w Gliwicach" (Miejska
Biblioteka Publiczna).
B. Dobrakowska dodała, że w 2015 przypada kolejna rocznica śmierci Adama Mickiewicza, więc
może być to dobra okazja do realizowania tego zadania.
Nad wszystkimi uwagami będzie pracować MRDPP.
A. Gillner stwierdził, że widzi jako zasadne wprowadzenie podziału na zadania standardowe i
priorytetowe.

Wskazano trzy priorytety na 2015, tj. wspieranie młodych gliwickich twórców, wspieranie
aktywności seniorów w formie klubów seniora oraz promocję czytelnictwa.
P. Kozłowski zaproponował dodanie priorytetu o podejmowaniu działań z zakresu mediacji na
terenie miasta. Ustalono, że treść prześle mailem.
Na tym spotkanie zakończono.

Protokołowała: Anita Szczecina

