UCHWAŁA NR LV/1130/18
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami
pozarządowymi na 2017 rok”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450).
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi
na 2017 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice
Krystyna Siejna
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I. WSTĘP I INFORMACJE OGÓLNE
1. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
NA 2017 ROK - informacja o sposobie tworzenia oraz o przebiegu konsultacji.
Uchwałą nr XXXI/625/16 z dnia 26 października 2016r. Rada Miasta Katowice przyjęła „Program
współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”, zwany dalej Programem.
Program określa między innymi zasady, zakres i formy współpracy miasta Katowice z organizacjami
pozarządowymi, a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich
finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu miasta Katowice.
Przebieg konsultacji nad Programem:
1. Projekt Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok powstał
na bazie Programu na 2016 rok.
2. Za jego przygotowanie odpowiedzialny był Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych
działający w strukturze Wydziału Polityki Społecznej we współpracy z wydziałami Urzędu Miasta
Katowice, instytucją kultury Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek oraz
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach - realizatorami Programu na 2016 rok.
3. Konsultacje prowadzono zgodnie z Planem konsultacji przygotowanym przez Pełnomocnika
Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych i zatwierdzonym w dniu 13.04.2016 r. przez nadzorującego
Wiceprezydenta Miasta Katowice, który opublikowano 15.04.2016 r. wraz z ogłoszeniem
o rozpoczętych konsultacjach.
4. Informację o pracach nad projektem Programu przekazano za pośrednictwem portalu miejskiego Katowice.eu, zakładki Platforma Konsultacji Społecznych, strony internetowej www.katowice.eu/ngo,
portalu społecznościowego Facebook, systemu smsowego KISS, poczty elektronicznej - newslettera,
na spotkaniach Zespołów doradczo - inicjatywnych oraz poprzez ogłoszenie w bezpłatnym
informatorze miejskim "Nasze Katowice".
5. Propozycje do projektu Programu w ramach I etapu konsultacji można było zgłaszać w okresie
od 15.04.2016 r. do 20.05.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, Platformy Konsultacji
Społecznych, w trakcie spotkań Zespołów doradczo-inicjatywnych, podczas spotkań konsultacyjnych
w Centrum Organizacji Pozarządowych.
6. W trakcie trwających konsultacji Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych wraz
z Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Młyńskiej 5 zorganizowała 3 spotkania konsultacyjne
z udziałem organizacji pozarządowych w dniach 21.04.2016 r., 04.05.2016 r. i 18.05.2016 r..
Propozycje do Programu spisywano na bieżąco, a ponadto wspólnie uporządkowano obszary
współpracy pozafinansowej oraz zmodyfikowano mierniki efektywności pod kątem celów
szczegółowych ujętych w Programie.
7. Łącznie 10 osób z 9 organizacji pozarządowych wniosło 7 propozycji/uwag w trakcie I etapu
konsultacji Programu.
8. W dniu 01.06.2016 r. opublikowano na stronie www.katowice.eu/ngo i przesłano drogą elektroniczną
do organizacji pozarządowych projekt Programu oraz zestawienie wszystkich uwag/ wniosków/
propozycji wniesionych przez organizacje w trakcie I etapu konsultacji.
Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych zorganizowała w tym dniu spotkanie
z organizacjami pozarządowymi podsumowujące I etap konsultacji w ramach Zespołu doradczego ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi, udział w którym wzięli przedstawiciele 3 organizacji
pozarządowych. Wyniki I etapu konsultacji przedstawiono również na spotkaniu Zespołu doradczego
ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w dniu 9.06.2016 r.
udział w którym wzięło 8 osób z 6 organizacji pozarządowych.
9. Na posiedzeniu w dniu 13.06.2016 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach
przedstawiono wyniki I etapu konsultacji projektu Programu oraz treść Programu zawierającą
uwzględnione uwagi/propozycje organizacji pozarządowych i zmiany porządkowe wniesione przez
Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych. Rada nie wniosła uwag do przedstawionego
projektu Programu.
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10. Ponadto, w związku ze zmianą przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w zakresie trybu zlecania zadań publicznych i opinią Wydziału Prawnego z dnia 15.07.2016r.
wykreślono Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych jako realizatora
Programu, który zlecał zadania w trybie zamówień publicznych.
11. W oparciu o wniesione przez organizacje pozarządowe propozycje przygotowano projekt Programu
współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, który w okresie od dnia
1.09.2016r. do dnia 15.09.2016r. podlegał konsultacjom zgodnie z trybem określonym Uchwałą
nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu
konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów
prawa miejscowego.
12. W trakcie konsultacji, o których mowa w ust. 11, trzy organizacje pozarządowe (Fundacja Na Rzecz
Dzieci "Miasteczko Śląskie", Fundacja Komunikacji Międzykulturowej THE LINK i Stowarzyszenie
Hackerspace Silesia) wniosły 2 propozycje i 1 opinię do projektu Programu współpracy miasta
Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.
13. Jedna z propozycji dotyczyła przywrócenia do Programu zadania pod nazwą "prowadzenie zajęć
popularyzujących wiedzę, innowacyjność i osiągnięcia współczesnej nauki wśród społeczeństwa" –
z uwagi na doświadczenia z roku bieżącego dotyczące przeprowadzonego otwartego konkursu ofert
na powyższe zadanie propozycja nie została uwzględniona - szczegółowe uzasadnienie przedstawiono
w formularzu "Wyniki konsultacji".
14. Druga propozycja dotyczyła dopisania dodatkowego zadania, dotyczącego komunikacji
międzykulturowej i poszerzania wiedzy na temat innych kultur – propozycja nie została uwzględniona,
ponieważ wchodzi w zakres zadań w obszarze edukacji, oświaty i wychowania oraz w obszar kultury uznano, że nie jest konieczne uszczegóławianie tych zadań.
15. Trzecie zgłoszenie dotyczyło wyrażenia opinii dotyczącej przedstawionego projektu Programu –
w ocenie organizacji Program jest dokumentem kompleksowym oraz uniwersalnym, dobrze
ujmującym problematykę różnych obszarów społecznych i sposobu ich rozwiązywania.
16. Na posiedzeniu w dniu 12 września 2016r. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
w Katowicach wydała pozytywną opinię do projektu Programu.
17. Wyniki konsultacji społecznych opublikowano na Platformie Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta
Katowice na portalu miejskim Katowice.eu.
Przyjęty przez Radę Miasta Katowice Program współpracy miasta Katowice z organizacjami
pozarządowymi na 2017 rok był podstawą do ogłoszenia otwartych konkursów ofert już w listopadzie
2016 roku w celu realizacji w 2017 roku przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu
polityki społecznej, upowszechniania sportu i turystyki oraz z zakresu kultury, a w dalszej kolejności
ogłoszono konkursy z zakresu edukacji. Łącznie na podstawie ww. uchwały ogłoszono 27 otwartych
konkursów ofert.
Ponadto w 2017 roku Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek zleciła
organizacjom pozarządowym realizację zadań w dziedzinie kultury w zakresie: Inicjatyw Kulturalnych
i Promocji Kulturalnej.
W zakresie Promocji Kulturalnej zostały zrealizowane duże przedsięwzięcia o charakterze eventowym.
Natomiast Inicjatywa Kulturalna wspierana była poprzez program Mikrogranty, którego celem było
wsparcie przez Katowice-Miasto Ogrodów projektów kulturalnych i artystycznych o charakterze nonprofit, które wpisują się w ideę Miasta Ogrodów. Pomoc polegała na współudziale instytucji w organizacji
przedsięwzięcia i przekazaniu środków na zakup materiałów lub usług, których brak uniemożliwiłby
realizację przedsięwzięcia.
Współpracę finansową z organizacjami pozarządowymi kontynuował również Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Katowicach, a zakres zleconych przez nich zadań obejmował pomoc społeczną i działania
na rzecz osób niepełnosprawnych.
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2. REALIZATORZY PROGRAMU
Realizatorami współpracy z organizacjami pozarządowymi ze strony miasta Katowice w 2017 roku byli:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Wydział Budynków i Dróg,
Wydział Edukacji i Sportu,
Wydział Kształtowania Środowiska,
Wydział Kultury,
Wydział Polityki Społecznej wraz z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych,
Wydział Promocji,
Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

II. WYDATKI PONIESIONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA
KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 ROK.
Tabela 1. Wydatki 2017 w podziale na poszczególnych realizatorów zadań.
Wydatki
1.01-31.12.2017r.

Realizatorzy Programu 2017 roku
Wydział Polityki Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydział Kultury
Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im.
Krystyny Bochenek
Wydział Edukacji i Sportu
Wydział Kształtowania Środowiska
Razem

udział % w całości
wydatków

15 729 124,66

43,07%

5 049 809,73

13,83%

1 099 534,83

3,01%

2 630 124,00

7,20%

11 927 251,34

32,66%

84 155,00

0,23%

36 519 999,56

100,00%

Wydatki 2017 w podziale na realizatorów zadań
Wydział Kształtowania
Środowiska; 84 155,00

Wydział Edukacji i
Sportu; 11 927 251,34

Wydział Polityki
Społecznej;
15 729 124,66

Katowice Miasto
Ogrodów; 2 630 124,00
Wydział Kultury;
1 099 534,83
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Tabela 2. Wydatki 2017 w podziale na zadania publiczne wyszczególnione w Programie.
Zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom
pozarządowym w 2017 roku

Wydatki
1.01-31.12.2017r.

udział %
w całości
wydatków

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób

9 031 768,38

24,73%

wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

4 554 443,17

12,47%

372 579,17

1,02%

2 253 261,80

6,17%

ochrona i promocja zdrowia

109 789,46

0,30%

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

448 513,50

1,23%

działania na rzecz osób niepełnosprawnych

3 523 542,57

9,65%

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej w ramach zaspakajania potrzeb
kulturalnych mieszkańców Miasta oraz realizacji zadań własnych
gminy i powiatu

3 729 658,83

10,21%

11 837 355,47

32,41%

ekologia i ochrona środowiska

84 155,00

0,23%

edukacja, oświata i wychowanie

89 895,87

0,25%

promocja i organizacja wolontariatu

39 972,12

0,11%

aktywizacja społeczności lokalnych i promocja społeczeństwa
obywatelskiego oraz świadomości prawnej obywateli

104 232,22

0,28%

prowadzenie centrum organizacji pozarządowych

252 145,00

0,69%

50 000,00

0,14%

38 687,00

0,11%

36 519 999,56

100,00%

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
świadomości prawnej społeczeństwa

oraz

zwiększenie

integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób
represjonowanych

kultura fizyczna, sport, turystyka i rekreacja

działalność charytatywna
działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka
Razem
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Wydatki 2017 w podziale na zadania publiczne

W ramach wydatków za 2017 rok na kwotę 36 519 999,56 zł organizacje pozarządowe
zrealizowały 612 projektów. Dla porównania w 2016 roku wydatki wyniosły 34 713 505,17 zł, natomiast
w 2015 roku - 28 964 025,22 zł,.
Szczegółowa informacja o wykorzystaniu środków finansowych z budżetu miasta Katowice
na poszczególne zadania w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. z podziałem na nazwę zadania
publicznego, nazwę organizacji, nazwę projektu, daty realizacji umowy, klasyfikacji budżetowej, środków
przyznanych i wykorzystanych przez daną organizację jest dostępna na stronie internetowej
Katowice.eu/ngo w zakładce Sprawozdania.
Informacja w powyższym zakresie została przedstawiona Powiatowej Radzie Działalności Pożytku
Publicznego w Katowicach IV kadencji na posiedzeniu w dniu 14.03.2018r.
Ten sposób prezentowania szczegółowych wydatków na realizację Programu za dany rok wynika
z wniosku Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach III kadencji wniesionego
w 2017 roku.
Dane liczbowe za lata 2010-2017 dotyczące między innymi współpracy finansowej ujęto w Części
VI. Sprawozdania w tabeli OCENA EFEKTYWNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2017 ROKU.
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III. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2017
ROKU
W okresie sprawozdawczym realizatorzy Programu współpracowali w sferze pozafinansowej z organizacjami
pozarządowymi poprzez niżej wymienione działania:
1. Prowadzono serwis informacyjny na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice
(www.katowice.eu/ngo) poświęcony organizacjom pozarządowym, redagowany przez Pełnomocnika
Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych oraz udostępniano miejsce na stronie internetowej
organizacjom pozarządowym współpracujących z miastem Katowice, w tym:
Serwis www.katowice.eu/ngo zawiera między innymi:
1) informacje przesłane z organizacji pozarządowych, publikowane w zakładce aktualności, celem
popularyzowania i promocji ich działań,
2) informacje uprzednio przygotowane przez merytoryczne wydziały Urzędu Miasta Katowice i jednostki
organizacyjne miasta Katowice, w tym o ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Katowice konkursach
na realizację zadań publicznych,
3) bazę danych (przygotowaną przez wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne miasta Katowice
lub według zgłoszeń organizacji) o organizacjach pozarządowych działających na terenie Katowic,
4) inne ważne informacje dla organizacji, w tym informacje dotyczące przepisów prawa lokalnego oraz
zmian w tych przepisach.
2. Celem popularyzowania i promocji działań organizacji pozarządowych publikowano informacje w tym
zakresie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych, między innymi:







na portalu Facebook na profilu Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych oraz
oficjalnym profilu miasta Katowice (Wydział Promocji),
na twitterze, w cotygodniowym biuletynie dla dziennikarzy i dla mieszkańców (Wydział Komunikacji
Społecznej),
na stronie www.katowice.eu w zakładce „Ekologia” propagowano akcje i działania podejmowane przez
poszczególne fundacje lub stowarzyszenia ,
Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek zapewniła wsparcie promocyjne
poprzez kanały informacyjne, które posiada Instytucja (strony internetowe, profile na portalu
Facebook) – promocja dotyczyła wszystkich wydarzeń realizowanych w ramach projektu mikrogranty
oraz wydarzeń objętych patronatem instytucji.
Na stronie Katowice.eu prowadzono Zakładkę „Problemy alkoholowe i narkotykowe”:
http://www.katowice.eu/urzad-miasta/rodzina-i-zdrowie/problemy-alkoholowe-i-narkotykowe,
gdzie zamieszczano informacje o działalności organizacji pozarządowych, ich dane kontaktowe oraz
informacje na temat zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, a w przypadku zadań
realizowanych w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych – kwoty środków, które zostały
przyznane na wykonanie powierzonych zadań.

3. Wszystkie informacje zamieszczone na stronie internetowej www.katowice.eu/ngo przesyłano
regularnie newsletterem do organizacji pozarządowych.


W zależności od ilości nadesłanych przez organizacje informacji oraz bieżących spraw związanych
z realizacją programu współpracy rozsyłano pocztą elektroniczną z biura Pełnomocnika Prezydenta
ds. Organizacji Pozarządowych newsletter uwzględniający wydarzenia w organizacjach pozarządowych
oraz informacje kierowane z poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Katowice do organizacji
o planowanych spotkaniach, dotyczące zmiany w przepisach prawnych itp.
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W 2017 roku wysłano 57 newsletterów w następujących terminach: 05.01, 13.01, 27.02, 03.02, 10.02,
17.02, 24.02, 03.03., 10.03, 27.03, 04.04, 21.04, 28.04, 05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 19.06,
23.06, 30.06,11.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 18.08, 31.08, 08.09, 13.09, 18.09, 25.09, 02.10, 06.10,
13.10, 16.10, 20.10, 23.10, 27.10, 30.10, 03.11, 06.11, 07.11, 09.11, 13.11, 17.11, 20.11, 23.11, 27.11,
01.12, 04.12, 07.12, 11.12, 15.12, 18.12, 20.12.
4. Promowano działalność organizacji pozarządowych w bezpłatnym informatorze miejskim „Nasze
Katowice” - przykłady inicjatyw organizacji pozarządowych opisywanych na łamach miesięcznika
redagowanego przez Wydział Komunikacji Społecznej:














-

Styczeń:
Orszak Trzech Króli w Katowicach str. 3
Działalność społeczna. Leśnik z nagrodą im. J. Kocurka (Prezydent przyznał również wyróżnienie dla
zespołu Centrum Organizacji Pozarządowych) str. 11
Przyjaźń między bratankami (Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni Katowice-Miszkolc) str. 11
Ocena współpracy z organizacjami pozarządowymi. str. 12
Luty
Recepta na zdrowie dla seniorów (Ewangelickie Centrum Diakonijne „Słoneczna Kraina” zaprasza
seniorów na warsztaty) str. 8
Wspieramy organizacje pożytku publicznego (1% dla Potrzebujących) str. 14
Marzec
„Krystyna to marka Katowic” (Stowarzyszenie Krystyn im. Krystyny Bochenek wspiera m.in. Hospicjum
Cordis) str. 5
Miasto przyjazne seniorom. str 7
Przygoda w Katowicach (sportowa gra miejska - Stowarzyszenie Silesia Adventure Spor)
Kwiecień
1% zostaw blisko. Rozliczamy podatki (oraz rozmowa z Agnieszką Strzemińską, dziennikarką radiową)
str. 12
Rower pomaga spełnić marzenia dzieci (Akcja charytatywna fundacji Ekologicznej Arka – „Rower
pomaga.”) str. 13
Maj
Bezpłatny serwis wózków inwalidzkich (Stowarzyszenie Aktywne Życie zaprasza do bezpłatnego
warsztatu wózków) str. 12
Biegamy w Katowicach (biegi organizowane prze różne Stowarzyszenia np. Stowarzyszenie Silesia
Adventure Sport) str. 23
Czerwiec
Sprzątamy po swoich czworonogach! (kolejny rok realizacji akcji „zbierzmy się do kupy” - inicjatywa
przygotowanej przez katowicki magistrat i Stowarzyszenie Instytut Regionalny) str. 5
Oferta dla seniorów. Wracają katowickie biesiady dla seniorów str. 6
Metropolitalne Święto Rodziny str. 11
Piknik dla ciekawskich i ekologicznych (Ekoodpowiedzialnie) str. 12
Żywa Biblioteka przełamuje stereotypy (Miejska biblioteka wraz ze Stowarzyszeniami) str. 13
Młodzi z Katowic rozpalają dzielnice! („Rozpal dzielnice” stowarzyszenia Mocni Razem”) str. 14
Lipiec
Służby miejskie i porządkowe wypowiadają wojnę sprzedawcom dopalaczy (Poradnia prowadzona
przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii) str. 5
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-

Wolontariusze w „Tęczy” (katowicki Dom Dziecka „Tęcza” – w ramach współpracy z Fundacją
Kronenberga przy Citi Handlowym – odwiedziła grupa wolontariuszy) str. 15
Odpust u babci Anny (Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych) str. 15
Sierpień
Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. str. 4
Lepsze powietrze – wspólną sprawą (Zaproszenie na III Dni Energii Miasta we współpracy z NGO) str.
6
Sztuka alternatywna w Szopienicach (Fundacja z Pasją i parafia ewangelicka zapraszają na festiwal
SzopArt. ) str. 8
Budujemy coś dobrego (W Bogucicach powstają nowoczesny żłobek i przedszkole. Centrum
Opiekuńczo-Rozwojowe im. św. Józefa) str. 10
Z Katowic do Kraju Basków (Złombol – charytatywny rajd) str. 16
Wrzesień
Czym hajcować w piecu? (II Dniach Energii Miasta Katowice, wraz z NGO) str. 3
Warsztaty teatralne (Fundacja z Pasją) str. 7
NGO od kuchni (Festiwal organizacji pozarządowych) str. 12
Październik
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego (nowy skład) str. 9
„Matka Boska Szopienicka” (wywiad z honorową obywatelką miasta Katowice Jolantą Wadowską-Król.
Kandydaturę popierały NGO) str. 6
Bo można leżeć i pracować (praca dla osób niepełnosprawnych) str. 9
Listopad
Prezydent Marcin Krupa rozlicza się z mieszkańcami (Centrum Organizacji Pozarządowych
i Wolontariatu (COP) oraz powołanie pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych) str. 6
Ośrodek przeciwko wykluczeniu (Ośrodek Pobytu Dziennego dla Osób Niepełnosprawnych
prowadzony przez Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka”) str. 10
Zostań wolontariuszem na wigilii dla samotnych (Fundacja wolne Miejsce) str. 10
Most między pokoleniami (inicjatywa społeczna realizowana przez Fundację Komunikacji
Międzykulturowej The LINK) str. 11
Może to już koniec jego wędrówki... (O Jerzym Kukuczce - Fundacja wielki człowiek) str. 24
Grudzień
Jubileuszowy X Jarmark na Nikiszu (Fabryka Inicjatyw Lokalnych) str. 4
W tym dniu nikt nie może być sam (Wigilia dla samotnych - Fundacja Wolne Miejsce) str. 8
Razem możemy zrobić dobrą zupę (Wspólnota Dobrego Pasterza, fundacja „Żyć miłością”) str. 8
Wolontariat w MOPS (ogłoszenie) i Kotek Wolontaruś wkracza do katowickich szkół (Stowarzyszenie
Mocni Razem) str. 9
Spotkanie Prezydenta z organizacjami pozarządowymi (Podsumowanie współpracy) str. 11

5. Promowano działalność organizacji pozarządowych w ramach programów informacyjno-telewizyjnych
(interaktywna telewizja Com TV) – relacje zamieszczane na stronie www.katowicetv.eu dotyczyły
następujących wydarzeń:






Orszak Trzech Króli
III Mistrzostwa Polski w Zimowym Pływaniu
Zawody pływackie Silesia vs. Reszta Świata
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym
Puchar Świata Mężczyzn w Judo
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XX Zjazd Krystyn
Dzień Wody
XXIV Bieg Uliczny im. Wojciecha Korfantego
Turnieju o Czarny Kamień Śląskiego Klubu Curlingowego
Happening czytelniczy "Głośno o książkach"
koncert charytatywny “Razem pomagamy Krystianowi”
Bieg z Flagą
Bieg Bohaterów
Festiwal Biegowy im. Jerzego Kukuczki
I Katowicki Festiwal Szkół Ponadgimnazjalnych „Sięgnij po zawód"
Leśny piknik „Ekoodpowiedzialnie”
V Turniej Szachowy Przyjaźni Polsko – Węgierskiej
59. Zlot TKKF
Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik Charytatywny "Postaw na Lewka"
X Art Naif Festiwal
„Dzień Sąsiada na Wojciecha”
II Olimpiada Przedszkolaka
Dni Szopienic
III Bieg im. Janusza Sidły
Happening Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym
Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,
Kosmiczny Dzień Dziecka na Rynku
9. Międzygalaktyczny Zlot Superbohaterów
Ekipa Silesia Winter Swimming - podbój Arktyki
Nagrody prezydenta Katowic w dziedzinie sportu
Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3
Art Jarmark
Salsa Pod Palmami
Retrogiercownia
Turniej Siatkówki Olimpiad Specjalnych
Złombol 2017
Business Run
Alchemia Światła
Dni Załęża
8. Metropolitalna Noc Teatrów
Dni Energii
Dziecko z dysfunkcją słuchu - konferencja
Bieg „Zdążyć przed rakiem”
Gala Aniołów Stróżów
Wigilia dla samotnych
Podsumowanie projektu WOLONTARIAT KATOWICE 2017
II turniej tenisa o puchar Prezydenta Miasta Katowice
Jarmark na Nikiszowcu
Turniej Nadziei Olimpijskich

6. Organizowano spotkania organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice w celu
zebrania opinii i wniosków, co do stanu współpracy, a w szczególności realizacji Programu oraz
wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności
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1) Bieżące informacje odnośnie działań miasta Katowice w zakresie współpracy z organizacjami
pozarządowymi przekazywano na comiesięcznych spotkaniach Zespołu doradczego ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi (pierwsza środa miesiąca, godz. 15.00, za wyjątkiem przerwy wakacyjnej
lipiec-sierpień oraz miesiąca grudnia, kiedy organizowane jest spotkanie władz miasta Katowice
z organizacjami pozarządowymi w ramach podsumowania rocznej współpracy); ponadto informacje
przekazywano na spotkaniach pozostałych zespołów doradczych.
2) W listopadzie 2017 r. zorganizowano konsultacje branżowe dla organizacji w związku z planowanym
ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na zadania publiczne planowane do realizacji w 2018 r.; terminy
spotkań:
• 27 listopada - zespół doradczy ds. zdrowia, pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym,
zaburzonym psychicznie i ich rodzinom,
• 28 listopada – spotkanie doradcze ds. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób
uzależnionych,
• 28 listopada - konsultacje branżowe dla organizacji działających w zakresie kultury,
• 29 listopada - spotkanie zespołu doradczego ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,
• 7 grudnia - spotkanie branżowe dla organizacji działających w dziedzinie sportu i turystyki.
3) W każdym roku organizowane są spotkania władz miasta z organizacjami pozarządowymi celem
podsumowania współpracy miasta Katowice z za dany rok.
•

12 grudnia 2017 r. w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” Prezydent Miasta Katowice spotkał się
z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Wraz z nim udział w spotkaniu wzięła P. Marzena Szuba Wiceprezydent Miasta Katowice, Radni Rady
Miasta Katowice oraz naczelnicy wydziałów, dyrektorzy jednostek miejskich, pracownicy realizujący
zadania we współpracy z organizacjami pozarządowymi, Powiatowa Rada działalności Pożytku
Publicznego IV kadencji w Katowicach.

•

W swoim wystąpieniu skierowanym do organizacji pozarządowych Pan Prezydent po raz kolejny
podkreślił, że organizacje są ważnym partnerem dla miasta Katowice, że współpraca z nimi będzie
w dalszym ciągu rozwijana, a aktywność i zaangażowanie organizacji służy podnoszeniu jakości życia
mieszkańców naszego miasta.
Prezydent przypomniał też, że już w 2016 roku w 100% zostały wypełnione deklaracje zawarte w treści
jego Umowy z mieszkańcami Katowic, zarówno w zakresie powstania Centrum Organizacji
Pozarządowych i Wolontariatu oraz powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. organizacji
pozarządowych, jak i realizacji programu "Senior w mieście" we współpracy z organizacjami
pozarządowymi.

•

Głównym punktem programu spotkania było wręczenie przez Prezydenta po raz szósty Nagrody im.
Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej za wykazanie się szczególnym zaangażowaniem
na rzecz mieszkańców naszego miasta.
W tym roku laureatką nagrody została Pani Elżbieta Zacher, która od początku swojej działalności
podejmowała szereg inicjatyw służących poprawie wizerunku Nikiszowca i aktywizacji mieszkańców
do działań prospołecznych. Aranżowała cykliczne spotkania pn. „Przystanek Nikiszowiec" w Dziale
Etnologii Muzeum Historii Katowic oraz liczne koncerty muzyczne w kościele parafialnym pw. św.
Anny w Janowie z udziałem wielu znakomitych artystów.

•

Ponadto Prezydent wręczył podziękowania przedstawicielom organizacji pozarządowych i aktywnym
mieszkańcom naszego miasta za ich działalność:

-

Aldonie Adamskiej-Dziuba - za zaangażowanie w działania społeczno-kulturalne w dzielnicy
Zawodzie
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Ewie Dopierała (Stowarzyszenie Fami.lock)- za działania na rzecz katowickich seniorów
Bożenie Polak (Parafia Ewangelicko-Augsburska) - za wieloletnią bezinteresowną pracę i
zaangażowanie na rzecz mieszkańców Katowic i ich integracje międzypokoleniową
Dietmarowi Brehmerowi - za wsparcie kierowane do osób ubogich i bezdomnych
Erwinowi Grzegorzkowi - za dbałość o otoczenie i pielęgnację zieleńców na terenie naszego miasta
Stowarzyszeniu "Nasze Osiedle Ścigały" - za zaangażowanie na rzecz mieszkańców Bogucic
Wiolecie Richter-Iwanickiej (Wspólnota Dobrego Pasterza) - za wsparcie osób znajdujących się w
krytycznych sytuacjach życiowych
Halinie Szajor (Klub Śląskich Amazonek) - za wieloletnią działalność na rzecz kobiet z problemami
nowotworowymi
Przemysławowi Walasowi (Stowarzyszenie Tęczówka) - za aktywny udział w pracach zespołu
doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

•

Podczas spotkania P. Wiesława Rak z Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Członek
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach IV kadencji przedstawiła składu
nowej Rady, która swoją działalność rozpoczęła w październiku br.

•

Ponadto P. Irena Kowalska-Drygała - Kierownik Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych
podsumowała działalność COP w 2017 roku prezentując materiały filmowe z działań COP,
Regionalnego Centrum Wolontariatu oraz Śląskiej Sieci 3 Sektora.

7. Konsultowano projekty uchwał Rady Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi, między innymi
z zakresu polityki społecznej, w tym:
1) Jednym z ważniejszych programów funkcjonujących w mieście Katowice jest corocznie konsultowany
i uchwalany przez Radę Miasta Katowice program współpracy miasta Katowice z organizacjami
pozarządowymi.
W ramach dobrych praktyk i wzmacniania dialogu z organizacjami pozarządowymi w każdym roku Wydział
Polityki Społecznej zaprasza podmioty 3 sektora do aktywnego udziału w konsultacjach, które są rozłożone
w czasie i prowadzone są w różnych formach (spotkania konsultacyjne, szerokie informowanie poprzez
Platformę Konsultacji Społecznych, stronę internetową, Facebook, newsletter, dyskusje na posiedzeniach
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach, spotkania branżowych zespołów
doradczych).
Konsultacje są każdorazowo podzielone na dwa etapy:


I etap - to czas zgłaszania uwag/propozycji z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji (W 2017
rok I etap przypadł na okres od 28 kwietnia do 26 maja, a propozycje można było zgłaszać za
pośrednictwem poczty elektronicznej, Platformy Konsultacji Społecznych, w trakcie spotkań Zespołów
doradczo-inicjatywnych, podczas spotkań konsultacyjnych w Centrum Organizacji Pozarządowych
/18.05.2017r./).



Wszystkie propozycje/uwagi organizacji przekazano do rozpatrzenia poszczególnym realizatorom
Programu celem rozpatrzenia, czy zasięgnięcia opinii, gdyż cześć uwag odnosiła się nie do treści
samego Programu, ale do jego realizacji.



Zbiorcze zestawienie propozycji/uwag do Programu zostały przedstawione przez na spotkaniu Zespołu
doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 07.06.2017 r. oraz na posiedzeniu
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach 12.06.2017 r. Natomiast 28.06.2017
r. opublikowano na stronie www.katowice.eu/ngo i przesłano drogą elektroniczną do organizacji
pozarządowych projekt Programu oraz zestawienie wszystkich uwag/wniosków/propozycji
wniesionych przez organizacje w trakcie I etapu konsultacji wraz z informacją dotyczącą
uwzględnionych lub nieuwzględnionych propozycji zawierającą uzasadnienie.
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II etap - to konsultacje wynikające z uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014
r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku
Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.



W oparciu o wniesione przez organizacje pozarządowe propozycje przygotowano projekt Programu
współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, który w okresie od dnia
02.08.2017 r. do dnia 15.08.2017 r. podlegał konsultacjom zgodnie z powyższą uchwałą.



każdorazowo szczegółowy przebieg konsultacji nad projektem Programu jest opisany w jego treści
zgodnie z wymogami art. 5a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie



dodatkowo wyniki konsultacji społecznych publikowane są na Platformie Konsultacji Społecznych
na portalu miejskim Katowice.eu.
Przejrzystość konsultacji oraz raportowanie ich przebiegu wzmacnia zaufanie i wspomaga komunikację
z organizacjami pozarządowymi.

2) W 2017 roku przeprowadzono 40 konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa
miejscowego i pozostałych projektów uchwał ważnych ze względu na społecznych aspekt sprawy.
Konsultacje prowadzono w trybie określonym uchwałą nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia
30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku
Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.
Przykładowe konsultacje projektów uchwał/aktów prawa miejscowego:
-

Wydział Budynków i Dróg przeprowadził konsultacje w sprawie: nadania nowych nazw ulicom,
w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata
2017-2021”.

-

Wydział Edukacji przeprowadził między innymi konsultacje w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, trybu
udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu miasta niepublicznym oraz publicznym szkołom i
innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania, dostosowania sieci publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

-

Wydział Kształtowania Środowiska przeprowadził między innymi konsultacje w sprawie: ustanowienia
pomnikami przyrody 24 drzewa rosnące na terenie miasta Katowice, Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Katowice sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

-

Wydział Polityki Społecznej przeprowadził między innymi konsultacje w sprawie: trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy
lokalnej, określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach, Programu współpracy miasta Katowice
z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok – dwa etapy konsultacji, Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, przyjęcia
Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Katowice na lata 2017-2020.

