Notatka ze spotkania w dniu 14 września 2015r.
Konsultacje branżowe w obszarze: Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc społeczna,
Przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień
W dniu 14 września 2015 r. w siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej odbyło się spotkanie branżowe organizacji
pozarządowych w sprawie konsultacji założeń do rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. Przedmiotem spotkania były konsultacji upublicznionych za pomocą strony
www.ngo.dabrowa-gornicza.pl proponowanych form współpracy oraz zadań zaproponowanych do zlecenia przez Wydziały/Biura Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Górniczej.
W spotkaniu z ramienia organizacji pozarządowych udział wzięli przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych: Polski Związek Niewidomych,
Stowarzyszenie Dar Serca, Fundacja Godne Życie, Stowarzyszenie „Małolat”, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – CIS Ząbkowice, Caritas, PCK
Strzemieszyce, Stowarzyszenie CIVITAS, Stowarzyszenie „Neuron”, CKiM Dialog, Polskie Towarzystwo Kulturalne, Fundacja Droga, Stowarzyszenie
Chorych na SM, Stowarzyszenie „Jesteśmy tacy sami”, Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków „SOMA”, Stowarzyszenie Nowa Nadzieja, DSA Klub
Abstynenta „BLOK”.
Z ramienia Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: Zdzisława Krygier – Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, Magdalena Krypciak
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej oraz Magdalena Mike – Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

Nazwa zadania:

liczba
zleceniobiorców

Lp

Szacowane środki, jakie
Wydział/Biuro planuje
przeznaczyć w budżecie na
2016 rok na realizację
zadania:

Termin ogłoszenie/ Warunki
szczególne
w ogłoszeniu o konkursie:

Obszar: Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

1

Rehabilitacja ruchowa dla dorosłych
niepełnosprawnych
i przewlekle chorych mieszkańców Dąbrowy Górniczej
z dysfunkcją narządów ruchu.

Kilku oferentów

Środki do dyspozycji: 23 520zł

2

Zabezpieczenie ponadstandardowych świadczeń
zdrowotnych
w zakresie opieki hospicyjnej
i paliatywnej dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Jeden oferent

Środki do dyspozycji: 10 780zł

3

Rehabilitacja dla dorosłych niepełnosprawnych
mieszkańców Dąbrowy Górniczej z wadą narządu
wzroku.

Jeden oferent

Środki do dyspozycji: 11 760zł

4

Rehabilitacja i terapia dla niepełnosprawnych dzieci
i młodzieży z Dąbrowy Górniczej metodą EEG
Biofeedback i metodą Tomatisa.

Jeden oferent

Środki do dyspozycji: 17 640zł

5

Rehabilitacja kobiet
z Dąbrowy Górniczej po chorobie nowotworowej piersi.

Jeden oferent

Środki do dyspozycji: 24 500zł

Obszar: pomoc społeczna

1

2

Udzielanie schronienia
w Domu dla Bezdomnych dla osób bezdomnych z
Dąbrowy Górniczej.

Prowadzenie Noclegowni dla Bezdomnych z Dąbrowy
Górniczej wraz z realizacją programu profilaktycznego

Jeden oferent

Jeden oferent

Przy realizacji zadania należy spełnić
warunki:
1. zapewnienie schronienia
i wyżywienia dla 25 osób bezdomnych,
2. osoba kierująca Domem dla
Bezdomnych powinna posiadać
Środki do dyspozycji: 216 000zł trzyletni staż pracy
w pomocy społecznej oraz
specjalizację z zakresu organizacji
pomocy społecznej,
3. podmiot powinien zatrudniać
pracownika socjalnego.
Przy realizacji zadania należy spełnić
warunki:
Środki do dyspozycji: 210 000zł 1.osoba kierująca Noclegownią
powinna posiadać trzyletni staż pracy
w pomocy społecznej oraz
specjalizację z zakresu organizacji

pomocy społecznej,
2. podmiot powinien zatrudniać
pracownika socjalnego,
3. w okresie zimowym,
w wypadku wystąpienia niekorzystnych
warunków atmosferycznych podmiot
wydłuży godziny funkcjonowania
Noclegowni,
4. podmiot uwzględni w ofercie
program profilaktyczno-terapeutyczny i
wczesnej interwencji dla osób
bezdomnych bądź zagrożonych
bezdomnością, uzależnionych od
alkoholu
i innych środków psychoaktywnych –
finansowany ze środków pochodzących
z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w kwocie
30 000,00 zł.

