Sprawozdanie ze szkolenia dla Rady DPP w Dąbrowe Górniczej
w dniach 15-16.05.2015 r.
Szkolenie dotyczyło omówienia standardów dla Rad DPP wypracowanych w ramach
projektu

„Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego” oraz służyło

wypracowaniu listy standardów, których wdrożeniem jest zainteresowana Rada w
Dąbrowie Górniczej.
W ramach podsumowania zajęć warsztatowych należy stwierdzić, że:
→ RDPP w Dąbrowie Górniczej

realizuje w praktyce zdecydowaną większość

standardów, które zawiera publikacja „Splot rad dla Rad” – omówienie zakresu ich
wdrożenia poniżej;
→ Rada jest profesjonalnie obsługiwana przez Biuro Organizacji Pozarządowych i
Aktywności

Obywatelskiej,

działające

w

strukturze

organizacyjnej

Urzędu

Miejskiego, dzięki czemu ma stabilne zaplecze organizacyjne i logistyczne oraz
wsparcie merytoryczne;
→ Rada ma bardzo dobre, bezpośrednie kontakty z lokalnymi organizacjami
pozarządowymi poprzez Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych;
→ międzysektorowa współpraca w ramach Rady (NGO-JST-Rada Miejska) odbywa
się bezproblemowo, głównie dzięki temu, że przedstawiciele Prezydenta Miasta i
Rady Miejskiej

w praktyce znają realia i specyfikę funkcjonowania organizacji

pozarządowych, mają aktualną wiedzę o środowisku III sektora w mieście i dobre,
bezpośrednie kontakty z lokalnymi NGO;
→ komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna Rady DPP spełnia wysokie standardy i
jest skuteczna. Wykorzystuje się w niej m.in. portal http://ngo.dabrowagornicza.pl, który jest bardzo pomocy, zarówno dla zainteresowanych z terenu
miasta, jak i dla osób spoza lokalnej społeczności;
→ przedstawiciele obecnej kadencji Rady poprzez wprowadzenie standardów chcą
„uporządkować” pewne kwestie organizacyjne jeszcze przed wyborami nowych
członków Rady, żeby ułatwić im działanie;

→ pewne rozwiązania, które w praktyce stosuje Rada mogą stanowić uzupełnienie
listy proponowanych w „Splot rad dla Rad” i mogą być rekomendowane do
wdrożenie w innych radach (opis poniżej);
W oparciu o ustalenia z uczestnikami rekomendowane dla Rady poniższe działania:
KWESTIE ISTOTNE I PILNE
Działanie wg. standardów:
Komentarz:
Oddzielenie Regulaminu rady
od Uchwały o jej powołaniu

To standard, który rekomenduje publikacja „Slot rad dla
Rad”:
Regulamin rady powinien być oddzielony od uchwały o
trybie powoływania rady i podstawowych warunków trybu
pracy.
W tym celu członkowie Rady:
1) przeanalizują obecny Regulaminie pod kątem
zalecanych przez ekspertów zapisów i zawartości (m.in.
zadania osób funkcyjnych,
informacja o możliwości udziału w posiedzeniach osób
spoza rady, opis obiegu informacji, zakres obsługi
administracyjnej itp.)
2) przeanalizują Regulamin w kontekście spójności z
zapisami w rocznym programie współpracy JST-NGO i
innych dokumentach strategicznych np. Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecz.;
3) skonsultują planowane zmiany Regulaminie Rady z
lokalnymi NGO, przede wszystkim w ramach Dąbrowskim
FOP;
4) przedstawią propozycję nowego (uzupełnionego)
Regulaminu członkom nowej kadencji rady i oni podejmą
ostatecznie decyzję;
5) zwrócą się do Prezydentowi miasta z wnioskiem do o
akceptację tych zmian poprzez zmianę stosownego
Zarządzenia;
6) zarekomendują własny „Regulaminu opiniowania przez
Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa
Górnicza uchwał i aktów prawa miejscowego” jako
zalecany standard dla innych rad;