-

Wydział Zdrowia Nadzoru i Przekształceń Własnościowych przeprowadził konsultacje w sprawie:
ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej
w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu
w Katowicach.
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Wydział Zarządzania Kryzysowego przeprowadził konsultacje w sprawie: ustalenia wysokości opłat
za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

8. Udostępniano organizacjom pozarządowym materiały promujące Miasto Katowice:
1) Poszczególne wydziały udostępniały organizacjom materiały promocyjne miasta Katowice, materiały
dotyczące programów miejskich, a także materiały dotyczące akcji „1% Zostaw Blisko” promującej
przekazywanie 1% podatku Organizacjom Pożytku Publicznego działających na rzecz mieszkańców
Katowic przygotowane w biurze Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych; ponadto
Wydział Kształtowania Środowiska udostępnił materiały związane z akcją Eko Łobuziaki i Systemem
Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Katowicach oraz z ochroną powietrza.
2) Wydział Promocji udostępnił materiały na wniosek dla następujących organizacji:





































Uczniowski Klub Sportowy „Źródełko Katowice”
Klub Osiedlowy "PLUS" S.M. "Załęska Hałda"
Fundacja „Inicjatywa”
Uczniowski Klub Sportowy "Szopienice" w Katowicach
Górnośląski Klub Sportowy "Murcki"
Stowarzyszenie OD SERCA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
Fundacja Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Maltańska Służba Medyczna - Pomoc Maltańska
Klub Sportowy "06 Kleofas - Katowice"
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu
Fundacja Klub Kontra
Fundacja Instytut Tertio Millennio
Hospicjum św. Franciszka
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
Katowickie Stowarzyszenie Tenisowe "Akademia Tenisa Katarzyny Pyka"
Śląskie Stowarzyszenie Podróżnicze "Garuda"
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Stowarzyszenie BuggyGym
Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Katowicach (AZS)
Baseballowy Klub Sportowy "Rawa Katowice"
Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy GKS Katowice
Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych
Stowarzyszenie Mieszkańców, Przyjaciół i Sympatyków Wełnowca-Józefowca "Revita"
Fundacja Mam Marzenie
Związek Stowarzyszeń – Śląski Ogród Botaniczny
Stowarzyszenie Klub Sportowy Chilli
Klub Sportowy Dąbrówka Athletic
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec K-ce
Stowarzyszenie Jarmark Kultury
Silesia Adventure Sport
Fundacja Forma T.
ZKS Tytan 92
Polski Czerwony Krzyż
Uczniowski Klub Łyżwiarski "Spin"
Stowarzyszenie Najduch Dojo
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Fundacja Gaudete
Stowarzyszenie MOST
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Stowarzyszenie dla Szopienic
Stowarzyszenie Artystyczne "Silesia Art Prom"
Rodzinny Klub Turystyki Kolarskiej "Wagabunda"
UKS Carramba
Stowarzyszenie Blok Aktywni Razem
Śląska Fundacja Obywatelska "Lex civis"
Fundacja Independent
Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży

3) Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień przekazał materiały dotyczące
profilaktyki uzależnień, materiały edukacyjno-profilaktyczne (do wykorzystania przy udzielaniu pomocy
mieszkańcom Katowic).
4) Wydział Kształtowania Środowiska udostępniał na wniosek materiały promocyjne związane z akcją Eko
Łobuziaki i Systemem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Katowicach.
5) Dodatkowo wydziały Urzędu Miasta Katowice, które realizują zadania w ramach współpracy finansowej
z organizacjami przekazywały im tablice informujące o fakcie współfinansowania zadania publicznego
przez miasto Katowice.

9. Inicjowano działania aktywizujące i integrujące katowickie organizacje pozarządowe:

1) W 2017 roku kontynuowano projekt „Miejska Dżungla”, w który angażują się organizacje
pozarządowe. Jego celem jest przybliżenie problemów osób niepełnosprawnych, złamanie barier
mentalnych w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi, zwrócenie uwagi na bariery
architektoniczne przeszkadzające osobom niepełnosprawnym uczestniczyć w życiu społecznym,
przeciwdziałanie zajmowaniu miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przez osoby
nieuprawnione.
W ramach projektu zrealizowano happeningi i spartakiady w szkołach: styczeń-maj 2017r., oraz
17.10.2017r. - VI Sportowo Rekreacyjny Rajd Górski Dzieci i Młodzieży Województwa Śląskiego
„Karkoszczonka 2017”. Młodzież z katowickich szkół przeprowadziła akcję parkingową mającą na celu
przeciwdziałanie zajmowaniu miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przez osoby
nieuprawnione tj. posługujących się nieaktualnymi kartami parkingowymi lub nie przewożące osób
niepełnosprawnych. W akcji udział wzięło 36 szkół. Uczniowie przy wsparciu harcerzy oraz
funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji rozdawali naklejki popierające akcję „Nigdy nie parkuję na
miejscu dla osoby niepełnosprawnej oraz ulotki „”Łam bariery nie przepisy”.
W projekt angażowały się następujące organizacje pozarządowe: Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Katowice, Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane Ich Rodzin i Opiekunów oraz
Polska Fundacja Osób Słabosłyszących.

2) W II kwartale 2017r. ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych celem wyłonienia
realizatora Festiwalu Organizacji Pozarządowych, który zaplanowano w trakcie obchodów 152 Urodzin
Miasta Katowice.



W dniach 8-9 września br. odbył się VIII Festiwal Organizacji Pozarządowych w Katowicach, udział
w którym wzięło ponad 50 organizacji. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia była
profesjonalizacja III sektora.
Festiwal już po raz trzeci był organizowany w trakcie Urodzin Miasta Katowice.
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Nad całością wydarzenia czuwał organizator wyłoniony w otwartym konkursie ofert - Stowarzyszenie
Fabryka Inicjatyw Lokalnych przy wsparciu Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych.
W piątek wieczorem, 8 września, odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi, które
otworzyła Wiceprezydent Miasta Katowice Marzena Szuba oraz w imieniu organizatorów Waldemar
Jan Prezes Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych.
W trakcie spotkania odbyła się dyskusja pt. "Profesjonalizacja III sektora, czyli dylematy linoskoczka”,
którą moderowała Sonia Rzeczkowska, która w tym sektorze jest obecna od 1998 r. i na stałe
współpracuje ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, gdzie koordynuje
projekty oraz zajmuje się wsparciem szkoleniowo-doradczym NGO.
Na miejsce spotkanie nieprzypadkowo wybrano restaurację „Drzwi Zwane Koniem” przy
ul. Warszawska 37 (drzwizwanekoniem.pl) prowadzoną przez Spółdzielnię Socjalną „Honolulu”. Była
więc to także okazja, aby przekonać się jak na co dzień funkcjonuje ten rodzaj podmiotu 3 sektora.
Natomiast w sobotę na katowickim Rynku od godziny 11.00 mieszkańcy mogli podziwiać barwne
Miasteczko Festiwalowe stworzone przez 50 organizacji działających m.in. w obszarach: rozwoju
lokalnego, zdrowia, kultury, ekologii, pomocy społecznej, wspierania osób z niepełnosprawnością,
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, spędzania czasu wolnego. Dzięki czemu mieszkańcy mogli
lepiej poznać i zrozumieć specyfikę oraz różnorodność sektora pozarządowego.
Miasteczko Organizacji Pozarządowych odwiedził Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa - była
to okazja do rozmów o codziennej pracy organizacji na rzecz mieszkańców Katowic.
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST zorganizował punkt informacyjny
z udziałem przedstawicieli Rad Jednostek Pomocniczych.
Mieszkańcy mogli też zapoznać się z informacjami na temat projektów i sposobu głosowania
w tegorocznym budżecie obywatelskim w Katowicach na stoisku informacyjnym obsługiwanym przez
pracowników Wydziału Komunikacji Społecznej. Podczas FOP na katowickim Rynku miała miejsce
premiera specjalnego wydania Naszych Katowic dotyczącego budżetu obywatelskiego. Na stoisku BO
każda zainteresowana osoba mogła dowiedzieć się o procedurze budżetu obywatelskiego
w Katowicach, zapoznać się z zasadami głosowania na projekty mieszkańców, pobrać materiały
promocyjne oraz za pomocą właśnie Naszych Katowic dowiedzieć się więcej o poszczególnych
zadaniach.
W namiocie edukacyjnym odbywały się warsztaty nt. profesjonalizacji III sektora, adresowane
do organizacji, tj. eksperckie porady nt. komunikacji i promocji (prowadzący Kava Studio:
kavastudio.pl) oraz 6 kwadransów z III sektorem nt. ekonomizacji działań.
Wydarzeniom w Miasteczku towarzyszyła scena, na której zaprezentowały się niektóre organizacje
pozarządowe oraz artyści związani z Katowicami i lokalną sceną muzyczną. Wśród nich znajdą się m.in.
młodzi – świetnie zapowiadający się laureaci tegorocznego projektu pn. Dzielnica Brzmi Dobrze,
realizowanego przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek (Nivel,
Studio Sztama, Erith) oraz koncert Orkiestry Dętej „Katowice”
Ponadto w programie VIII FOP znalazły się: integracyjne zabawy dla dzieci i młodzieży: malowanie
twarzy, modelowanych balonów, bańki mydlane, zabawy z chustą klanza, tor z mini-szczudłami oraz
nauka podstaw żonglerki, konkursy wiedzy z zakresu praw zwierząt, porady weterynaryjne, warsztaty
metody dramy, gra „ekonomia społeczna”, pokazy techniki wirtualnej rzeczywistości i druku 3D,
pokazy wędkarskiego sportu rzutowego, prezentacja rękodzieła wykonanego przez podopiecznych,
pokazy baristyczne, pokaz gry speed stacks, planszowe gry logiczne, warsztaty majsterkowania
dla dzieci, warsztaty rękodzieła i artystyczne, prezentacja rad dzielnic, puzzle składające się
z poszczególnych dzielnic Katowic, rozdawania za darmo książek w ramach akcji „Weź, przeczytaj
i przekaż dalej”, promocja zdrowego trybu życia, badania profilaktyczne, w tym badania z zakresu
samobadania piersi
Organizacje uczestniczące w VIII Festiwalu Organizacji Pozarządowych:

-

AIESEC Katowice Uniwersytet Ekonomiczny
Amnesty International Katowice
Automobilklub Śląski Koło Osób Niepełnosprawnych
Ewangelickie Centrum Diakonijne "Słoneczna Kraina"
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FAJNA Spółdzielnia Socjalna
Fundacja "Dr Clown"
Fundacja Arka Noego
Fundacja Centrum Rozwoju NoDrama
Fundacja Ekologiczna-Wychowanie i Sztuka "Elementarz"
Fundacja For Animals
Fundacja Futprints
Fundacja Iskierka
Fundacja Laurentius Oddział Katowice Senior Residence
Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. św. St. Kostki
Fundacja Rodzin Górniczych
Fundacja Szanowny Pan Kot
Instytut Regionalny w Katowicach
Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach
Katowicki Związek Inwalidów Narządu Ruchu
Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Dwójka"
Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Jędruś"
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Komitet Obrony Demokracji - oddział regionalny Śląsk
Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
Ośrodek Onkologiczny i Radioterapeutyczny – Centrum Diagnostyki i Terapii
Onkologicznej Katowice przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym
Polskie Towarzystwo Kulturalne
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Katowice
Ruch Autonomii Śląska
Spółdzielnia Socjalna "Mastvita"
Stowarzyszenie Blok Aktywni Razem
Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych
Stowarzyszenie FAMI.LOCK
Stowarzyszenie Klub Śląskich Amazonek w Katowicach
Stowarzyszenie Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej Cztery Pory Życia
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Mocni Razem
Stowarzyszenie Nasze Osiedle Ścigały
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów
Stowarzyszenie Tęczówka
Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych Osób Niepełnosprawnych UNIKAT
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST
Śląska Sieć 3 Sektora
Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem
Umysłowym Oddział "Odrodzenie"
Środowiskowy Dom Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu Ad Vitam Dignam
Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczne w Katowicach
Uczniowski Klub Łyżwiarski "SPIN" Katowice
Viva - Akcja dla Zwierząt Śląsk
Wspólnota Dobrego Pasterza
Ziemia 2.0

3) Zorganizowano kampanię „1% zostaw blisko” promującą wśród mieszkańców Katowic przekazywanie
1% podatku dochodowego dla katowickich Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).
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Akcję „1% Zostaw Blisko” koordynowaną przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji
Pozarządowych wspomagała firma RAJZA na zlecenie Urzędu Miasta Katowice. Podczas akcji podjęto
następujące działania:
prowadzono profil na portalu społecznościowym Facebook „1% zostaw blisko”, na której
zamieszczano różnego rodzaju informacje kierowane do mieszkańców Katowic, np.:
- publikowano grafiki przeczące mitom powszechnie funkcjonującym w temacie przekazywania 1 %
podatku na Organizacje Pożytku Publicznego,
- przeprowadzono konkurs z nagrodami skierowany do mieszkańców na profilu Facebook
promującym akcję 1% dla lokalnie działających OPP,
na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice zamieszczano apele do mieszkańców Katowic,
by wspierać lokalnie działające OPP,
opublikowano artykuł informacyjny oraz wywiady ze znanymi osobami promujące ideę przekazywania
1% podatku na rzecz OPP w bezpłatnym miesięczniku „Nasze Katowice”,
przekazano ulotki, długopisy, torby z nadrukami grafik 1 % Zostaw Blisko organizacjom podczas
różnych spotkań, w tym podczas spotkania władz miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi
w dniu 8 grudnia 2016r. w związku kampanią planowaną na 2017 rok,
przygotowano plakaty, które wywieszono na terenie: Urzędu Miasta Katowice, miejskich jednostek
organizacyjnych, obiektów, Urzędów Skarbowych, przychodni i innych miejsc użyteczności publicznej,
rozdano też ulotki informacyjne,
Pierwszy i Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach zapewnił wsparcie dla mieszkańców naszego miasta
w wypełnieniu elektronicznej formy zeznania podatkowego za 2016 rok.
W Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Kopernika 14 udostępniono stanowiska komputerowe,
przy których, w godz. 9.00-15.00, pełnili dyżur pracownicy katowickich urzędów skarbowych w cztery
kolejne środy kwietnia, tj.: 5, 12, 19, 26 kwietnia 2017r. Przy tej okazji mieszkańcy mogli też wskazać
wybraną przez siebie Organizację Pożytku Publicznego, której chcieliby przekazać swój 1% podatku.

10. Organizowano spotkania zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym w poszczególnych
obszarach działalności pożytku publicznego:

1) Organizowano

spotkania wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym
w poszczególnych obszarach działalności pożytku publicznego na zasadach określonych w odrębnym
zarządzeniu Prezydenta
Jedną z wielu form współpracy pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku były
Zespoły doradcze, działające w poszczególnych obszarach działalności pożytku publicznego od 2009
roku (tj. szeroko rozumiana współpraca z organizacjami pozarządowymi, pomoc społeczna,
bezdomność, bezrobocie, opieka nad dzieckiem i rodziną, pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie, rozwiązywanie problemów uzależnień, pomoc osobom starszym
i niepełnosprawnym, problematyka zdrowotna, ekologia i ochrona zwierząt, polityka rowerowa)

W 2017r. kontynuowały swoją działalność następujące Zespoły doradcze:
-

Zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
Zespół ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
Zespół ds. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób uzależnionych,
Zespół ds. zdrowia oraz pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym, w tym osobom
zaburzonym psychicznie i ich rodzinom,
Zespół ds. ekologii, ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt,
Zespół ds. polityki rowerowej,
oraz spotkania konsultacyjne z organizacjami działającymi w obszarze kultury.
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W 2017 roku w terminach 04.01, 01.02, 01.03, 05.04, 10.05, 07.06, 06.09, 04.10, 15.11 odbyły się
spotkania Zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, które prowadzi
Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych.
Jest to jeden z ważniejszych zespołów doradczych, podczas którego przekazywane są bieżące
informacje odnośnie działań miasta Katowice w zakresie współpracy z organizacjami oraz plany w tym
zakresie; to zespół, który skupia organizacje różnych branż, a jego tematyka uzależniona jest
od uczestników spotkań i bieżącej sytuacji.
Co do zasady, spotkania odbywają się regularnie w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 15.00
za wyjątkiem przerwy wakacyjnej lipiec-sierpień oraz miesiąca grudnia, kiedy organizowane jest
spotkanie Prezydenta Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi jako podsumowanie rocznej
współpracy;



W terminach 12.01, 23.02, 6.04, 11.05, 22.06, 21.09, 26.10 i 23.11 odbyły się spotkania Zespołu
konsultacyjnego ds. Polityki Rowerowej Miasta Katowice.

-

-

Poruszana tematyka to oprócz spraw bieżących:
opiniowanie koncepcji, projektów budowy infrastruktury rowerowej i licznych zmian organizacji ruchu
(np. ulice Kościuszki, Przekopowa, Jankego, Kolejowa, Szarych Szeregów Stęślickiego, Chorzowska,
Boya-Żeleńskiego, Szeligiewicza/Poniatowskiego, Pszczyńska, Witosa, Armii Krajowej, Kochanowskiego,
Sławka, Tunelowa, Tartaczna/Cegielnia Murcki, Szopienicka, Os. 1000-lecia)
lokalizacja stacji rowerów miejskich,
kwestie oznakowania infrastruktury rowerowej,
temat odnowienia trasy rowerowej nr 101, 3 i 153,
rozwiązań w strefie "Tempo 30",
podstawowa Sieć Infrastruktury Rowerowej,
standardy rowerowe Miasta Katowice,
plany na kolejne lata realizacji Polityki Rowerowej Miasta Katowice.
Średnia frekwencja na spotkaniach to 12 osób, w tym przedstawiciele Rady Miasta Katowice,
I Wiceprezydent Miasta Katowice, dziennikarze, projektanci oraz tradycyjna reprezentacja rowerowych
organizacji pozarządowych, aktywistów, Policji i Straży Miejskiej, wydziałów i jednostek miejskich.
Jeśli chodzi o wypracowane efekty i rozwiązania to w każdym z ww. tematów udało się wypracować
wspólne stanowisko zespołu rowerowego co do rozwiązań rowerowych.

