Relacja ze spotkania kwartalnego „W GCOP przy kawie”

13 czerwca 2017 r. odbyło się drugie w tym roku spotkanie i po raz drugi poza murami GCOP.
Tym razem gościliśmy na „Scenie Forum” mieszczącej się CH Forum przy ul. Lipowej 1. Lokal
ten jest chętnie udostępniany organizacjom pozarządowym oraz instytucjom.
Głównym punktem była prezentacja organizacji: Młodzieżowego Klubu Turystyki Aktywnej
„Ryś” przy Oddziale Uczelnianym PTTK Gliwice, Gliwickiej Rady Rowerowej oraz Fundacji
Marcopomaga.
Radosław Truś barwnie opowiedział o wielu wyprawach: górskich, rowerowych, kajakowych,
jaskiniowych, krajoznawczych. Młodzieżowy Klub Turystyki Aktywnej „Ryś” gwarantuje
poznawanie przyrody, ruch, wypoczynek, dobrą zabawę oraz wieloletnie przyjaźnie. Nowi
członkowie Klubu są mile widziani.
Andrzej Parecki przybliżył działalność Gliwickiej Rady Rowerowej, która jest „dzieckiem”
zespołu branżowego o tej samej nazwie. Nowopowstałe stowarzyszenie propaguje rower jako
główny środek transportu, organizuje i współorganizuje różne wydarzenia związane z dwoma
kółkami, m.in: Żywą Ulicę, Dzień Bez Samochodu, Gliwicką Masę Krytyczną, konkurs Firma
Przyjazna Rowerzystom, a także organizuje wykłady i opiniuje koncepcje dróg rowerowych,
słowem: trzyma rękę na pulsie.
Firma Marco zamiast posługiwać się często pustym określeniem CSR postanowiła założyć
organizację z prawdziwego zdarzenia. Tak powstała Fundacja Marcopomoga, o której
opowiedział Daniel Niewiński. Głównym źródłem finansowania jest przede wszystkim firma
Marco oraz comiesięczne wpłaty jej pracowników. Zgromadzone środki starają się
przekazywać w 70% na podopiecznych, a 30% na wsparcie imprez kulturalnych i eventów.

W drugiej części uczestnicy dyskutowali o bieżących sprawach. Czesław Dudek (zespół
branżowy ds. seniorów ) opowiedział o działalności zespołu, problemach i sprawach ważnych
dla seniorów. Zaprosił wszystkich chętnych, nie tylko osoby starsze, ale również te, które na
ich rzecz działają do udziału w zebraniach, które są zawsze otwarte. Następnie Andrzej Gillner
(dyrektor GCOP) opowiedział o genezie zespołów branżowych oraz o nowej uchwale dot.
MRDPP, w której nie ma już o nich mowy. Było to podyktowane tym, by nie wprowadzać
bytów, które nie mają oparcia w ustawodawstwie oraz nie ograniczać katalogu zespołów.
Obecne funkcjonują zarówno te, które powstały według zasad poprzedniej uchwały, oraz
takie, które powstały niezależnie od niej. Nowe zespoły nadal mogą być tworzone. Radosław
Truś podkreślił ich główny atut: zespoły mają większą moc i siłę oddziaływania niż pojedyncze
organizacje. Jako przykład dyrektor GCOP podał uczestnictwo zespołu ds. edukacji,
wychowania i innowacyjności w spotkaniu dot. Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego
Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022.
Przy okazji Andrzej Gillner wspomniał o nowo powołanej Miejskiej Radzie Działalności Pożytku
Publicznego III kadencji, której zadaniem jest między innymi opiniowanie projektów uchwał
Rady Miasta (w czym może korzystać m.in. z wiedzy i doświadczenia zespołów branżowych).

Następnie uczestnicy spotkania rozmawiali o różnych sposobach na zaangażowanie młodzieży
w działalność społeczną. W Gliwicach organizacji pozarządowych nie brakuje, działają na
bardzo różnorodnych polach, jednak nie każdy je zna i wie czym się zajmują, dlatego padł
pomysł, by do każdego newslettera GCOP dołączać link do jednej z nich.
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