Relacja ze spotkania kwartalnego „W GCOP przy kawie” – 27.09.2017 r.

Gości przywitał dyrektor GCOP i przybliżył zaplanowane tematy, przede wszystkim zadania
priorytetowe do Programu Współpracy na 2018. W związku z trwającymi konsultacjami Programu
zachęcił też do zgłaszania uwag do jego projektu zarówno w czasie spotkania, jak i poza nim.
Następnie Dyrektor GCOP przybliżył genezę wskazywania zadań priorytetowych w obecnej formie
i przystąpił do omówienia zadań zgłoszonych do Programu Współpracy na rok 2018 wraz
z wyjaśnieniem powodu, dla którego zadanie zostało ujęte jako priorytetowe albo nie.
Po pierwsze - kilka zadań było zadaniami specjalistycznymi skierowanymi tylko do jednej czy dwóch
organizacji (podczas gdy powinny być bardziej ogólne). Po drugie - na wybór konkretnego zadania
jako priorytetowego miała wpływ dostępność zewnętrznych środków finansowych, jak np.
w przypadku placówek wsparcia dziennego. Po trzecie - wśród zgłoszonych zadań pojawiły się takie,
które nie są możliwe do realizacji przez organizacje pozarządowe. Ponadto wiele ze zgłoszonych
zadań to zadania standardowe, które są realizowane od wielu lat i nadal będą realizowane.
Jacek Rogoliński (Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Badań nad Rakiem) zwrócił uwagę, że patrząc
na liczbę organizacji pozarządowych w Gliwicach, to jest stosunkowo mało propozycji zadań
priorytetowych zgłoszonych przez NGO.
Patryk Rempała (Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej) odpowiedział, że lepiej zadanie zgłaszać po ustaleniach
w zespole branżowym, który składa się z kilku organizacji (co ułatwia dopracowanie wniosku).
Marian Dragon (Fundacja Rytm Gliwice) zapytał, czy liczba priorytetów – 3, jest zmienna. Dyrektor
powiedział, że jest to zależne głównie od treści zgłoszeń i w każdym roku może wyglądać inaczej.
Dawid Hawryluk (Stowarzyszenie Zjednoczeni Patrioci) zadał pytanie dotyczące kwot przeznaczanych
na realizację zadań priorytetowych oraz możliwości składania wniosków.
Klaudia Bera (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych) wyjaśniła, że tematy konkursów oraz kwoty, są
dostosowywane do aktualnych potrzeb a także dostępności środków zewnętrznych. Z kolei by wziąć
udział w ogłaszanym konkursie na realizację zadania publicznego, należy mieć dany rodzaj
działalności wpisany w statut organizacji i oczywiście złożyć prawidłowo przygotowaną ofertę.
Konkursy na rok następny ogłaszane są zazwyczaj w II połowie listopada, a treść ogłoszenia można
znaleźć na stronie www, tablicy informacyjnej i w BIP Urzędu Miejskiego oraz na stronie GCOP.
Adam Solski (Fundacja Jazzu Tradycyjnego) zaapelował o skrócenie czasu pomiędzy ogłoszeniem
wyników pierwszego konkursu a ogłoszeniem II tury. Paweł Staszel (Wydział Kultury i Promocji
Miasta) wyjaśnił, że na ten czas składa się wiele czynników, na które nie zawsze urzędnicy mają
wpływ (np. dostępność członków komisji, terminy wymagane ustawami).
Marian Dragon zapytał obecnych o powód nieuczestniczenia zebranych w spotkaniach Miejskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP).
Lucjan Czardybon (Fundacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa Ziemi Śląskiej RÓJ)
powiedział, że spotkania przede wszystkim mają być twórcze. Sam jest członkiem fundacji, która
zachęca do produkcji zdrowej żywności, przetwórstwa, kupowania produktów prosto od rolnika
i chce doprowadzić do wybudowania osiedlowych targowisk, na których te produkty mogłyby być
sprzedawane. Chciałby się dowiedzieć, z kim mógłby porozmawiać w tym temacie. Agnieszka
Leszczyńska (Wydział Kultury i Promocji Miasta) poradziła rozpocząć od wizyty w GCOP i poznania
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organizacji o zbliżonych obszarach działania, jak np. Fundacja Na Zielonym, a także poinformowała,
że można zwrócić się do Wydziału Planowania Przestrzennego.
D. Hawryluk zaproponował, aby wpisać ww temat jako zadanie do Programu Współpracy.
Odpowiadając na ten postulat P. Rempała stwierdził, że na zadania w Programie należy patrzeć
szerzej, a nie tylko przez pryzmat własnej organizacji. Zadania muszą dotyczyć szerokiego grona.
Jednocześnie zaprosił na spotkania MRDPP i dodał, że Rada jest organem opiniodawczym. A. Gillner
dodał, że postulaty do MRDPP można zgłaszać mailowo, aby członkowie Rady mieli czas na
zapoznanie się z tematem. Józef Gogoliński (Klub Abstynentów Krokus) dodał, że obecność na
spotkaniach MRDPP jest potrzebna wtedy, kiedy ma się jakiś pomysł lub problem, w którym Rada
może pomóc, nie ma potrzeby chodzenia na każde spotkanie.
Dyrektor GCOP przypomniał skład Rady, w którym znajdują się ludzie z różnych organizacji i instytucji
zajmujący się wieloma różnymi tematami i zachęcił, aby najpierw skontaktować się z zespołem
branżowym, który ma zawężony obszar zainteresowań i być może okaże się pomocny
w przygotowaniu propozycji lub stanowiska adresowanego do samorządu np. za pośrednictwem
MRDPP.
Wśród zgłaszanych pomysłów padła propozycja zorganizowania targów organizacji. Dyrektor zwrócił
uwagę, że targi odbyły się kilka dni temu, ale jeżeli będzie wola ze strony NGO zorganizowania
takiego wydarzenia również w przyszłym roku, to GCOP chętnie wspomoże jego przygotowanie.
P. Rempała dodał, że spośród ponad 500 organizacji istniejących w Gliwicach, w tegorocznych targach
udział wzięło jedynie 20.
J. Rogoliński zwrócił uwagę, że nie o wszystkich organizacjach i ich działalności ludzie wiedzą oraz
przypomniał, że kiedyś w Miejskim Serwisie Informacyjnym prezentowane były organizacje i być
może warto do tego wrócić. P. Staszel powiedział, że wszystkie organizacje, które chcą promować
swoje działania na łamach Miejskiego Serwisu na pewno będą mogły to zrobić. Dodał również, że
liczne aktywne organizacje skutecznie promują swoje działania. Należy też mieć na uwadze fakt,
że nie wszystkie organizacje mają takie potrzeby.
Sporządziła: Anita Szczecina
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