-

-

Najważniejszymi osiągnięciami 2017 roku są:
wprowadzenie zupełnie nowych rozwiązań organizacji ruchu drogowego (w tym przyjazne pieszym
i rowerzystom strefy tempo 30 na ul Odrodzenia i bocznych oraz strefy tempo 40 na całym Osiedlu
1000-lecia) i nowych dróg dla rowerów;
budowa nowych rozwiązań ułatwiających komunikację rowerową - przejazdy rowerowe, stojaki dla
rowerów, podnóżki dla rowerzystów;
rozbudowa systemu wypożyczalni rowerów miejskich (w 2017 system liczył 35 wypożyczalni - w tym 10
ufundowanych przez partnerów miasta);
uruchomienie rowerowych patroli Straży Miejskiej w sezonie rowerowym;
Tydzień Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (18-22.09) z wieńczącym "Dniem bez samochodu"
(22.09.2017r.).
Wnioski:
Pomimo faktu, że kształtowanie i realizacja polityki rowerowej nie jest łatwą sprawą ze względu
na sprzeczne interesy wielu grup czy odmienne sposoby percepcji zagadnień inwestycyjnych lub
organizacji ruchu drogowego, to można uznać, że formuła spotkań sprawdza się coraz lepiej, a jakość
i merytoryka dyskusji rośnie - a to wszystko z korzyścią dla realizacji Polityki Rowerowej.
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-

W 2017 roku odbyły się trzy spotkania przedstawicieli Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu
Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się statutowo opieką nad zwierzętami
oraz szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska w ramach Zespołu Doradczego ds. Ekologii, Ochrony
Środowiska i Ochrony Praw Zwierząt. Spotkania odbyły się w terminach: 16.02.2017r., 20.04.2017r.,
21.09.2017r.
W trakcie spotkań poruszono szereg tematów związanych w szczególności z:
przygotowaniem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta Katowice w 2017 roku,
pilotażową akcją dotyczącą sterylizacji i kastracji kotów posiadających swoich właścicieli, prowadzoną
przez Fundację For Animals,
problemem masowej wycinki drzew na działkach właścicielskich w związku ze zmianą ustawy
o ochronie przyrody oraz koniecznością prowadzenia akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie
ochrony wartościowych drzew,
rozwiązaniem problemu dzików w mieście oraz dostępnymi sposobami ograniczania ich populacji,
akcją informacyjną prowadzoną przez Fundację For Animals skierowaną do Przewodniczących Rad
Jednostek Pomocniczych, mającą na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat
funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz realizowanych przez nie zadań,
przygotowywaniem uchwały w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody 24 drzew rosnących
na terenie miasta Katowice,
dotacjami do zmiany źródła ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne,
pracami nad powierzeniem zadań w zakresie gospodarki komunalnej w ramach procedury in-house
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach,
stanem prac nad Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Katowice,
Programem Ochrony przed Hałasem dla miasta Katowice na lata 2017 -2022,
założeniami nowego Prawa Wodnego oraz statusem prawnym Rawy.



Wydział Kultury przekazywał ustnie oraz mailowo do podmiotów działających w obszarze kultury
informacje na temat spotkań organizowanych przez Wydział Polityki Społecznej;



Wydział Edukacji i Sportu na bieżąco organizował spotkania z poszczególnymi organizacjami
pozarządowymi współpracującymi z wydziałem w celu zebrania opinii i wniosków w zakresie
dotyczącym współpracy branżowej, w tym rozwiązywania bieżących problemów związanych
z realizacja zadań.

11. Udostępniano organizacjom pozarządowym pomieszczenia Urzędu Miasta Katowice lub jednostek
organizacyjnych miasta Katowice:




Na wniosek organizacji nieodpłatnie udostępniano pomieszczenia Urzędu Miasta Katowice przy
ul. Francuskiej 70 lub jednostek organizacyjnych miasta Katowice i bazy technicznej w tych
pomieszczeniach, na niekomercyjne spotkania związane z realizacją Programu.
Ponadto Wydział Edukacji i Sportu udostępniał organizacjom pozarządowym miejskie obiekty
sportowe, pozostające w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach na organizację
imprez sportowo-rekreacyjnych.
Organizacje korzystały z bezpłatnego dostępu do pomieszczeń Centrum Organizacji Pozarządowych
przy ul. Kopernika 14 i ul. Młyńskiej 5

12. Prowadzono działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych, np. wstępne
doradztwo prawne, organizowanie lub informowanie o możliwościach uczestnictwa w szkoleniach,
konsultacjach, konferencjach.
Informowano, inicjowano lub współorganizowano szkolenia podnoszące jakość pracy organizacji
pozarządowych w sferze zadań publicznych oraz dotyczących m. in. pozyskiwania środków ze źródeł
zewnętrznych:
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Zadanie realizowały wszystkie Wydziały UM Katowice oraz MOPS Katowice poprzez bieżące doradztwo
merytoryczne dla organizacji.



Informacje dotyczące szkoleń, konsultacji, konferencji itp. przesyłano do organizacji pozarządowych
na drogą elektroniczną, newsletterem, za pośrednictwem Centrum Organizacji Pozarządowych
lub poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej www.katowice.eu/ngo i portalu
Facebook.



Urząd Miasta Katowice wspólnie z Oddziałem Śląskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych zorganizował warsztaty dla organizacji pozarządowych, które odbyły się 25
października 2017r. w sali UMK przy ul. Młyńskiej 4, dotyczące konkursów ofert ogłaszanych przez
PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W warsztatach
uczestniczyło 30 przedstawicieli organizacji.



Działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji stale prowadzi Centrum Organizacji
Pozarządowych na ul. Kopernika 14 i ul. Młyńskiej 5 prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania
Organizacji Pozarządowych „MOST” wraz ze Stowarzyszeniem Regionalne Centrum Wolontariatu.
Lokale zostały udostępnione z zasobów miasta Katowice w ramach umowy użyczenia. Zadanie zostało
zlecone w otwartym konkursie ofert na lata 2016-2020.
W 2017 roku Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych kontynuowało swoją aktywną
działalność, by zapewnić:

-

adres rejestrowy dla nowo powstających organizacji pozarządowych,
wsparcie infrastrukturalne (dostęp do sal szkoleniowych,
pomieszczeń/biurek, sprzętu
informatycznego i biurowego, szafek na dokumenty i pocztę przychodzącą, przestrzeń
magazynową)
wsparcie merytoryczne (doradztwo ogólne i specjalistyczne, usługi księgowe, szkolenia),
wsparcie wolontaryjne dla organizacji (z zakresu rekrutacji wolontariuszy, kwestii formalnoprawnych, promowania współpracy z wolontariuszami);

Ponadto w COP:
- prowadzona jest animacja społeczności lokalnych poprzez organizowanie spotkań z mieszkańcami,
czy spotkań dedykowanych poszczególnym grupom, np. dzieciom i młodzieży, seniorom, osobom
bezrobotnym, samotnym rodzicom, studentom,
- organizowane są spotkania tematyczne związane z rozwijaniem zainteresowań: pokazy, prelekcje,
projekcje filmowe, warsztaty.
Katowicki COP integruje podmioty III sektora funkcjonujące w naszym mieście, podejmuje
działania na rzecz ich profesjonalizacji, by jak najefektywniej realizowały zlecane przez Prezydenta
zadania publiczne oraz pobudza aktywność społeczną Katowiczan poprzez wolontariat i ich pełny
udział w procesie budżetu obywatelskiego oraz inicjatywy lokalnej.
Oferta COP jest dostosowywana do zmieniających się potrzeb organizacji pozarządowych, grup
nieformalnych i aktywnych mieszkańców naszego miasta.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych przez Centrum Organizacji Pozarządowych w 2017 r.:

-

164 organizacje skorzystały ze wsparcia COP, w ramach szkoleń, porad, udostępnienia sal,
współorganizacji wydarzeń (300 zaplanowano do końca 2020 roku),
19 organizacji ma swoją siedzibę w COP,
40 godzin dyżurów doradczych przeprowadzono każdym w miesiącu (doradztwo ogólne,
specjalistyczne księgowe i marketingowe),
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2045 udostępnień sal i 300 udostępnień sprzętu (wsparcie w bieżącej działalności)
102 porady i pośredniczeń na zaplanowanych 100 w każdym roku (Młyńska 5)
12 szkoleń na 10 zaplanowanych rocznie (Kopernika 14)
20 spotkań dotyczących wolontariatu na 20 spotkań rocznie (Młyńska5)
6 spotkania branżowe na 6 zaplanowanych rocznie (Kopernika 14)
6 wystaw Galerii Aktywnych na 6 wystaw rocznie. (Młyńska 5)

Dostęp dla organizacji pozarządowych do wszelkich usług oferowanych przez COP jest bezpłatny.
Oferta COP jest dostosowywana do zmieniających się potrzeb organizacji pozarządowych, grup
nieformalnych i aktywnych mieszkańców naszego miasta.

13. Prowadzono działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych przedsięwzięć miasta
i organizacji pozarządowych:
1) Zadanie realizowały wszyscy realizatorzy Programu w ramach bieżącej działalności poprzez stronę
internetową Katowice.eu, w zakładce „Organizacje pozarządowe”, poprzez portal społecznościowy
Facebook, newsletter, twitter, w cotygodniowym biuletynie dla dziennikarzy i dla mieszkańców
(biuletyn przygotowuje i przesyła W. Komunikacji Społecznej).
2) Przekazywano materiały promujące wydarzenia kulturalne realizowane przez współpracujące
z Wydziałem Kultury organizacje pozarządowe do miejskich instytucji kultury.
3) Wydział Promocji współpracował i wspierał organizacje pozarządowe przy promocji następujących
wydarzeń i happeningów odbywających się w centrum Miasta Katowice:






















Stowarzyszenie "Węgielek" - Orszak Trzech Króli
Fundacja Feminoteka - Nazywam się Miliard - One billion rising
Zarząd Oddziału ZNP Katowice Namiot informacyjny ZNP Katowice
Stowarzyszenie Studentów RP - Namioty Wyklętych
Stowarzyszenie Krystyn im. Krystyny Bochenek w Katowicach - 20. Jubileuszowy Zjazd Krystyn
Klub Gaja - Światowy Dzień Wody
Fundacja JiM - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
I Katowicki Festiwal Szkół Ponadgimnazjalnych „Sięgnij po zawód”
Fundacja Mam Marzenie - Dzień Marzeń 2017
Korowód Studentów podczas "Juwenalia Śląskie"
Stowarzyszenie "Wielka Liga" w Katowicach - Korowód bajkowych postaci
AZS AWF Katowice - „Katowice – Ostrawa na kole” - II rekreacyjny przejazd rowerowy
KS AZS AWF Katowice – Z Rynku do Rynku 2017 - rekreacyjny przejazd rowerowy na trasie
Katowice-Kraków
"Jak nie czytam jak czytam" happening czytelniczy
Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach - Happening promujący wolontariat
Marta Drogi, Małgorzata Kłaniecka, Małgorzata Rychert - Kita Bliskość w kontakcie - Eye contact w
Katowicach
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Międzynarodowy - Tydzień Wiedzy o Osobach
Głuchoniemych
Polski Związek Koszykówki 3x3 QUEST 2017 - Turniej koszykówki 3x3
M-ACTIVE - Dzieciaki do Rakiet
Stowarzyszenie Mocni Razem - Rozpal Dzielnice
Teatr Śląski im. St. Wyspianskiego w Katowicach, Instytucja Silesia Film, Biblioteka Śląska Narodowe czytanie 2017 "Wesele" St. Wyspianskiego
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Stowarzyszenie Inicjatyw lokalnych - Festiwal Organizacji pozarządowych
Stowarzyszenie WIOSNA - Studniówka Szlachetnej Paczki i Akademii Rozwoju
Stowarzyszenie Silesia Adventure Sport - Night Biking Katowice
Stowarzyszenie FAMI.LOCK - III Katowicki Dzień Aktywnego Seniora
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia - Miasteczko Rodzinne
Fundacja Dom Modernisty - Wystawa plenerowa 90 lat Osiedla Willowego w Katowicach

14. Rozwijano współpracyę międzynarodowej z organizacjami pozarządowymi:


Zadanie na bieżąco realizuje Wydział Promocji, który współpracuje z miastami partnerskimi miasta
Katowice i pomaga w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych.
Dla przykładu w dniach 7- 9 lipca 2017 na zaproszenie Miasta Kolonia, w ramach ColognePride
w Kolonii gościły dwie aktywistki ze Stowarzyszenia "Tęczówka", którym przekazano materiały
promocyjne miasta Katowice.

15. Udzielano pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych
źródeł, niż budżet miasta Katowice poprzez informowanie o potencjalnych źródłach finansowania
i udzielanie rekomendacji w przypadku ubiegania się przez organizacje pozarządowe o środki ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków z funduszy Unii Europejskiej:


W ramach bieżącej działalności wydziałów informowano o ogłaszanych konkursach przez inne
podmioty/instytucje, o możliwości pozyskania środków pozabudżetowych: ministerialnych, unijnych
i innych funduszy celowych.



W przypadku ubiegania się przez organizacje pozarządowe o środki ze źródeł zewnętrznych udzielano
rekomendacji na ich indywidualny wniosek.

16. Udzielano pomocy w pozyskiwaniu lokalu na działalność statutową organizacji, na potrzeby realizacji
projektów na preferencyjnych warunkach określonych w odrębnym zarządzeniu Prezydenta Miasta
Katowice:
W 2017 r. do Wydziału Budynków i Dróg wpłynęło 31 wnioski organizacji pozarządowych i podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego o przyznanie lokali użytkowych z przeznaczeniem
na siedzibę i działalność statutową, z których:



17 rozpatrzono pozytywnie (w tym 12 lokali oddano w użyczenie, 5 w najem),
6 rozpatrzono negatywnie tj.:
- Fundacji Wspierania Kariery Artystów i Twórców Kultury „BIRDS” – podmiot nie skorzystał
z zaproponowanych lokali w ramach listy lokali do oddania w najem poza przetargiem,
- Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii – brak lokalu o odpowiednich parametrach
umożliwiających zamianę dotychczas zajmowanego lokalu przy ul. Warszawskiej 19,
- Śląskiego Związek Piłki Siatkowej - brak odpowiedniego lokalu z zasobu Miasta, przedstawiona
propozycja skorzystania z wolnej powierzchni w budynku Miejskiego Domu Kultury przy
ul. Gliwickiej 214,
- Fundacji Piaskowy Smok o oddanie lokalu przy ul. Dworcowej 13 w Katowicach ze względu na brak
możliwości dostosowania go (usytuowany na III piętrze) do działalności jaką Fundacja zamierzała
prowadzić ,
- Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych -podmiot nie skorzystał
z zaproponowanych lokali w ramach listy lokali do oddania w najem poza przetargiem,
- Ekumenicznego Stowarzyszenia Servi Dei- warunkiem wskazania odpowiedniego lokalu było
zarejestrowanie Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym,
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8 w trakcie rozpatrywania (w okresie pozyskania stosownego lokalu lub w oczekiwaniu na
podpisanie umowy na realizację zadań wynikających z programów/strategii uchwalonych przez
Radę Miasta Katowice).

W powyższym okresie zrealizowano 6 wniosków złożonych w 2016 r (4 lokale użyczono i 2 oddano
w najem).
Fundacja Piaskowy Smok (zmiana umowy najmu na użyczenie ) nie zawarła umowy użyczenia lokalu przy
ul. Reymonta 20 w Katowicach i zajmuje go bez tytułu prawnego.
Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego użytkują 127 lokali
będących w zarządzie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w tym:
•
•
•

52 lokale oddane w użyczenie,
74 lokale oddane w najem,
1 lokal zajmowany bezumownie.

17. Angażowano organizacje pozarządowe do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć
•

•

W dniach 8-9 września 2017r. organizacje prezentowały swoją działalność podczas Festiwalu
Organizacji Pozarządowych zorganizowanego; udział w FOP wzięło ponad 50 organizacji, gdzie
w drugim dniu z ich ofertą mogli zapoznać się mieszkańcy we współorganizowanym przez nich
Miasteczku Organizacji Pozarządowych na katowickim Rynku
Okazją do prezentacji swojej oferty, osiągnięć i wymiany doświadczeń każdorazowo są zespoły
doradcze.

18. Wydawano opinie o działalności organizacji pozarządowych oraz udzielanie
na ich wniosek
•

•

rekomendacji

Wydziały Urzędu Miasta Katowice i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach wydawały
opinie o działalności organizacji pozarządowych oraz udzielały rekomendacji na ich wniosek. O takie
opinie występuje też Wydział Budynków i Dróg w przypadku wniosków organizacji o udostępnienie
lokalu z zasobu miasta Katowice.
Dla przykładu MOPS Katowice wydał 11 opinii o działalności współpracujących z nimi 8 organizacji
pozarządowych, a Wydział Kształtowania Środowiska wydał rekomendację dla Fundacji Ekologicznej
ARKA do nagrody „Zielony czek” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.

