Relacja ze spotkania kwartalnego „ W GCOP przy kawie” – 9 września 2014 r.
Dyrektor GCOP Andrzej Gillner rozpoczął spotkanie od przedstawienia zaplanowanych tematów.
Pierwszy - to projekt Programu Współpracy na 2015 rok, w trakcie konsultacji; drugi – zaproszenie do
współpracy ze strony Górnośląskiego Stowarzyszenia ”Familia”, które na koniec spotkania przedstawił
p. Andrzej May-Majewski.
Paweł Grudnik (Stowarzyszenie Biksa) poinformował, że wspólnie z GCOP udało się pozyskać grant
na prowadzenie warsztatów fotograficznych, dziennikarskich i filmowych dla dzieci z osiedla Baildona.
Następnie A. Gillner przystąpił do omówienia propozycji zapisów, które zostały zgłoszone na etapie
przygotowywania projektu Programu z wyjaśnieniem szczególnie tych, które się w nim nie znalazły.
Propozycja nr 1 - Ograniczenie liczby zadań priorytetowych – nie została ujęta ponieważ wydziały UM
w Gliwicach zgłaszały swoje priorytety wiosną i trudno byłoby teraz bez rozmów, drastycznie je
ograniczać. Po drugie pojawiła się propozycja zadania priorytetowego „poprawa estetyki miasta”,
w które musiałoby być zaangażowanych kilka wydziałów i instytucji, a nie sprecyzowano przedsięwzięć
w tej dziedzinie, zwłaszcza tych, które można by zlecić organizacjom. Po rozmowach z prezydentem
ustalono, żeby w ww. sposób podejść do budowania Programu na 2016 r., tj. stosując podział na
zadania priorytetowe i istotne.
Propozycja nr 2 – Wydzielenie części 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
działalność na rzecz osób starszych znalazła się w rozdziale IV pkt. b.
Propozycja nr 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
– zadanie jednoroczne do budżetu na 2015 dot. szczepień zgłosił jeden z radnych Rady Miasta. Poza
tym miasto nie zleciłoby takiego zadania organizacji pozarządowej, tylko przychodni. Podobnie sprawa
wygląda w przypadku opieki gerontologicznej. MRDPP wystąpi z wnioskiem do Prezydenta, by tymi
tematami zajął się Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
Propozycja nr 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 60+
– Rada Miasta podjęła w sierpniu uchwałę o wprowadzeniu karty seniora.

Propozycja nr 5 Wydział Zdrowia - 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 społecznemu 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
– całość znalazła się w projekcie PW.
Propozycja nr 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 – została uwzględniona w rozdziale VI pkt. 3.
Propozycja nr 7 Wydział Edukacji UM - 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
– nie zostało wprowadzone zadanie dot. organizacji konkursu wiedzy o Unii Europejskiej.
Propozycja nr 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 – została uwzględniona.
Propozycja nr 9 - Dodanie zadania dla GCOP - wspieranie aktywności seniorów (kluby seniorów) –
została uwzględniona.
Propozycja nr 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"
– MBP nie może ogłosić konkursu dotacyjnego. Zadanie musi być realizowane w inny sposób.
Propozycja nr 11 - W Programie współpracy powinien zaistnieć zapis wydzielający środki np. dla dużych
cyklicznych festiwali, które regularnie otrzymują dotację UM, tak aby w ramach konkursów otwartych
określić faktycznie dostępną kwotę a zatem jasna była kwota, która jest do przydzielenia dla
nowych/niecyklicznych/małych przedsięwzięć planowanych przez organizacje pozarządowe. (Rozdział
III, pkt 2, i rozdział V) – taki zapis się nie pojawił, gdyż pula na otwarte konkursy ofert jest stała.