Standardy komunikacji
wewnętrznej i zewnętrznej:

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna działa w praktyce
bardzo dobrze, ale można sformalizować (opisać) m.in. dla
nowej rady pewne kwestie np. zakres obsługi w tym
zakresie ze strony Biura OP i AO, obowiązki i dobre
praktyki ze strony członków Rady (potwierdzanie

obecności, usprawiedliwianie itp.), sposób obiegu
informacji i powiadamiania itp.
Standardy ewaluacji:

W tym celu członkowie Rady:
1) wypełnią Indeks samooceny (załącznik do Splot rad dla
Rad)
i omówią wspólnie wyniki tej analizy na możliwie
najbliższym spotkaniu Rady;
2) opracują listę wskaźników efektywności (podmurowania
pracy rady) na wzór wskaźników oceniających realizację
rocznych programów współpracy
3) opracują sprawozdania z kadencji wg. tych wskaźników

Przygotowanie „procedury”
wyboru przedstawicieli NGO do
Rady

Procedura taka w praktyce jest, bo przedstawiciele
lokalnych organizacji są wybierani do rady w ramach FOP,
ale trzeba ją „wyodrębnić” i upublicznić na stronie
ngo.dabrowa-gornicza.pl,
w tym: kwestie zgłaszania i prezentacji kandydatów,
głosowania na nich itp.

KWESTIE ISTOTNE ALE MNIEJ PILNE (np. w ramach nowej kadencji RDPP)
Działanie wg. standardów:
Komentarz:
Standard tworzenia rad:
Opracowanie Planu Pracy Rady
na 2016

Standard edukacji:
Opracowanie programu szkoleń
dla nowych członków Rad i
pakietu „minimum now-how”

To standard obligatoryjny, który powinien obejmować:
1) analizę dokumentów strategicznych,
2) konsultacje z NGO
3) uzgodnienie z JST i Radą Miejską
Plan może mieć charakter ramowy, ale uwzględniający
stałe (powtarzające) się działania rady jak: praca nad
rocznym programem współpracy, zaangażowanie w
otwarte konkursy ofert itp.
Plan będzie musiał być aktualizowany i uzupełniany o
bieżące (trudne na początku roku do przewidzenia)
działania Rady.
Plan pracy powinien być dostępny na stronie ngo.dabrowagornicza.pl
1) przygotowanie przez Biuro i obecną Radę zawartości
pakietu startowego dla każdego członka RDPP (konieczne
materiały na USB m.in.: Regulamin rady, standardy
działania rady, standardy współpracy, roczny program
współpracy, kompendium wiedzy i NGO i JST itp.)
2) opracowanie programu i przeprowadzenie szkoleń dla
członków rady (min. 2 dni, najlepiej w formie wyjazdowej,
żeby oderwać członków Rady od obowiązków służbowych)
3) opracowanie programu i zaplanowanie szkoleń
uaktualniających wiedzy członków rady (min. raz do roku
szkolenie 1-dniowe oraz zależnie od bieżących potrzeb np.
zmian w prawodawstwie)

KWESTIE PILNE ALE MNIEJ ISTOTNE
Działanie wg. standardów:
Komentarz:
Standard komunikacji:
„Uporządkowanie” informacji
o Radzie na stronie www

1) „wydzielenie” Uchwały Rady Miejskiej w sprawie
polowania Rady DPP z „Dziennika Urzędowego”
(zeskanowanie uchwały);
2) „zlinkowanie” uchwała rady i posiedzeń z dokumentami
źródłowymi (nie wszystkie się otwierają);
3) zamieszczanie na stronie opinii rady (z ewentualnym
krótkim komentarzem) - przynajmniej tych
najistotniejszych lub mogących budzić kontrowersje
zainteresowanych stron.

Opracował:
Piotr Buczek
Biuro Analiz Rynkowych i Społecznych „BARiS”
(prowadzący szkolenie dla Rady DPP w Dąbrowie Górniczej)