19. Obejmowano patronatem Prezydenta Miasta Katowice przedsięwzięcia realizowane przez organizacje
pozarządowe na rzecz mieszkańców miasta Katowice
W 2017 roku objęto patronatem Prezydenta Miasta Katowice 143 przedsięwzięcia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stowarzyszenie Klubu Sportowego Dąbrówka Athletic - Rozgrywki Ligi "NIKE" Playarena Katowice
AZS AWF Katowice - VII Edycja Biegu Dzika
Instytut Tertio Millenio - XII edycja Konkursu Papieskiego
Fundacja Krzewienia Edukacji Kulturalnej "Otwórz Serce" - Spektakl "Mojżesz Opera"
Organizacja Studencka Paneuropa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - "Bieg Bohaterów"
Towarzystwo Muzyczne im. K. Szymanowskiego - II Międzynarodowy Konkurs Kwartetów
Smyczkowych im Karola Szymanowskiego
AIESEC Polska - "Dni Kariery "
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rodziny Węgielek - Projekt RoboMaluch
AWF Katowice - X Katowicki Festiwal Biegowy im. J.Kukuczki
Stowarzyszenie OD SERCA - II Festyn Rodziny OD SERCA Katowice Piotrowice 2017
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP- Targi "Intermodal 2017"
Chór Męski "Hejnał" - Obchody 105 lecia istnienia Chóru Męskiego "Hejnał"
Fundacja Aktywni - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości - XXIV Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz
Małej i Średniej Przedsiębiorczości
Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Dwójka" - VII Trzeźwościowy Turniej Siatkarski
Związek Nauczycielstwa Polskiego - XIV Mistrzostwa Pracowników Oświaty Województwa Śląskiego
Zapaśniczy Klub Sportowy Tytan92 Katowice - Obchody 25 -lecia Zapaśniczego Klubu Sportowego
Tytan92 Katowice
Fundacja "W JEDNOŚCI" - Konferencja "Wittemberga 2017"
Śląskie Studenckie Forum Business Centre Club - Festiwal BOSS
Śląski Klub Curlingowy - V Turniej Black Stone Trophy 2017
Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach - 59 Wojewódzki Zlot Klubów
i Ognisk Śląskiego TKKF
Klub Sportowy Capoeira Camangula - VII Festival de Capoeira
Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Ekonomicznego - Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej
Mężczyzn - Półfinał D
Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Ekonomicznego - Akademickie Mistrzostwa Polski w Tenisie
Stołowym - Półfinał D
Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Ekonomicznego- Akademickie Mistrzostwa Polski w Tenisie Półfinał D
Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa - Projekt "W drodze z Franciszkiem"
Organizacja Środowiskowa AZS w Katowicach - Akademickie Mistrzostwa Polski we Wspinaczce
Sportowej
Stowarzyszenie BuggyGym - Wyścigi wózków BuggyGym
Stowarzyszenie Blok Aktywni Razem - III Giszowiecki Jarmark Bożonarodzeniowy
Silesia Adventure Sport - VII Miejski Rajd Przygodowy
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ludwika IX Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach Panewnikach Misterium Męki Pańskiej "Kalwaria Śląska"
TKKF "Czarni" - Ogólnopolski Turniej Badmintona GRAND PRIX POLSKI
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Siódemka" Wszyscy Razem - Dzień Osób
Niepełnosprawnych
Forum Młodych przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach - Spotkanie "Kobieta XXI w. - silna
i niezależna" w cyklu "Kobieta na Szpilkach"
Rada Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej - Marsz dla Życia i Rodziny
Dom Dziecka Stanica - IV Kulinarny Konkurs Śląskich Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Fundacja Eko-Art Silesia - Art Naif Festival
Związek Stowarzyszeń Polska Federacja Lacrosse - Międzynarodowy Turniej Żeńskiego Lacrosse - ELF
Challenge Coal Cup 2017
Koło Związku Dużych Rodzin TRZY PLUS - Finał Okręgu w pływaniu dzieci z rodzin wielodzietnych
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mocni Razem" - Wydarzenie "Rozpal
Dzielnice"
Fundacja w Jedności - X Sederowy Wieczór Paschalny
Fundacja Arka Noego - Charytatywny Turniej Halowe Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta
Katowice
Rzymskokatolicka Parafia Św. Szczepana - Muzyczne Wieczory w Bazylice
Koło Naukowe Prawa Administracyjnego UŚ - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nowelizacja
Kodeksu Postępowania Administracyjnego
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA – Poland - Konferencja "Prawo
i Medycyna"
Rzymskokatolicka Parafia Katedralna Chrystusa Króla - Festyn Katedralny 2017
Fundacja Zdążyć przed Rakiem - Kampania "Zdążyć przed rakiem"
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Uczniowski Klub Sportowy Orzeł Katowice - "Sport dla wszystkich, wszyscy dla sportu" - Rodzinna
Akademia Karate Kyokushin
Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego - 10 Gala Lauru Studenckiego
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Piknik Rodzinny
HSM Korkus - Bieg z psem "Dwa Parki dla Schroniska"
AZS AWF Katowice - Przejazd rowerowy "Z Rynku do Rynku".
KS Silesia Winter Swimming - Wyprawa pływacka na Arktykę "Baltviten & KLG SA Arctic
Śląski Oddział Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Katowicach - VIII Maltański Dzień Dziecka
Fundacja "Fun &Play" - Festyn Piłki Nożnej "Piłkarskie Lato"
ZHP Chorągiew Polska Hufiec Katowice - Święto Katowickiego Hufca ZHP
Silesia Adventure Sport - Zawody na orientację "Parki i Lasy Katowic"
Hospicjum im. Św. Franciszka - "Pola Nadziei", 30-lecie Hospicjum
Fundacja Wspierania Szachów na Górnym Śląsku - II Grand Prix Miasta Katowice dla dzieci do 14 lat
Herbarium Św. Franciszka - XI Franciszkańska Konferencja Zielarsko-Farmaceutyczna
Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego AWF - Gala Środowiskowa - "Kukucjusze 2017"
Katowickie Stowarzyszenie Pływackie - Międzynarodowe Zawody Pływackie
Silesia Adventure Sport - Bieg górski na hałdzie w Kostuchnie
Stowarzyszenie Mieszkańców , Przyjaciół i Sympatyków Wełnowca-Józefowca REVITA - "Dni
Wełnowca-Józefowca 2017"
Fundacja Ichigo Matsuri - Festiwal Ichigo Matsuri
Górnośląski Klub Sportowy "Murcki" - Festiwal "Muszlownik"
Stowarzyszenie Zjednoczeni Designem - Śląski Czerwiec Projektowy
Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich - Festiwal Jestem Kobietą druga edycja
KS AZS AWF Katowice - Przejazd rowerowy "Katowice-Ostrawa na kole"
Maciej Guzik - Streetballowe Mini Grand Prix
Społeczny Komitet Organizacyjny XXI Dni Szopienic - XXI Dni Szopienic
Fundacja Wiara w Biznesie - Katolicka Rewolucja w Biznesie
TKKF Czarni - XI Festyn Środowiskowy "Powitanie Lata"
Fundacja Poland Business Run - Katowice Business Run 2017
UKS Katowice Sekcja Gimnastyki Artystycznej - VII Międzynarodowy Turniej "O Złotą Maczugę"
w Gimnastyce Artystycznej.
Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka "Elementarz" - 25-lecie istnienia: Fundacji Ekologicznej
Wychowanie i Sztuka "Elementarz", "Teatru 12a" związanego z fundacją, sztabu WOŚP w budynku
szkoły, działalności szkoły podstawowej prowadzonej przez fundację oraz I rok działalności
I Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia "Elementarz"
Instytut Regionalny w Katowicach - Katowicki Dzień Psiaka II
Katowickie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX - III RED BOX CUP Katowice 2017
Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Poddańczy - "Miasto bez ogródek. Luftujemy Bramy, Skrzykujemy
Dzielnice"
Fundacja Antyrama - A<24 2017xMiasto Muzyki + Wydarzenia Towarzyszące
Fundacja „Mam Marzenie” - „Dzień marzeń” - gra miejska
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” - XVII Dni Papieskie - „Idźmy naprzód z nadzieją”
Fundacja Silesia Pro Active - PKO Silesia Maraton
Fundacja Rodzin Górniczych - Barbórkowy Jubileusz – 20 lat Fundacji Rodzin Górniczych
Silesia Swimming Center - Wspieramy Śląskie Pływanie
Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – Sekcja Polska - Śląski Festyn
Służb Mundurowych
Prowincja Katowicka Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety - Kantata na 175-lecie istnienia Zgromadzenia”
Fundacja Młodzi Twórcy im. Prof. Piotra Dobrowolskiego - Świat w Obrazach 2017
Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw lokalnych - Odpust u Babci Anny
Instytut Roździeńskiego - Obiektywnie śląskie
Stowarzyszenie Zdrowia i Rozwoju - Wewnętrzne Ogrody – Synchrony
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Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 - XVII Wojewódzka Spartakiada Pożarnicza oraz XIV Turniej
Maltańskich Szkół Specjalnych
Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 - XVII Wojewódzka Spartakiada Pożarnicza oraz XIV Turniej
Maltańskich Szkół Specjalnych
Towarzystwo Miłośników Dębu - XXVI Dni Dębu
Zespół Szkół Handlowych - VII Edycja Gry Miejskiej FAIR TRAIN
MDK Bogucice Zawodzie - Podwórkowy Festiwal Sztuczek Kameralnych Śląskie Elwry"
Fundacja In Corpore Kongres - "Dziecko z dysfunkcją słuchu. Implikacje teoretyczne i praktyczne"
Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach - Katowickie Biegi Przełajowe
o Puchar Prezydenta Miasta Katowice
Miejski Dom Kultury Szopienice - Giszowiec - Święto Giszowca 2017
Katowickie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Red Box - Piknik Rodzinno-Sportowy Katowice 2017
Miejski Dom Kultury Południe - Katowickie Dożynki 2017
Wspólnota Dobrego Pasterza Klub Młodzieżowy Wysoki Zamek - Dni Załęża 2017
Fundacja "Nasz Śląsk" - XI edycja ZŁOMBOL
Stowarzyszenie FAMI.LOCK - III Katowicki Dzień Aktywnego Seniora
Fundacja Edukacyjna Perspektywy - Śląski Salon Maturzystów Perspektywy 2017
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA - Ogólnopolskie Szkolenie Jesienne
Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie" - XII Ogólnopolskie Prezentacje Teatralne Żywotów
Świętych i Patronów - w hołdzie Św. Janowi Pawłowi II
Fundacja NU-MED. - Ubiegamy się o zdrowie. #OnkologiaNaCeglanej
Fundacja Giesche - The Test of Fitness
Fundacja "Pamięć i Duma" - Sesja historyczno - filmowa "I była miłość w Auschwitz"
Klub Szachowy Hetman - 73 Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach - Ekstraliga Szachowa
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach - Profilaktyka HIV/AIDS w Polsce - konferencja
i bezpłatne szkolenia dla nauczycieli, szkolnych pedagogów i psychologów
Komitet Społeczny Nasze Murcki - I Murckowski Społeczny Festyn Sportowy
Dom Aniołów Stróżów - Projekt "Pasja, prestiż, potencjał. Katowice- miasto ludzi wolnych"
Grupa Inicjatywna LIDER Mirela Snarska-Kostecka - Budowanie społeczeństwa obywatelskiego
poprzez integrację miedzypokoleniową i dzielnicową w ramach spotkan - festynów dzielnicowych.
Archidiecezjalny Dom Hospicyjny - XXI Kampania Pola Nadziei
Klub Wysokogórski w Katowicach - Bieg dla 8 Wspaniałych
Miejski Deom Kultury Szopienice Giszowiec - III Giszowiecki Jarmark Bożonarodzeniowy
Stowarzyszenie Najduch Dojo - III Turniej Karate o Puchar Prezydenta Miasta
Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych - Jarmark na Nikiszu
Katowickie Stowarzyszenie Pływackie - Międzynarodowe Zawody Pływackie
Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie - V edycja Regionalnego Konkursu Recytatorskiego
"Po drugiej stronie tęczy"
Towarzystwo Wspierania Twórczości Dziecięcej SŁONECZNI - Koncert Jubileuszowy 50 Lecia
Harcerskiego Zespołu Artystycznego Słoneczni im. hm Edwarda Sośnierza
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA - II Międzynarodowy Turniej Debat Oksfordzkich
Europejski Parlament Młodzieży - Katowice 2017 Day of EYP Poland
Stowarzyszenie WIOSNA - Marsz z okazji otwarcia bazy rodzin Szlachetnej Paczki
Hospicjum Św. Franciszka Katowice - Akcja "Pola Nadziei 2018"
Światowe Stowarzyszenie Lotników Polskich - Seminarium "Śląsk miernikiem patriotyzmu i czynnikiem
więzi ze Światowym Stowarzyszeniem Lotników Polskich łączenia Polonii z Macierzą".
Międzyparafialny Katolicki Klub Sportowy "Gloria" Archidiecezji Katowickiej - Cykl imprez sportowych
dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym
Studenckie Koło Naukowe MATER-TECH - Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa "Materiały
i technologie XXI wieku"
"Chmurki w Podróży" - Monika, Tomasz, Jakub Chmura – Akcja "Wakacje za jeden uśmiech" - pobyt
w Polsce dzieci z włoskiego Amatrice dotkniętego trzęsieniem ziemii.
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Towarzystwo Sportowe Reprezentacja Śląskiej Ligi Górniczej Katowice - III edycja Ogólnopolskiego
Turnieju Halowej Piłki Nożnej Katowice Cup 20187
Fundacja Identitas - Kampania i Gala Nagród "Identitas 2017"
Stowarzyszenie "Silesia Adventure Sport" - Cykl wieczornych biegów na orientację "Katowice
wieczorową porą"
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UŚ - Akademickie Mistrzostwa Polski
w koszykówce kobiet Półfinał C
Inicjatywa Firm Rodzinnych - XI Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych U-Rodziny
Fundacja Rodzinnych Domów Pomocy "Wiek+" - Bieg "Oko w Oko z Rakiem"
Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie" - X Bogucickie Prezentacje Barbórkowe
Uczniowski Klub Sportowy Orzeł Katowice - Akcja promująca zdrowy tryb życia wśród dzieci
i młodzieży"
Stowarzyszenie Górnośląski Skarabeusz - Gala wręczenia nagrody Mr.Disabled
Fundacja Pasjonaci Życia - Festiwal Sportu dla Dzieci "Wanadoo"
Fundacja Wolne Miejsce - Wigilia dla Samotnych
Uczniowski Klub Sportowy Orzeł Katowice - IV Gwiazdkowy Turniej Karate Kyokushin Dzieci
i Młodzieży

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20. Przyznano nagrodę za szczególne zaangażowanie w dziedzinie działalności społecznej na zasadach
określonych odrębnym zarządzeniem Prezydenta:










W 2017r. Prezydent Miasta Katowice po raz szósty ogłosił konkurs o przyznanie Nagrody im. Józefa
Kocurka w dziedzinie działalności społecznej. Nabór wniosków trwał od 9 października 2017 r. do 10
listopada 2017 r., w trakcie którego wpłynęło 15 wniosków.
12 grudnia 2017 r. podczas corocznego spotkania władz Miasta Katowice z organizacjami
pozarządowymi Prezydent Miasta katowice wręczył Nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie
działalności społecznej Pani Elżbiecie Zacher, która od początku swojej działalności podejmowała
szereg inicjatyw służących poprawie wizerunku Nikiszowca i aktywizacji mieszkańców do działań
prospołecznych. Aranżowała cykliczne spotkania pn. „Przystanek Nikiszowiec" w Dziale Etnologii
Muzeum Historii Katowic oraz liczne koncerty muzyczne w kościele parafialnym pw. św. Anny
w Janowie z udziałem wielu znakomitych artystów.
Inicjatorka utworzenia trasy turystycznej wokół tej sztandarowej dzielnicy Katowic. Powołała komitet
ds. obchodów 100-lecia istnienia osiedla. Dzięki jej staraniom na placu kościelnym powstała ściana
pamięci poległych górników KWK "Wieczorek", a w 2014 r. na cmentarzu w Janowie został odsłonięty
obelisk poświęcony pamięci ofiar I wojny światowej – mieszkańców dawnej Gminy Janów.
To Elżbieta Zacher zabiegała o to, aby Teofil Ociepka, malarz należący Grupy Janowskiej, został
uhonorowany w Galerii Artystycznej Miasta Katowice, zachęcając mieszkańców do głosowania
na niego w popularnym od lat plebiscycie. Od 2008 r. służy swojej dzielnicy, pełniąc funkcję prezesa
Stowarzyszenia "Razem dla Nikiszowca".
Podczas spotkania Prezydent wręczył podziękowania 9 przedstawicielom organizacji pozarządowych
i aktywnym mieszkańcom naszego miasta za ich działalność w różnych sferach życia publicznego.

21. Realizowano projekty współfinansowane ze środków pozabudżetowych:
•

W marcu 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach ogłosił otwarty nabór
partnerów do projektu „Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap". Wybrano
partnera: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”. Rozpoczęto
wspólną pracę nad wnioskiem projektowym. W 2017 roku odbywały się wspólne prace pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach oraz przedstawicieli Stowarzyszenia na rzecz
Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem" i Katowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego
„Dwójka" związane z pisaniem wniosku projektowego „Centrum Społecznościowe Szopki
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w Szopienicach - I etap". Obydwa wnioski przeszły pozytywnie weryfikację, a także otrzymały
dofinansowanie.
•

W czerwcu 2017 roku MOPS Katowice ogłosił otwarty nabór partnerów do projektu „Damy radę!
Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach". Wybrano partnerów: Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”, Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii oraz
Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego. W lipcu i sierpniu 2017 roku odbywały się wspólne
prace pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach oraz przedstawicieli ww.
stowarzyszeń, które sfinalizowały złożenie wniosku projektowego pn. „Damy radę! Program
aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach". Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację
i otrzymał dofinansowanie.