3

4

Dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców
Dąbrowy Górniczej przekazywanej nieodpłatnie
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym (FEAD)

Zorganizowanie Wigilii dla najuboższych samotnych
mieszkańców Dąbrowy Górniczej

Jeden oferent

Jeden oferent

Przy realizacji zadania:
przed podpisaniem umowy będzie
istniała konieczność przedłożenia
oświadczenia
o posiadaniu uprawnień do realizacji
Programu Operacyjnego Pomocy
Środki do dyspozycji: 60.000zł Żywnościowej 2014-2020
wspófinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Środki do dyspozycji: 12 000zł

Obszar: Przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień

1

Organizowanie
i rozwijanie różnych form uczestnictwa osób
uzależnionych od alkoholui ich rodzin w życiu
społeczności lokalnej (wsparcie środowiska
abstynenckiego, indywidualne oraz grupowe
samokształcenie).

Jeden oferent

Środki do dyspozycji: 40 000zł

Przy realizacji zadania należy:

2

3

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie
opiekuńczej dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji
gminnego programu rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz w ramach gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii, w poszczególnych
dzielnicach miasta: Centrum, Gołonóg, Ząbkowice,
Mydlice.

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego
w formie specjalistycznej

Kilku oferentów

Jeden oferent

- spełnić wymagania zgodne
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny
Środki do dyspozycji: 313 600
i systemie pieczy zastępczej (tekst
zł
jednolity Dz. U. 2015, poz. 332),
- preferowane będą oferty, które
obejmować będą
1 miesiąc wakacji,
- termin realizacji zadania od dnia
15.01.2016 r. do dnia 21.12.2016 r.
Przy realizacji zadania należy:
- spełnić wymagania zgodne
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny
Środki do dyspozycji: 58 800zł
i systemie pieczy zastępczej
(tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 332),
- preferowane będą oferty, które
obejmować będą
1 miesiąc wakacji,
- termin realizacji zadania od dnia

15.01.2016 r. do dnia 21.12.2016 r.

4

Programy na rzecz propagowania trzeźwości przez
organizacje abstynenckie.

Jeden oferent

Środki do dyspozycji: 15 000zł

5

Udzielanie porad prawnych w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii.

Jeden oferent

Środki do dyspozycji: 19 600zł

Podczas spotkania strona pozarządowa przedstawiła wnioski ze spotkania branżowego Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, informowano o
następujących wnioskach:








Przedstawiciele organizacji zwrócili uwagę, iż zaproponowane przez Wydział obszary nie wyczerpują działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia
oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, jak również pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym prowadzonych przez
podmioty społeczne. (Odpowiedź Wydziału: Wydział nie dysponuje dodatkową pulą środków, która mogłaby być przeznaczona na realizację zadań
własnych gminy przez organizacje pozarządowe).
Zdaniem zebranych NGO konieczne jest wyodrębnienie puli środków na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. (Odpowiedź Wydziału:
Wydział nie dysponuje dodatkową pulą środków, która mogłaby być przeznaczona na realizację zadań własnych gminy przez organizacje
pozarządowe; działania wspierające ON prowadzone są przez jednostki i placówki pomocy społecznej).
Organizacje apelowały również o stworzenie dodatkowego zadania pozwalającego na zgłoszenie nowatorskich i innowacyjnych projektów związanych
z tematyką grupy branżowej (Odpowiedź Wydziału: Wydział nie dysponuje dodatkową pulą środków, która mogłaby być przeznaczona na realizację
zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe).
Organizacje apelowały o stworzenie dodatkowego zadania pozwalającego na zgłoszenie nowatorskich i innowacyjnych projektów związanych z
tematyka grupy branżowej., zadania do realizacji dla różnych grup wiekowych mające na celu przeciwdziałania zjawisku patologii wśród dzieci i
młodzieży w wieku zarówno przedszkolnym, jak i szkolnym. (Odpowiedź Wydziału: Zadania w w/w zakresie prowadzone są przez WZA – np.
Dąbrowskie Dni Profilaktyki i programy profilaktyczne oraz MOPS, ponadto Wydział nie dysponuje dodatkową pulą środków, która mogłaby być
przeznaczona na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe).
Zwrócono także uwagę na skrócenie przez Wydział czasu realizacji zadania prowadzenia placówek wsparcia dziennego. Uczestnicy spotkania
wnioskowały o pozostawienie czasu jego realizacji od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz o zwiększenie na to zadanie środków finansowych.
(Odpowiedź Wydziału: w zakresie środków finansowych - Wydział nie dysponuje dodatkową pulą środków, która mogłaby być przeznaczona na
realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe; w zakresie okresu realizacji: skrócenie czasu realizacji zadania podyktowane jest
specyfiką i dostępnością obiektów, w których zlokalizowane są świetlice).