Duże cykliczne imprezy są zlecane w trybie pozakonkursowym i posiadają wyodrębnione środki.
Organizacje muszą się przekonać, że tryb pozakonkursowy też jest dla nich dobry.
Propozycja nr 12 - W ramach konkursów grantowych wstępnie powinna być oceniana formalna
poprawność wniosków, a jeśli istnieją braki, aby regułą było, że wniosek ten jest kierowany przed
ostateczną decyzją do danej organizacji w celu korekty lub uzupełnienia brakujących treści formalnych.
(Rozdział VI) – komisja konkursowa ma ograniczony czas na rozstrzygnięcie konkursu, liczba ofert jest
często bardzo duża, więc praca komisji jest intensywna. P. Grudnik zaznaczył, że można zastosować
zasadę jak np. w Ministerstwie Kultury, że wnioski złożone odpowiednio wcześnie będą sprawdzone
pod względem formalnym i tym samym organizacje będzie miała czas na ich poprawę. A. Gillner
zauważył, że przed złożeniem oferty można podejść z wnioskiem do GCOP lub odpowiedniego
Wydziału z prośbą o weryfikację formalną.
Jan Opielka (Fundacja Kontrasty) powiedział, aby jednak zaproponować wprowadzenie takiego zapisu
do Programu Współpracy na 2015.
Propozycja nr 13 - Uwypuklenie w priorytetowych zadaniach (rozdział IV, c.) zapisu „przedsięwzięć
kulturalnych w dzielnicach miasta” oraz dodanie do tego zapisu uzasadnienia: „w celu wspierania
mających na celu wkluczenie do życia kulturalnego i aktywności kulturalnej osób żyjących poza centrum
miasta oraz grup osób zagrożonych społeczno-ekonomicznym wykluczeniem
- po części jest ujęta w rozdziale IV pkt. b ust. 2.
Propozycja nr 14 - Dodany powinien zostać także zapis o wspieraniu zwłaszcza takich inicjatyw, które
tworzone są przy współpracy kilku organizacji pozarządowych z Gliwic. Podjęcie decyzji o priorytetowej
realizacji zadań zw. z integracją środowiska organizacji pozarządowych będzie kolejnym krokiem do
podniesienia jakości przeprowadzonych zadań publicznych (w zakresie kultury) i uczynienia tych
podmiotów jeszcze lepszym partnerem UM Gliwice – rozdział VI pkt. 11 umieszczenie w regulaminach
konkursów kryterium promującego angażowanie wolontariuszy i realizacji projektów partnerskich.
Propozycja nr 15 - Udostępnienie organizacjom pozarządowym możliwości korzystania z lokali
z zasobów pozostających w gestii samorządu na warunkach preferencyjnych, w tym możliwość
korzystania w oparciu o zwolnienia z opłat czynszowych. System zwolnień czynszowych jest m.in.
wpisany w program Współpracy Dąbrowy Górniczej, gdzie przy ocenie realizacji PW ilość organizacji
zwolnionych z opłat czynszowych jest parametrem do jego oceny. Punkt dotyczy także zastosowania
stawek preferencyjnych przy wynajmie sal/pomieszczeń na organizowane imprezy przez org.
pozarządowe w ramach zadań konkursowych
– w Gliwicach jest uchwała regulująca politykę lokalową. Z powodu rangi sprawy nie można jej
rozwiązać jednym wpisem w PW. MRDPP spotka się w tej sprawie z Prezydentem Miasta.
Marian Dragon (Fundacja Rytm) złożył propozycję umieszczenia zapisu w zadaniach priorytetowych:
organizacja międzynarodowych festiwali multikulturalnych pod kierunkiem dowolnej kombinacji
organizacji pozarządowych (praca wieloorganizacyjna, projekty wieloletnie). Takie sformułowanie
połączyłoby kilka ważnych kwestii, a mianowicie: integrację środowiska artystycznego, działania
wieloletnie, współpracę organizacji, wspieranie młodych twórców.
Następnie zebrani poruszyli problem słabo rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego, niechęci
mieszkańców do angażowania się w działania społecznie. Jako przykłady dobrych praktyk został
przedstawiony Nikiszowiec i Koszutka.
Alicja Śledź (Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek) zwróciła uwagę, że miejskie imprezy są bardzo słabo
rozreklamowane (np. Piknik Seniora w Parku Chopina). J. Opielka dodał, że wniosek zespołu
branżowego ds. kultury dot. wspierania imprez w dzielnicach miał również na celu wyeliminowanie

marginalizacji osób mieszkających poza centrum, do których te informacje nie docierają. Po drugie
imprezy dzielnicowe, odbywające się na osiedlach przynoszą zupełnie inne efekty. Tu ludzie
prawdziwie się poznają. Pobudza się ich do aktywności.
J. Opielka zaproponował również uzupełnienie zadania w Programie "edukacja artystyczna"
o sformułowanie: w tym szczególnie aktywnych i twórczych form edukacji. Chodzi o to, by osoby/dzieci
w nich uczestniczące faktycznie się uczyły, a nie były jedynie konsumentami.
Marek Partyka (GKS Allez) opowiedział o staraniach mieszkańców i instytucji, by plac przy
ul. Franciszkańskiej przekształcić w przestrzeń rekreacyjną. W sondzie internetowej w ramach tzw.
„budżetu obywatelskiego” zabrakło temu projektowi 20 punktów by zdobyć prawo realizacji. Poza tym
pojawiły się problemy związane z własnością gruntu oraz z planem zagospodarowania terenu. A. Gillner
dodał, że GCOP wystąpił z wnioskiem o użyczenie tego terenu. Po uzyskaniu zgody będzie można
pomyśleć nad postawieniem tam urządzeń, które łatwo jest zdemontować i przenieść w inne miejsce.
Na koniec A. May-Majewski zaprosił organizacje do współpracy przy projekcie mającym na celu
stworzenie klubu aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób chorych psychicznie. „Familia” byłaby
liderem tego przedsięwzięcia, natomiast partnerskie organizacje utworzyłyby bazę ośrodków wsparcia.
Na ten cel chcą pozyskać środki unijne w nowym okresie programowania. W celu zebrania informacji
o tym, czym organizacje dysponują została przygotowana specjalna ankieta (w załączeniu).
Zainteresowani proszeni są o kontakt z „Familią”.
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