•

W 2017 roku MOPS Katowice ogłosił otwarty nabór na partnerów do projektu „Katowice Miasto
Otwarte - Rozwój Usług Społecznych" oraz „Katowice Miasto Otwarte - Organizowanie Społeczności
Lokalnej". W toku postępowania wybrano Stowarzyszenie FAON jako partnera do projektu „Katowice
Miasto Otwarte - Rozwój Usług Społecznych" oraz Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej im. św. Stanisława Kostki jako partnera do projektu „Katowice Miasto Otwarte Organizowanie Społeczności Lokalnej". Odbywały się również wspólne prace pracowników Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach oraz przedstawicieli stowarzyszeń partnerskich związane
z pisaniem wniosków o dofinansowanie ww. projektów. Obydwa wnioski przeszły pozytywnie
weryfikację, a także otrzymały dofinansowanie. Planowany termin rozpoczęcia realizacji
ww. projektów to 01.01.2018 roku.

•

W 2017 roku MOPS Katowice kontynuował realizację projektu pozakonkursowego
współfinansowanego ze środków pozyskanych w ramach funduszy unijnych pt. „Włącz się! Program
aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”. Projekt był realizowany w partnerstwie z trzema
organizacjami pozarządowymi tj.: Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”, Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych.

•

W dniu 30.03.2017 roku MOPS Katowice ogłosił otwarty nabór partnerów do realizacji działań
w projekcie „Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach". W wyniku przeprowadzonego
naboru partnerów, do realizacji wybrano Stowarzyszenie „FAON". Trwały również wspólne prace nad
przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację,
także otrzymał dofinansowanie.

•

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa „Nowy Dom” jako partner w projekcie
realizowanym przez MOPS Katowice pt. „Pomocna dłoń dla rodziny" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizował zadanie pod nazwą:
„Szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe oraz rodzin nowopowstałych"
oraz zadania „Grupa wsparcia dla niezawodowych rodzin zastępczych".

•

W 2017 roku odbywały się wspólne również wspólne prace pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Katowicach oraz przedstawicieli Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej
„Mocni Razem", Katowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Dwójka", Stowarzyszenia Arteria
oraz Katowickiego Na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „OPOKA”
związane z tworzeniem wniosku projektowego „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku
senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – I etap".
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IV. DZIAŁALNOŚĆ PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2017 ROKU.
Jednym z zadań Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych jest rozwijanie współpracy
pozafinansowej miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi i usprawnianie współpracy finansowych
w zakresie przyjętych zasad i obowiązujących procedur.
W okresie sprawozdawczym Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych zrealizowała między
innymi następujące zadania:
1. Organizowała i koordynowała prace zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
który spotykał się w każdą pierwszą środę miesiąca. W ramach spotkań zespołu:
 zbierano uwagi dotyczące oceny współpracy m. Katowice z organizacjami,
 przyjmowano propozycje dotyczące usprawniania tej współpracy w oparciu o potrzeby środowiska
katowickich organizacji pozarządowych,
 informowano na temat działań realizowanych przez Miasto Katowice na rzecz organizacji
oraz informacji na temat wydarzeń planowanych przez organizacje,
 organizowano spotkania/warsztaty konsultacyjne dotyczące programu współpracy miasta Katowice
z organizacjami pozarządowymi na rok następny.
2. Przygotowała projekt Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
po przeprowadzeniu szeroko rozumianych konsultacji z organizacjami pozarządowymi:
 konsultacje obejmowały etap roboczy celem zebrania propozycji/uwag/opinii organizacji
pozarządowych, które przekazano do komórek organizacyjnych celem zajęcia stanowiska.
 sposób przyjmowania uwag/propozycji do programów: zgłoszenia mailowe, pisemne, posiedzenia
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach, spotkania Zespołu doradczego
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zespołu eksperckiego ds. programów, spotkania
warsztatowe zorganizowane we współpracy z Centrum Organizacji Pozarządowych.
 Po przeprowadzeniu etapu roboczego P. Pełnomocnik przygotowała pisemny raport z przebiegu
konsultacji, w tym informacje dotyczące zgłoszonych uwag, stanowiska Urzędu Miasta Katowice
w odniesieniu do każdej uwagi, osób uczestniczących w procesie konsultacji, terminów
spotkań/posiedzeń publikowane były na stronie internetowej www.katowice.eu oraz Platformie
Konsultacji Społecznych
 w oparciu o zebrane propozycje P. Pełnomocnik przygotowała projekt Programu celem poddania ich
konsultacjom zgodnie z trybem obowiązującym w mieście Katowice wynikającym z art. 5 ust. 5 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Przygotowała sprawozdanie zbiorcze z realizacji Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami
pozarządowymi za 2016r. we współpracy z jego realizatorami.
4. Pełniła funkcję Sekretarza Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach III kadencji
działającej do września 2017.
Zorganizowała wybory wśród organizacji pozarządowych do Rady IV kadencji i od października 2017
pełniła również funkcję Sekretarza Rady i prowadziła obsługę administracyjno-biurową Rady, w tym
obsługiwała skrzynkę kontaktową Rady radapozytku@katowice.eu.
5. Monitorowała działalność Centrum Organizacji Pozarządowych.
6. Przygotowała we współpracy z wydziałami i jednostkami miejskimi broszurę informacyjną dla organizacji
pozarządowych celem wzrostu wiedzy i umiejętności posługiwania się narzędziami współpracy z Urzędem
Miasta Katowice przez przedstawicieli 3 sektora.
Zawartość informatora w 2017 r.:
- Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok,
- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
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-

zakres działania Wydziałów Urzędu Miasta Katowice i jednostek miejskich realizujących Program
współpracy wraz z danymi kontaktowymi,
wzory formularzy o honorowy patronat Prezydenta oraz wzory wniosków o udostępnienie w ramach
użyczenia/najmu lokalu z zasobów miasta.

7. Współpracowała z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice i miejskimi jednostkami
organizacyjnymi miasta Katowice w zakresie usprawniania współpracy z organizacjami pozarządowymi
(np. w trakcie spotkań uzgadniano i doprecyzowywano zasady współpracy określone w zarządzeniu
wykonawczym do Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi).
8. Współorganizowała z innymi instytucjami publicznymi celem zapewnienia dostępu organizacjom
do pozabudżetowych źródeł finansowania projektów (np. z Oddziałem Śląskim Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach w związku z konkursami ofert z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych) czy promowania działalności podmiotów 3 sektora
działających w Katowicach (np. spotkanie ze studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
w ramach ich zajęć z zakresu "Organizacja i zarządzanie w sektorze pozarządowym").
9. Podejmowała działania celem zapewnienia przejrzystej polityki informacyjnej dotyczącej zagadnień
współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi poprzez publikację na stronie
www.katowice.eu/ngo i profilu Facebook: informacji dotyczących np. zmian w przepisach, zamierzeń
i planowanych działań w obszarze współpracy wydziałów z organizacjami, zaproszeń na spotkania,
informacji otrzymanych od organizacji dotyczących ich działań/wydarzeń, regularny newsletter
do organizacji.
10. Udzielała informacji/doradztwa w zakresie możliwości podjęcia współpracy i dostępnych form wsparcia
przez miasto Katowice na rzecz nowopowstałych organizacji pozarządowych lub organizacji, które
dotychczas nie współpracowały z Urzędem Miasta Katowice.
11. Uczestniczyła w pracach komisji konkursowych Wydziału Polityki Społecznej oraz Wydziału Edukacji
i Sportu.
12. Reprezentowała Prezydenta Miasta Katowice podczas wydarzeń organizacji pozarządowych.
13. Koordynowała realizację Festiwalu Organizacji Pozarządowych 2017, którego celem jest promowanie
inicjatyw obywatelskich wśród mieszkańców Katowic, jak również pogłębianie integracji katowickich
organizacji pozarządowych.
14. Koordynowała realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w mieście Katowice, w tym udzielała
szczegółowych informacji i wyjaśnień mieszkańcom na temat możliwości współpracy z miastem Katowice
w ramach inicjatywy lokalnej, udzielała informacji pracownikom Urzędu i jednostek miejskich w zakresie
sposobu realizacji inicjatyw lokalnych, przygotowała zmiany w uchwale o inicjatywie lokalnej
i w zarządzeniu wykonawczym, koordynowała prace związane z naborem wniosków o inicjatywy lokalne
na 2017 rok oraz na 2018 rok w związku z ze zmianami w zakresie terminu ich naboru oraz obsługiwała
Komisję ds. inicjatyw lokalnych.
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V. POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W KATOWICACH


Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach jest organem konsultacyjnym
i opiniodawczym działającym w mieście Katowice, zwaną dalej Radą Pożytku.



Posiedzenia Rady Pożytku odbywały się regularnie co miesiąc (z przerwą wakacyjną) celem
opiniowania projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego.
Ponadto na posiedzeniach omawiano bieżące sprawy i problemy zgłaszane przez organizacje
pozarządowe.
Posiedzenia Rady Pożytku miały charakter otwarty - oprócz członków Rady Pożytku udział
w posiedzeniach brali przedstawiciele komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice celem
udzielenia informacji/odpowiedzi na pytania w związku z omawianymi projektami uchwał oraz
przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy bezpośrednio na posiedzeniu Rady zgłaszali swoje
problemy, bądź włączali się w dyskusję nad projektami uchwał.



Celem zapewnienia sprawnej komunikacji pomiędzy członkami Rady, wydziałami Urzędu Miasta
Katowice i organizacjami pozarządowymi funkcjonuje, obsługiwana przez Sekretarza Rady, skrzynka
mailowa: radapozytku@katowice.eu.

 W składzie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego jest 16 członków:
- 2 przedstawicieli Rady Miasta Katowice,
- 6 przedstawicieli Prezydenta Miasta Katowice wybranych spośród pracowników Urzędu Miasta
-

Katowice,
8 przedstawicieli organizacji pozarządowych wybranych w wyborach.



Na koniec września 2017 roku zakończyła swoją działalność Rada III kadencji, a od października 2017r.
Prezydent Miasta Katowice powołał Radę IV kadencji.



Podsumowanie działalności Rady III kadencji w 2017 roku: odbyło się 18 posiedzeń, w tym
11 głosowań drogą elektroniczną, które są tożsame z odbyciem posiedzenia; Rada wydała 25 opinii
do projektów uchwal/aktów prawa miejscowego.



Podsumowanie działalności Rady IV kadencji w 2017 roku: odbyło się 5 posiedzeń, w tym
2 głosowania drogą elektroniczną, które są tożsame z odbyciem posiedzenia; Rada wydała 3 opinie
do projektów uchwal/aktów prawa miejscowego.

Lp.

SKŁAD POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI
SKŁAD POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO W KATOWICACH
POŻYTKU PUBLICZNEGO W KATOWICACH
III kadencji
IV kadencji
Przedstawiciele Rady Miasta Katowice

1

Jerzy Forajter (wcześniej Maciej Biskupski)

Jerzy Forajter

2

Jacek Piwowarczuk

Jacek Piwowarczuk

1
2
3

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Katowice
Marzena Szuba – Wiceprezydent Miasta
Marzena Szuba – Wiceprezydent Miasta
Katowice - Przewodnicząca Rady
Katowice - Przewodnicząca Rady
Małgorzata Moryń-Trzęsimiech - Wydział
Małgorzata Moryń-Trzęsimiech - Wydział
Polityki Społecznej
Polityki Społecznej
Roman Kupka - Wydział Kształtowania
Roman Kupka - Wydział Kształtowania
Środowiska
Środowiska

4

Jowita Hercig - Wydział Kultury

Jowita Hercig - Wydział Kultury

5

Agnieszka Lis Wydział Polityki Społecznej –
Sekretarz Rady

Agnieszka Lis Wydział Polityki Społecznej –
Sekretarz Rady
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Iwona Szreter-Kulisz - Wydział Edukacji i
Sportu)
Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice
Aleksandra Cajgner – Miejskie Towarzystwo
Ewa Grzegorzak - Łoposzko - Stowarzyszenie
1
Krzewienia Kultury Fizycznej
na Rzecz Dzieci i Młodzieży KORCZAK
Tomasz Kołodziejczyk - Stowarzyszenie
Izabela Gołaszczyk - Sobczyk – Katowickie
2
Tęczówka
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka”
6

Iwona Szreter-Kulisz - Wydział Edukacji i Sportu

3

Krzysztof Hołyński - Stowarzyszenie Wspierania
Organizacji Pozarządowych MOST –
Wiceprzewodniczący Rady

4
5
6

7

8

Ewa Łuczak - Stowarzyszenie Przyjaciół
Gimnazjum nr 20 w Katowicach
Wiesława Rak - Zarząd Okręgowy w Katowicach
Polskiego Czerwonego Krzyża
Zbigniew Rudnicki – Stowarzyszenie Przyjaciół
Muzeum Komputerów

Irena Kowalska-Drygała – Stowarzyszenie
Regionalne Centrum Wolontariatu Wiceprzewodnicząca Rady
Grażyna Lądwik - Śląska Sieć 3 Sektora
Marek Piechula - Hackerspace Silesia
Wiesława Rak - Śląski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach

Maciej Psych Smykowski – Piaskowy Smok

Adrian Łukasz Szymura - Stowarzyszenie
„Rowerowe Katowice”

Tomasz Szabelski – Stowarzyszenie Inicjatywa

Beata Twardowska - Fundacja „Śląskie
Anioły”

Wszystkie informacje na temat Rady Pożytku: jej składu, danych kontaktowych, harmonogramu posiedzeń,
wydanych opinii i protokołów z posiedzeń - są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce:
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.
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VI. OCENA EFETYWNOŚCI PROGRAMU REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2017 R.

Poniesione wydatki na
realizację współpracy z
organizacjami pozarządowymi
Liczba organizacji

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013r.

2014r.

12 125 004

16 594 921

18 431 752

20 713 919

18 808 922

21 147 380

20 521 480

24 398 805

27 501 762

198

244

310

312

265

327

281

305

317

2015r.

2016r.

28 964 025,22 34 713 505,17
350

318

Liczba umów (projektów) 1)
284
366
438
412
445
514
582
625
668
690
663
Średni koszt dofinansowania do
projektu 2)
42 693,67
45 341,31
42 081,63
50 276,50
42 267,24
41 142,76
35 260,27
39 038,09
41 170,30
41 976,85
52 358,23
Średnia wysokość dotacji do
jednego projektu
30 416,30
25 120,99
30 421,24
30 159,39
38 632,30
78 173,64 3)
27 048,30
26 197,15
26 039,04
31 809,80
37 006,35
1)
podano łączną liczbę projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe (w ramach jednej umowy w Wydziale Edukacji i Sportu - wcześniej W. Sportu i Turystyki - może być
realizowanych kilka projektów) - ujęto umowy z bieżącego roku oraz umowy kontynuowane zawarte w ubiegłych latach
2)

2017r.

