Protokół
z posiedzenia Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych
w dniu 2 września 2015 r.
W dniu 2 września 2015 r. w Dąbrowie Górniczej odbyło Prezydium
Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Prezydium DFOP:
1. Przewodniczący: Łukasz Kolber - Fundacja Godne Życie,
2. Wiceprzewodnicząca: Jadwiga Kowalik - Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata,
3. Sekretarz Jacek Różycki - Polskie Towarzystwo Kulturalne,
4. Członek Ewa Filus-Oberc - Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków
„SOMA” w Dąbrowie Górniczej,
5. Członek Renata Zaremba - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży
"Małolat"
oraz goście:
6. Agnieszka Zagrodnik - Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej,
7. Magdalena Mike- Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości BOP UM w Dąbrowie
Górniczej.
Posiedzenie odbyło się z następującym porządkiem obrad:
1) Informacja

Przewodniczącego

o

podjętych

działaniach

od

poprzedniego

posiedzenia.
2) Relacja opiekunów grup branżowych ze spotkań zorganizowanych z dąbrowskimi
ngo.
3) Omówienie kwestii organizacji imprez integracyjnych dla organizacji.
4) Omówienie kwestii koncertu charytatywnego dąbrowskich OPP.
5) Promocja DFOP –artykuł do prasy
6) Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za współpracę z Radą Seniorów oraz ustalenie
oczekiwań współpracy.
7) Rozpoczęcie prac nad zmianą Regulaminu DFOP – określenie kwestii
wymagających uporządkowania.
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8) Rozmowa o możliwości umieszczania ogłoszeń drobnych ngo na stronie lub profilu
facebook.
9) Rozmowa nt. nagradzania organizacji pozarządowych za szczególne osiągnięcia
Wyróżnieniem Prezydenta DG.
10) Wolne wnioski.
W ramach punktu pierwszego porządku obrad, Przewodniczący zrelacjonował
działania podjęte przez Prezydium DFOP od poprzedniego posiedzenia w dniu 7 lipca
2015 roku, a w szczególności iż:
a) skierowano pisma do instytucji miejskich z propozycją współpracy,
b) skierowano pisma do Posłów na Sejm RP z naszego regionu w sprawie nowelizacji
ustawy – Prawo o stowarzyszeniach,
c) zorganizowano spotkanie organizacji pozarządowych prowadzących świetlice
w zakresie profilaktyki uzależnień w sprawie niekorzystnej dla organizacji
pozarządowych propozycji terminu realizacji tych zadań w roku 2016 oraz
zorganizowano spotkanie w powyższej sprawie z Zastępcą Prezydenta Miasta
Dąbrowa Górnicza – Panią Iwona Krupą. Wynegocjowano

termin realizacji

wymienionych zadań od 18 stycznia do 21 grudnia 2016 r.,
d) zwrócono się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o interpretację
przepisów w związku z ukazaniem się komunikatu Ministerstwa w sprawie wymagań
dla organizacji prowadzących placówki wsparcia dziennego. Po uzyskaniu odpowiedzi
z Ministerstwa, ustalono kolejny termin spotkania z Zastępcą Prezydenta Miasta
Dąbrowa Górnicza – Panią Iwona Krupą na 4 września br.,
e) ustalono z kierownikiem Inspektoratu ZUS w Dąbrowie Górniczej termin szkolenia
dla organizacji pozarządowych na dzień 24 listopada br.,
f) wykonano logotyp DFOP,
g) współorganizowano Festiwal Ludzi Aktywnych 2015.
W ramach punktu drugiego porządku obrad, członkowie Prezydium DFOP
zrelacjonowali przebieg i wnioski ze spotkań grup branżowych DFOP w dniach 5, 18,
20 i 31 sierpnia br. Notatki z poszczególnych spotkań grup branżowych zostały
zamieszczone na stronie internetowej: www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce:
„Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych”.
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W ramach punktu trzeciego porządku obrad, przedstawiono propozycję
organizacji w październiku br. sesji wyjazdowej DFOP.
W ramach punktu czwartego porządku obrad, poruszono kwestię organizacji na
początku 2016 roku koncertu charytatywnego dla mieszkańców miasta, promującego
organizacje pożytku publicznego działające w Dąbrowie Górniczej.
W ramach punktu piątego porządku obrad, poruszono zagadnienie promocji
DFOP wśród mieszkańców miasta. Postanowiono przygotować publikację prasową na
temat Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.
W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym zdecydowano również
o przygotowaniu zbiorczej informacji prasowej na temat prowadzonych przez
organizacje pozarządowe w Dąbrowie Górniczej świetlic dla dzieci i młodzieży.
W ramach punktu szóstego porządku obrad, wskazano na potrzebę bliższej
współpracy z Radą Seniorów.
W ramach punktu siódmego porządku obrad, poruszono kwestie zmian
Regulaminu DFOP, w szczególności unormowania zagadnień wynikających
z wieloletniej praktyki funkcjonowania DFOP.
W ramach punktu ósmego porządku obrad, poruszono zagadnienie stworzenia
specjalnej

rubryki

na

stronie

internetowej:

www.ngo.dabrowa-gornicza

dla

zamieszczania drobnych ogłoszeń organizacji pozarządowych.
W ramach punktu dziewiątego porządku obrad, postanowiono zwrócić się do
Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z propozycją ustanowienia Wyróżnienia
przyznawanego corocznie przez Prezydenta Miasta organizacjom pozarządowym za
szczególne zasługi w działalności społecznej poczynionej na rzecz samorządu gminy.
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W wolnych wnioskach, poruszono kwestie dotyczące Festiwalu Ludzi
Aktywnych 2015, prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta oraz powstania
Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej.
Na tym posiedzenie zakończono.
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