Zdaniem liderów NGO konieczne jest stworzenie wieloletniego programu współpracy i ogłoszenie wieloletnich konkursów na realizację choć części
działań w zakresie ochrony zdrowia i działalności na rzecz ON oraz pomocy społecznej (Odpowiedź Wydziału: Stosowana obecnie formuła
konkursowa sprawdza się, możliwość wprowadzenia umów wieloletnich wymaga głębszej analizy).

Podczas spotkania branżowego w dniu 14 września poruszono także kwestię projektów zaproponowanych przez podmioty społeczne do realizacji w roku
2016:




Stowarzyszenie „Jesteśmy tacy sami” – Projekt otwarcia środowiskowego domu samopomocy typy B. Członkowie organizacji pozarządowej
przedstawili diagnozę potrzeb przeprowadzoną wśród rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych dotyczących zapotrzebowania w tego typu
placówce do roku 2020 (Odpowiedź Wydziału: Na terenie gminy funkcjonuje środowiskowy dom samopomocy przeznaczony dla osób przewlekle
psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, na 60 miejsc. Jest placówką
pobytu dziennego typu A,Bi C. Obecnie nie ma kolejki oczekujących do placówki. Co więcej, konieczne jest przeanalizowanie przez NGO formy
prawnej proponowanej placówki).
Stowarzyszenie „Neuron” – Projekt Świetlicy dla osób niepełnosprawnych (Odpowiedź Wydziału: Wsparcie dla osób niepełnosprawnych
z terenu Gminy Dąbrowa Górnicza jest realizowane m.in.: poprzez zlecenie zadania: Rehabilitacja ruchowa dla dorosłych niepełnosprawnych i
przewlekle chorych mieszkańców Dąbrowy Górniczej z dysfunkcją narządów ruchu; Rehabilitacja dla dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców
Dąbrowy Górniczej z wadą narządu wzroku. Ponadto zadanie realizowane jest przez ŚDS, WTZ „Otwarte Serca” oraz DDPS).

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zwrócili ponadto uwagę, iż w ich szeregach pracują specjaliści z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień – dlatego też mogą
stanowić partnera w realizacji zadań zlecanych przez WZA w trybie prawa zamówień publicznych.
W dalszej części spotkania omówione zostały projekty Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Organizacje pozarządowe zwróciły się z postulatem:





Dokonania diagnozy problemów w obszarach dotyczących w/w programów (Odpowiedź Wydziału: diagnoza dla programów prowadzona jest w trybie
wieloletnim, jej wyniki publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej, ponadto aktualne potrzeby definiowane są corocznie przez realizatorów
zadań profilaktycznych)
Korelację zapisów gminnych programów ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych (Odpowiedź Wydziału: obecnie trwają prace nad
Strategią, w październiku będzie ona poddana konsultacjom społecznym, w pracach przygotowawczych brali udział przedstawiciele podmiotów
społecznych)
Przedstawienie kwoty wpływu i sposobu wydatków z tzw. korkowego
Odpowiedzi na piśmie na uwagi zgłoszone przez organizacje pozarządowe do Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

Pracownicy Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej przedstawili także propozycję zmian w zapisach Gminnych Programów:
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016:


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- wprowadzenie miernika dla zadania 2 działania 9: liczba porad udzielonych osobom korzystającym z Miejskiego Telefonu Zaufania
- usunięcie miernika dla zadania 2 działania 10: liczba porad udzielonych osobom korzystającym z Miejskiego Telefonu Zaufania
- dodanie miernika dla zadania 2 działania 13: liczba uczestników programów
- zastąpienie obecnej nazwy działania w Zadaniu 5 zapisem: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji społecznej
- zastąpienie obecnej nazwy miernik w Zadaniu 5 zapisem: liczba osób objętych działaniami centrów integracji społecznej
- usunięcie wyrazu stowarzyszenia w realizatorach programu



Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
- usunięcie wyrazu stowarzyszenia w realizatorach programu

Notatkę sporządziła:

Notatkę zatwierdziła:

Magdalena Mike
Główny specjalista BOP

Zdzisława Krygier
Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