36 519 999,56
300
612
59 673,20
54 240,32

projekty realizowane we wszystkich trybach

3)

przy obliczeniach uwzględniono dotacje przekazane przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Sportu (aktualnie Pełnomocnik ds. Organizacji Imprez Strategicznych)
na organizację dużych imprez o charakterze międzynarodowym - 2 umowy dotacyjne

Wydatki w 2010 r. na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca: 61,39 zł
Wydatki w 2011 r. na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca: 71,95 zł
Wydatki w 2012 r. na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca: 68,32 zł
Wydatki w 2013 r. na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca: 81,73 zł
Wydatki w 2014 r. na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca: 93,74 zł
Wydatki w 2015 r. na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca: 100, 17 zł
Wydatki w 2016 r. na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca: 121, 74 zł
Wydatki w 2017 r. na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca: 129,53 zł
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Ocena efektywności według wskaźników ujętych w treści Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

liczba ofert złożonych w otwartych
konkursach ofert
liczba
zawartych
umów
(dotyczy
wyłącznie nowych umów zawartych w
danym roku.) na realizacje zadania
publicznego, w tym:
- zawartych w trybie konkursowym
- zawartych w trybie poza konkursowym
("małe granty")
- na podstawie odrębnych przepisów
liczba zawartych umów w otwartych
konkursach ofert w stosunku do liczby
złożonych
ofert
(nowy
wskaźnik
wprowadzony Programem na 2016 rok)
liczba
umów
zerwanych
lub
unieważnionych, w tym:
- zawartych w trybie konkursowym
- zawartych w trybie poza konkursowym
("małe granty")
- na podstawie odrębnych przepisów
liczba umów /projektów) zawartych w
formie wsparcia i w formie powierzania
(dane dotyczą roku sprawozdawczego i lat
poprzednich) - do roku 2015 podawano
tylko liczbę umów, od 2016 roku
podawana jest liczba projektów, ponieważ
w W. Edukacji i Sportu w ramach jednej
umowy organizacje mogą realizować kilka
projektów, na które otrzymały odrębnie
dotacje
- zawartych w trybie konkursowym wsparcie
- zawartych w trybie konkursowym powierzanie
- zawartych w trybie poza konkursowym
("małe granty") - wsparcie

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

354

513

634

605

629

645

654

547

384

440

495

533

619

595

518

481

152

225

266

261

309

332

346

337

13
219

56
159

84
145

113
159

128
182

125
138

120
54

127
17

53%

62%

2
0

2
2

0
0

0
0

0
0

0
0

5
5

0
0

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

165

283

387

454

466

485

663

612

142

217

296

335

333

356

409

378

10

10

7

6

5

4

18

27

11

53

80

104

113

112

104

100
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UWAGI / WYJAŚNIENIA

dotyczy tylko umów zawartych
w danym roku kalendarzowym, nie
podano umów wieloletnich zawartych w
latach ubiegłych

dane dotyczą wszystkich umów zarówno z roku bieżącego, jak i umów
wieloletnich aneksowanych w danym
roku
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- zawartych w trybie poza konkursowym
("małe granty") - powierzanie
- zawartych w trybach pozostałych wsparcie (nowy wskaźnik wprowadzony
Programem na 2016 rok)

2

3

4

9

15

13

- zawartych w trybach pozostałych powierzenie (nowy wskaźnik
wprowadzony Programem na 2016 rok)
liczba umów zawarta na okres dłuższy niż
1 rok - dotyczy zarówno umów zawartych
na dotacje przedłużanych aneksem na
kolejne lata, jak i umów zawartych na
podstawie odrębnych przepisów

27

26

56

92

101

92

liczba umów wieloletnich zawartych
przed i w 2016 roku (nowy wskaźnik
wprowadzony Programem na 2016 rok)

16

27

15

71

101

9

27

54

91

76

dane dotyczą wszystkich umów zarówno z roku bieżącego, jak i umów
wieloletnich aneksowanych w danym
roku

liczba otwartych konkursów ofert
liczba osób, które były adresatami
różnych działań publicznych w podziale
na poszczególne zadania publiczne, w
tym: (uszczegółowienie wskaźnika w
podziale na zadania wprowadzono
Programem na 2016 rok)
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównania szans tych rodzin i osób

13

18

22

33

23

23

39

27

70 022

118 791

154 768

205 242

45 534

76 494

929 737

188 770

4 741

3 701

218

242

2 899

2 915

4 565

6 943

7 521

2 923

17 634

11 971

5 548

5 960

wspieranie rodziny i systemu pieczy
zastępczej
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz zwiększanie świadomości prawnej
społeczeństwa
integracja i aktywizacja osób starszych, w
tym
kombatantów
i
osób
represjonowanych
ochrona i promocja zdrowia
przeciwdziałanie
uzależnieniom
i
patologiom społecznym
działania
na
rzecz
osób
niepełnosprawnych
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kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa
narodowego
oraz
podtrzymywanie
i
upowszechnianie
tradycji
narodowej
i
regionalnej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej w ramach zaspakajania
potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta
oraz realizacji zadań własnych gminy i
powiatu
kultura fizyczna i turystyka
ekologia i ochrona środowiska

844 592

120 846

12 504

19 023

6 334

3 928

1 126

947

14 429

3 285

2 844

2 284

101 organizacji
pozarządowych

164 organizacje
pozarządowe

promocja i organizacja wolontariatu
aktywizacja społeczności lokalnych i
promocja społeczeństwa obywatelskiego
oraz świadomości prawnej obywateli
edukacja, oświata i wychowanie
prowadzenie
pozarządowych

centrum

organizacji

działalność charytatywna
3 500

2 500

działalności
na
rzecz
rodziny,
macierzyństwa,
rodzicielstwa,
upowszechnienia i ochrony praw dziecka

1 282

1 302

Liczba osób zaangażowanych po stronie
organizacji pozarządowych w realizację
zadań publicznych, z podziałem na
wolontariuszy i pracowników

1462

brak
danych

842

934

1205

2 584

1175
pracownicy,
2102
wolontariuszy

809
wolontariuszy,
1290
pracowników

liczba
organizacji
pozarządowych
podejmujących zadania publiczne w
oparciu o dotacje

146

211

250

266

240

292

272

305

liczba
organizacji
pozarządowych
podejmujących po raz pierwszy zadania
publiczne w oparciu o dotacje

5

20

15

40

41

18

19

38

liczba projektów zrealizowanych w
ramach dotacji o rocznej wysokości
(nowy podział wskaźnika wprowadzony
Programem na 2016 rok); rozbieżności
pomiędzy tabelą główną a danymi w tym

165
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283

402

454

468

485

547

529

brak informacji z W Kultury, W. Edukacji
i Sportu z części sportowej

dane dotyczą wszystkich umów dotacji,
zarówno z roku bieżącego, jak i umów
wieloletnich aneksowanych
w danym roku
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wierszu powstają w Wydziale Edukacji i
Sportu, który zawiera jedną umowę z
NGO na realizację kilku projektów, na
które przyznano osobne dotacje
- do 5000 zł

34

112

123

169

144

168

220

192

76

114

178

180

214

197

201

180

55

57

101

105

110

120

89

113

37

44

6 374
328,98

9 528
698,28 10 467 692,75 11 893 504,68

- powyżej 5000 zł do 20 000 zł
- powyżej 20 000 zł do 100 000 zł
- powyżej 100 000 zł
wysokość kwot udzielonych dotacji w
poszczególnych obszarach zadaniowych:
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównania szans tych rodzin i osób

1 365
354,70

1 909
956,73

3 258
319,38

wspieranie rodziny i systemu pieczy
zastępczej
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz zwiększanie świadomości prawnej
społeczeństwa
integracja i aktywizacja osób starszych, w
tym
kombatantów
i
osób
represjonowanych
ochrona i promocja zdrowia
przeciwdziałanie
uzależnieniom
i
patologiom społecznym
działania
na
rzecz
osób
niepełnosprawnych
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa
narodowego
oraz
podtrzymywanie
i
upowszechnianie
tradycji
narodowej
i
regionalnej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej w ramach zaspakajania
potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta
oraz realizacji zadań własnych gminy i
powiatu
kultura fizyczna, sport, turystyka i
rekreacja

669
941,47

724
709,00

516
336,00

581
077,98

3 717
321,48

470
801,75
5 737
664,37
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15 717 288,86

15 427 753,47

20 242 471,01

28 693 128,33

2 678
108,89

2 615 841,41

2 553 315,86

2 565 007,89

6 062 461,44

768 025,35

822 756,00

1 498 089,00

4 389 569,77

4 554 443,17

379 339,20

372 579,17

1 761 931,93

1 931 201,50

2 253 261,80

109 535,59

110 000,00

109 789,46

107 573,74

1 236 787,61
109 939,17

939 641,00

60 000,00
1 924
538,00

1 921 483,83

2 032 905,00

247 946,00

320 576,00

676 818,93

826 181,21

825 640,16

1 144 327,46

1 185 256,89

1 424 039,78

577 586,24
4 653
907,09

911 634,74
4 355
202,63

1 073 957,90

1 027 901,75

1 042 865,42

1 099 534,83

6 855 612,29

4 932 868,15

7 693 889,96

11 837 355,47

69 999,42

tylko dotacje
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ekologia i ochrona środowiska
54 327,36

49 838,00

49 045,41

58 333,28

69 981,02

84 155,00

45 538,40

70 565,28

34 964,74

34 827,92

46 160,00

54 142,63

39 972,12

58 950,05

166 528,05

177 437,38

171 397,16

123 859,45

110 118,20

104 232,22

97 262,90

89 895,87

78 202,00

262 880,00

252 145,00

40 000,00

58 000,00

50 000,00

20 324,00

45 009,63

38 687,00

promocja i organizacja wolontariatu
49 770,33
aktywizacja społeczności lokalnych i
promocja społeczeństwa obywatelskiego
oraz świadomości prawnej obywateli
55 605,00
edukacja, oświata i wychowanie
prowadzenie
centrum
pozarządowych
działalność charytatywna

organizacji

działalność
na
rzecz
rodziny,
macierzyństwa,
rodzicielstwa,
upowszechnienia i ochrony praw dziecka
wysokość środków finansowych
przeznaczonych z budżetu miasta na
realizację zadań publicznych – ogółem
(zmodyfikowana nazwa wskaźnika
wprowadzona Programem na 2016 rok)
wysokość środków finansowych
przeznaczonych z budżetu miasta na
realizację zadań publicznych –jako %
budżetu miasta (wskaźnik wprowadzony
Programem na 2016 rok)
wysokość własnych środków
finansowych lub pozyskanych z innych
źródeł niż z budżetu miasta Katowice,
przeznaczonych przez organizacje
pozarządowe na realizację zadań
publicznych – ogółem

18 809
749,53

21 147
379,61

20 521 479,69 24 398 804,95

27 501 762,49

28 964 025,22

34 825 458,14

36 542 254,67

plan wydatków (po zmianach)
z budżetu miasta na współpracę
z organizacjami pozarządowymi w 2017
– 36 542 254,67 zł
plan wydatków (po zmianach) budżetu
miasta w 2017 r.
- 1 980 536 729 zł

1,92%

1,85%

3 129
126,25

3 403
384,21

5 682
339,17

2 382
583,31

3 672 008,62

777 370,47

6 990 286,74

3 823 836,31

25,12%

16,08%

50,95%

20,09%

23,36%

8,31%

34,43%

22,69%

wysokość własnych środków
finansowych lub pozyskanych z innych
źródeł niż z budżetu miasta Katowice,
przeznaczonych przez organizacje
pozarządowe na realizację zadań
publicznych – jako % kosztu całego
zadania
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dane dotyczą tylko umów dotacji wycena dotyczy zarówno wkładu
finansowego, jak i osobowego (dane
niepełne - ujęto W. Polityki Społecznej,
W. Kultury, W. Kształtowania
Środowiska, części edukacyjnej z W.
Edukacji i Sportu, bez cz. sportowej)
dane niepełne; dane dotyczą tylko umów
dotacji - udział % obliczony w oparciu o
udział własny organizacji obejmujący
wkład finansowy i osobowy podany w
wierszu powyżej; wartość obliczono
następująco: 3 823 836,31 zł (wkładu
własnego) / 16 855 772,86 zł (dotacje
WPS, W. Kul, WKŚ, częściowo z W.
Edukacji i Sportu) x 100 = 22,69%
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wysokość własnych środków
finansowych lub pozyskanych z innych
źródeł niż z budżetu miasta Katowice,
przeznaczonych przez organizacje
pozarządowe na realizację zadań
publicznych – w przeliczeniu na jednego
mieszkańca Katowic (wg stanu na dzień
31 grudnia danego roku
liczba zadań zleconych organizacjom
pozarządowym
liczba wniosków złożonych w danym
roku przez organizacje pozarządowe w
sprawie pomocy w pozyskaniu lokalu na
działalność statutową organizacji, w tym:
liczba wniosków ogółem
liczba wniosków rozpatrzona pozytywnie
liczba wniosków rozpatrzona negatywnie
liczba lokali użyczonych organizacjom
pozarządowym – stan na 31 grudnia
danego roku

liczba mieszkańców na dzień
31.12.2017r. – 281 950

10,21

11,57

18,92

7,98

12,52

2,69

24,45

13,56

28

33

34

36

36

31

53

37

27
27
10
4

26
26
17
1

26
26
8
1

34
34
14
3

31
31
11
1

0
31
15
3

1
13
9
5

31
31
17
6

48

52

62

60

74

liczba dotyczy zadań szczegółowych
ujętych w Programie współpracy

liczba lokali oddanych w najem
organizacjom pozarządowym – stan na
31 grudnia danego roku
Liczba spotkań zorganizowana z
przedstawicielami organizacji
pozarządowych
Liczba przeprowadzonych konsultacji
projektów uchwał Rady Miasta Katowice z
zakresu polityki społecznej

23

34

31

34

43

50

31

31

5

5

10

20

20

19

31

40

8, w tym 3
uwzględnione
35 opinii Rady/
26 uwag do
projektów
uchwał wszystkie
uwzględnione

23, w tym 5
uwzględnionych

Liczba uwag wniesionych w trakcie
konsultacji uchwał Rady Miasta z zakresu
polityki społecznej, w tym liczba uwag
uwzględnionych (nowy wskaźnik
wprowadzony Programem na 2016 rok)
Liczba opinii/wniosków Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego
dotyczących tworzenia prawa lokalnego
oraz liczba wniosków uwzględnionych
(nowy wskaźnik wprowadzony
Programem na 2016 rok)
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28 pozytywnych
opinii Rady/ na
28 ogółem
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Liczba rekomendacji udzielonych
organizacjom pozarządowym
Liczba realizowanych projektów
partnerskich
Liczba szkoleń dla organizacji
pozarządowych zorganizowanych lub
finansowanych z budżetu miasta Katowice
(nowy wskaźnik wprowadzony
Programem na 2017 rok)

Liczba przedsięwzięć objętych patronatem
Prezydenta Miasta Katowice
Liczba podejmowanych działań o
charakterze informacyjno - promocyjnym

30

40

26

26

25

20

19

19

1

3

2

1

1

2

7

1
brak w UMK zadanie
realizowane przez
Centrum
Organizacji
Pozarządowych w
ramach
udzielonej dotacji

86

103

82

97

84

65

125

143
400 - brak
pełnych danych –
dla przykładu
57 newsletterów,
43 artykuły w
Nasze Katowice,
50 programów w
com.tv; szereg
artykułów na
stronie
katowice.eu, na
Facebooku na
oficjalnym profilu
miasta i stronie
Pełnomocnika ds.
NGO

6
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15

50

100

120

200

300

podana liczba jest szacunkowa - jest
szereg kanałów komunikacji, którymi
przekazuje się informacje
o działaniach organizacji
pozarządowych: strona
www.katowice.eu, strona
www.katowice.eu/ngo, portal Facebook,
telewizja com.tv, newsletter, przekazy
ustne podczas spotkań zespołów
doradczych, artykuły prasowe w Naszych
Katowicach, system sms-owy KISS,
plakaty, ulotki na terenie Urzędu
i w jednostkach miejskich.
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Liczba nowo zarejestrowanych organizacji
w stosunku do ogólnej liczby
zarejestrowanych organizacji (wskaźnik
wprowadzony Programem na 2015 rok)

stowarzyszenia
razem 1633/
razem 1690/
- 27
nowe 109, w
nowe 112, w
nowych/1032,
tym:
tym:
fundacje - 40 stowarzyszenia - stowarzyszenia nowych / 301, 34 nowych/851, 36 nowych/837,
stowarzyszenia
fundacje - 53
fundacje - 48
zwykłe - 12
nowych / 350,
nowych / 392,
dane za 2017 rok z Wydziału Spraw
nowych / 98
stowarzyszenia
stowarzyszenia
Obywatelskich oraz Wydziału Edukacji i
zwykłe - 10
zwykłe - 14
Sportu
nowych / 102,
nowych / 118,
kluby sportowe
kluby sportowe
KRS - 3
KRS - 5
nowe/183, KS - 6 nowe/189, KS - 9
nowych / 76,
nowych / 83, UKS
UKS - 3
- 0 nowych/71
nowych/71

Z uwagi na niepełne dane w niektórych pozycjach informacje ujęte w tabeli nie do końca odzwierciedlają dane rzeczywiste - część danych zbierana jest ze sprawozdań składanych przez
organizacje pozarządowe z realizacji zawartych umów dotacji, ponadto sprawozdania z realizacji umów zawartych w innych trybach nie zawierają wielu danych szczegółowych
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VII. ZAKOŃCZENIE
1. LICZBA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W KATOWICACH.
Według rejestrów prowadzonych przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Edukacji i Sportu liczba
organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Katowicach na dzień 31 grudnia 2017r. wynosiła 1690, w tym:

Rodzaj podmiotu
Stowarzyszenia KRS
Fundacje
Stowarzyszenia zwykłe
Kluby sportowe KRS
Kluby sportowe
Uczniowskie Kluby Sportowe
Razem

Liczba zarejestrowanych
organizacji na dzień
31.12.2017 r.

w tym organizacje
zarejestrowane w 2017 r.

837
392
118
189
83
71
1690

36
48
14
5
9
0
112

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923), w związku z art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210) stowarzyszenia zwykłe, działające na dotychczasowych
zasadach, w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 20 maja 2016 r. są zobowiązane
dokonać wpisu do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice (do chwili obecnej jest to 10
organizacji).
W ogólnej liczbie zarejestrowanych organizacji w Katowicach wiele spośród nich nie jest już aktywnych czy
brakuje informacji odnośnie ich działalności, jednocześnie zarząd organizacji nie dopełnił formalności
związanych z wyrejestrowaniem podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego. Takie działania, w imieniu
Prezydenta, podejmuje Wydział Spraw Obywatelski w ramach nadzoru nad stowarzyszeniami. Ponadto wiele
organizacji ma charakter hobbystyczny czy akcyjny lub jej działalność jest ściśle powiązana z firmą/
przedsiębiorstwem, przy którym została powołana.
2. WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO WŚRÓD ORGANIZACJI POZARZADOWYCH.
W okresie od 29.01.2018 r. do 10.02.2018 r. biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych
przeprowadziło badanie ankietowe wśród organizacji pozarządowych. Badanie ankietowe miało charakter
anonimowy.
Celem badania było zdiagnozowanie opinii organizacji pozarządowych w zakresie:
- oceny jakości współpracy z samorządem w okresie ostatnich 12 miesięcy;
- identyfikacji barier, które utrudniają rozwój relacji na linii organizacje pozarządowe - samorząd.
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przygotowanie i prowadzenie badań: Wydział Polityki Społecznej.
Treść ankiety została zaakceptowana przez Powiatową Radę działalności Pożytku Publicznego w Katowicach IV
kadencji.
Formy badania ankietowego:
Ankieta online do wypełnienia pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqUeqyX4oZMtHXUH6j5h8a32Zw5qRMIBiTlbsfGhJ8dhJ_GQ/v
iewform?usp=sf_link
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Ankieta tradycyjna do pobrania w wersji papierowej:
- pod ogłoszeniem internetowym zamieszczonym na stronie Katowice.eu;
- w Wydziale Polityki Społecznej, Rynek 1, piętro VIII, pok. 808 (poniedziałek - piątek w godz. 7.30-15.30)
- w Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Młyńska 5 i ul. Kopernika 14 (godziny otwarcia: poniedziałki,
środy, piątki w godz. 10.00-16.00, wtorki i czwartki w godz. 14.00-19.00)
Ankiety w formie tradycyjnej oraz online zostały przygotowane w sposób umożliwiający samodzielne
wypełnienie.
Charakterystyka respondentów: w badaniu wzięli udział reprezentanci 50 organizacji pozarządowych
(w ubiegłym roku ankietę wypełniły 23 osoby), co w dalszym ciągu może nie odzwierciedlać rzeczywistej
oceny współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.
Udzielone odpowiedzi przedstawiały się następująco:
Ogólna ocena jakości współpracy z Miastem Katowice
1) Czy w ostatnich 12 miesiącach Pana(-i) organizacja współpracowała z urzędem lub podległymi
mu jednostkami (np. szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej, domem kultury)?

2) Jak ogólnie ocenia Pan(-i) jakość współpracy z samorządem w ostatnich 12 miesiącach?
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3) Jak ocenia Pan(-i) aktywność władz samorządowych w sferze aktywizacji społecznej mieszkańców
naszego miasta?

4) Jak ocenia Pan(-i) podejście przedstawicieli samorządu do współpracy z organizacjami pozarządowymi?
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5) Jak ocenia Pan(-i) współpracę z Miastem Katowice w sferze informacyjnej?

Opinie/uwagi dot. funkcjonowania sfery informacyjnej nie miały charakteru powtarzających się opinii):
Pozytywne:
- przy współpracy z wieloma UM, w Katowicach jest najlepsza współpraca.
- zawsze otrzymuję odpowiedzi na zadane pytania, zarówno te na piśmie jak również w formie
elektronicznej z Wydziału Polityki Społecznej i od Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych
- dobrym krokiem jest prowadzenie profilu przez Pełnomocnika na FB
- cenimy sobie maile przesyłane naszej organizacji przez bezpośredniego opiekuna projektu, p. Kajdana
dotyczące nie tylko realizowanego projektu, ale i konkursów itp.
Negatywne:
- brak informacji o wielu wydarzeniach realizowanych przez współudziale Miasta albo przekazywanie
informacji na ostatni moment.
- Platforma konsultacji społecznych „trąci myszką”, obsługa portali społecznościowych - budowanie
nowych form kontaktu wymagałyby nowej osoby
- brak przepływu informacji między wydziałami
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Uwagi inne:
- warto wprowadzić jednolite procedury w jednostkach organizacyjnych
Wśród odpowiedzi pojawiły się też 2 uwagi krytyczne nie odnoszące się do zadanego pytania, bez
dodatkowych informacji do czego konkretnie uwaga się odnosi (np. wspieranie "swoich" pomijanie nie
"swoich")

6) Jak ocenia Pan(-i) współpracę z Miastem Katowice w sferze organizacyjnej?

Uwagi do funkcjonowania organizacyjnej sfery współpracy:
 wśród uwag szereg z nich dotyczyło umiejscowienia Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji
Pozarządowych w strukturze Urzędu:
- pełnomocniczka prezydenta powinna podlegać prezydentowi i mieć większy zespół
- Pełnomocnik ds. NGO powinien być w pionie Prezydenta miasta
- pod kątem organizacyjnym przeszkadza mi wizerunkowo to, że Pełnomocnik prezydenta
ds. organizacji pozarządowych ze swoimi obowiązkami pozostaje w strukturze Wydziału Polityki
Społecznej, a nie jest jednym z referatów Wydziału Komunikacji Społecznej bądź bezpośrednio
w pionie Prezydenta Miasta. Dlaczego współpracę z organizacjami pozarządowymi, która jest dość
szeroka, bo i w sferze kultury, sportu, edukacji, inicjatywy społecznej w naszym Urzędzie ogranicza się
"tylko" do polityki społecznej. Moja druga obserwacja dotyczy też tego, że przy tak szerokim zakresie
obowiązków Pełnomocnika należy zwiększyć ilości etatów w tej strukturze i utworzyć odrębny referat
aktywności społecznej i współpracy z organizacjami.
- w kwestii organizacyjnej, aby z biura pełnomocnika zrobić referat, do kontaktu z organizacjami,
zwiększając ilość pracowników i aby był ten referat bezpośrednio w pionie prezydenta lub wydziale
komunikacji społecznej.
Wyjaśnienie: na posiedzeniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach w dniu
14.02.2018 Rada wystąpiła z wnioskiem, by przeprowadzić rozeznanie w miastach Unii Metropolii Polskich
w zakresie umiejscowienia pełnomocnika ds. NGO w strukturze poszczególnych miast.


-

Inne uwagi:
współpracy praktycznie nie ma.
wspieranie "swoich" pomijanie nie "swoich"
zbyt długi okres oczekiwania na decyzję
biurokracja, brak koordynatora ze strony UM Katowice, który ułatwiłby porozumiewanie się w różnych
sprawach. Funkcjonowaniem w dzielnicach Rad Jednostek Pomocniczych nikt z miasta się nie
interesuje
jasne reguły, proste procedury identyczne dla wszystkich
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7) Jak ocenia Pan(-i) współpracę z Miastem Katowice w sferze szkoleniowej?

Uwagi do funkcjonowania szkoleniowej sfery współpracy:

-

-

szkolenia organizowane są w większości przez centrum organizacji pozarządowych i współpracujące
z nim organizacje - te oceniamy wysoko
brak szkoleń dotyczących współpracy RJP z miastem Katowice
strefa szkoleniowa winna być bardziej urozmaicona pod względem tematycznym dotyczących
funkcjonowania organizacji pozarządowych (np. szkolenia BHP zarządów, ochrony danych osobowych,
finansowo-księgowych (skarbników), zmian ustawowych itp). Szkolenia takie z pewnością bardziej
przyczyniły by się do bardziej efektywnego współdziałania z samorządem i poprawiły jakość działań
formalno-prawnych organizacji
brakuje szkoleń w zakresie rozliczania zadań, wprowadzanych form prawnych
naszym zdaniem, brak szkoleń dotyczących funkcjonowania formalno-prawnego samych organizacji,
zmian w obowiązujących przepisach, dostosowanie działalności do obowiązującego prawa
nie uczestniczyłem w żadnym szkoleniu organizowanym przez miasto

Wyjaśnienie: szkolenia realizowane są przez Centrum Organizacji Pozarządowych jako jedno z zadań, które
realizuje zgodnie z umową zawartą z Miastem Katowice
8) Jak ocenia Pan(-i) współpracę z Miastem Katowice w sferze pozostałej współpracy pozafinansowej
(promocyjnej, udostępniania lokali, sal szkoleniowych, itp.)?
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Uwagi do funkcjonowania pozostałej sfery współpracy np. promocyjnej, udostępnianie lokali/sal (brak
powtarzających się opinii/uwag)::

-

współpraca jest, ale czasem biurokracja nie pozwala z niej skorzystać, dziwne dokumenty, dodatkowe
opłaty, niejasne zasady
przesyłanie do wglądu Wydziału Promocji KAŻDEJ wersji materiału promocyjnego w trakcie realizacji
zadania publicznego jest naszym zdaniem NADMIAROWE
nie korzystaliśmy z tej formy współpracy
brak stałego dostępu do gazety Nasze Katowice. Zbyt mało miejsca na informacje o działaniach NGO
korzystam z pomieszczeń Centrum Organizacji Pozarządowych, jednak brakuje tu sali, którą można
wykorzystać na prowadzenie konferencji powyżej 60 osób
profesjonalna promocja Katowic nie istnieje od wielu lat. Promocja jest absolutnie beznadziejna,
nieprofesjonalna, nieczytelna, drukowanie drogich materiałów, brak sensownej aplikacji promocyjnej
na telefon.

9) Jak ocenia Pan(-i) współpracę finansową z Miastem Katowice?

Uwagi do funkcjonowania finansowej sfery współpracy (brak powtarzających się opinii/uwag):

-

nie ma oferty dla stowarzyszeń Mniejszości Narodowych
zbyt małe środki przekazywane na zadania publiczne dla NGO
trudne, niezrozumiałe procedury rozliczające projekt. Brak przejrzystości, podpowiedzi, ściągi,
informatora krok po kroku jak prawidłowo rozliczyć projekt oraz na co warto zwrócić uwagę.
Biegaliśmy do urzędu 7 raz donosząc co rusz to nowe papiery, dokumenty, ksera i potwierdzenia.
A w efekcie i tak po spóźnieniu się z opłatami do ZUS-u o 5 dni, musieliśmy zwrócić część
dofinansowania. Dla młodych organizacji jak nasza taka kwota była wręcz zabójcza, którą musieliśmy
ponieść z własnej kieszeni. Nie doszłoby do tego, jeśli istniałaby jakaś ściąga, poradnik, który ułatwiłby
nam rozliczenie i przejście przez ten najmniej przyjemny etap w projekcie - czyli kwestie formalne
i finansowe. Takie sytuacje demotywują do podjęcia kolejnych działań w tym mieście

Id: F61F180F-AD6E-4290-B5D1-556D675A5EB5. Podpisany

Strona 51

-

część zadań z roku na rok jest coraz mniej finansowana, cześć zadań w ogóle nie jest przekazywana
organizacjom samorządowym, które mogłyby wykorzystać finansowanie wielokrotnie lepiej
Środki na realizację zadania (tego samego) są z każdym rokiem coraz niższe. Potrzebny jest ogromny
wkład pracy wolontaryjnej a to zniechęca do podejmowania zadań w kolejnym roku
koszty kwalifikowalne, powinny być kosztami, które są potrzebne do wykonania zadania, czasem coś
wychodzi przy projekcie, a nie ma tego w kosztorysie i jest problem
bardzo złą praktyką jest obcinanie dotacji z np. 30 tyś do 10 (np. ostatnie wyniki konkursu na rozwój
wolontariatu w 2018 r.). Przez takie działanie organizacje sztucznie rozdmuchują budżet, ale też, jeżeli
budżet jest racjonalny, są stawiane przed faktem pozyskania dotacji, w kwocie, za którą nie są
w stanie zrobić zakładanego zadania publicznego.

10) Jak ocenia Pan(-i) współpracę z Miastem Katowice, według poniższych cech? (1 oznacza bardzo źle,
natomiast 6 oznacza wspaniale)
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11) Jakie elementy w relacjach swojej organizacji z samorządem uważa Pan(-i) za:
Zaletę (najczęściej pojawiające się odpowiedzi) :
- łatwa/dobra komunikacja, partnerskie podejście, brak faworytów
- otwartość na współpracę, na pomysły organizacji przy realizacji zadań
- kompetentni, życzliwi pracownicy UM, bardzo dobry kontakt z poszczególnymi urzędnikami, pomoc
i wsparcie z ich strony
- dostępność pracowników, możliwość przedstawiania pomysłów, racji, w pewnym sensie otwartość na
dialog, który nie jest jednak poparty możliwościami realizacji pomysłów, ze względu na przedstawiany
argument w postaci braku środków (Wydział Polityki Społecznej: kontakt i partnerstwo, duża
otwartość i profesjonalizm; dobry kontakt z działem promocji, szybka i sprawna pomoc, współpraca
na bardzo wysokim poziomie, wsparcie promocyjne bez zarzutu; dobra współpraca z W. Kształtowania
Środowiska)
- zaufanie i przejrzystość procedur, w tym konkursowych ich wystandaryzowanie
- reagowanie na problemy zgłaszane przez wnioskodawcę
- komunikatywność, pomoc w rozwiązywaniu problemów z umowami
- ludzkie podejście pełnomocniczki do problemów
- pomoc przy organizacji imprez, otwartość na pomysły i innowacje
- przejrzysta polityka informacyjna, dobry przepływ informacji, konkretne i rzetelne informacje
- wzajemny szacunek
- osoby z którymi współpracuje moja organizacja jeszcze czują duch prawa a nie tylko literę
- utworzenie Centrum Organizacji Społecznych i powierzenie prowadzenia temu zespołowi, robi
to świetnie.
Wadę (najczęściej pojawiające się odpowiedzi)
- nie ujednolicone warunki ogłaszanych konkursów, wprowadzanie licznych zmian, które mają ułatwić
a w efekcie utrudniają pracę,
- biurokracja i mała chęć tej zmiany - nadmiar dokumentów potwierdzających wykonanie danych
działań
- ograniczone zaufanie samorządu do organizacji w sferze działań, (rozliczeń, pewna zachowawczość
w podejmowaniu wyzwań i nowych obszarów działań). Brak możliwości oceny pracy organizacji przez
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-

-

pryzmat osiąganych efektów. Każda organizacja jest traktowana tak samo co powoduje, że organizacje
starające się osiągać widoczne efekty w żaden sposób nie są doceniane
niesprecyzowana do końca polityka informacyjna, nieprzejrzysta strona internetowa, nieprzejrzystość
działania
współpraca finansowa z Miastem Katowice, niskie dotacje - młode organizacje mają trudniej otrzymać
dofinansowanie, a jak się już uda, to dostają niskie kwoty w okolicach 2000-3000 zł, a oczekiwania
urzędu względem atrakcyjności i ilości wydarzeń są takie same jak przy pełnym dofinansowaniu o jakie
się organizacja ubiegała
brak szkoleń
brak informacji o możliwościach współpracy z RJP oraz brak zainteresowania działaniami
podejmowanymi przez Rady Jednostki Pomocniczej działające w mieście
promocja
czasem niedostępność, brak empatii i pomocy ze strony urzędników
niechęć do nowości przy współpracy, niejasna i skąpa współpraca z Miastem Ogrodów
brak samodzielności/decyzyjności Pełnomocnika
nie ma żadnego systemu współpracy, ani przy tworzeniu sensownego programu, ani przy jego
realizacji.

Wiele spośród wymienionych w ankiecie zalet i wad jest dla siebie przeciwstawnych. Wyniki ankiety
ogólnie pokazują, że poziom współpracy jest dobrze oceniany, ale trudno wyciągnąć globalne wnioski
ze względu na niską responsywność ankiety.
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach zapoznała się z wynikami ankiety na
posiedzeniu w dniu 14 lutego 2018 roku, deklarując jednocześnie potrzebę zmian zapisów w treści Programu
współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok następny i odstąpienia od konieczności
przeprowadzania badania ankietowego wśród organizacji.

3. PODSUMOWANIE
W 2017 ROKU.

WSPÓŁPRACY

MIASTA

KATOWICE

Z

ORGANIZACJAMI

POZARZĄDOWYMI

Realizatorzy „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”
kontynuowali współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego poprzez zlecanie im zadań publicznych oraz wspierali organizacje w ramach współpracy
pozafinansowej.
Jak wynika z danych sprawozdania, aktywność organizacji jest widoczna w wielu sferach pożytku
publicznego, a realizacja zlecanych im zadań wpływa zarówno na poprawę warunków życia mieszkańców
Katowic, jak i na rozwój naszego miasta. Część tych zadań to zadania obligatoryjne z zakresu polityki
społecznej.
Wiele dziedzin życia społecznego w naszym mieście funkcjonuje sprawnie dzięki aktywności obywatelskiej,
pracy społecznej członków organizacji i wolontariuszy. Ta aktywność organizacji objawia się również
w pozyskiwaniu środków finansowych spoza budżetu miasta Katowice, które przeznaczają na zadania
publiczne.
Ważnym ośrodkiem wsparcia instytucjonalnego i merytorycznego dla innych organizacji
pozarządowych – nowo powstałych i istniejących - jest Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych
uruchomione w 2016 roku w dwóch lokalizacjach przy ul. Młyńskiej 5 i ul. Kopernika 14 w Katowicach.
Dotychczasowa działalność Centrum jest wysoko oceniana przez inne organizacje i aktywnych mieszkańców
naszego miasta korzystających z usług oferowanych przez COP lub z dostępnej tam przestrzeni wraz
z wyposażeniem.
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