Notatka ze spotkania w dniu 7 września 2015r.
Konsultacje branżowe w obszarze: oświata i wychowanie
W dniu 7 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: Centrum Komunikacji i Mediacji
„Dialog”, Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Stowarzyszenie CIVITAS, Stowarzyszenie „Dla Ekonomika”
Z ramienia Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: Elżbieta Gęca – Wydział Oświaty 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: Oświata i wychowanie

1

2

Umożliwienie uzyskania dodatkowej wiedzy przez
uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie preorientacji
zawodowej
Kompleksowe oraz wielospecjalistyczne
oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci
i młodzież z terenu Dąbrowy Górnicze

Jeden oferent

Środki do dyspozycji: 60 000zł

Planowany termin ogłoszenia zadań
to grudzień 2015 r

Jeden oferent

Środki do dyspozycji: 70 000zł

Planowany termin ogłoszenia zadań
to grudzień 2015 r

3

Edukacja na rzecz budowania społeczeństwa
obywatelskiego

Jeden oferent

Realizacja zadania „Edukacja na
rzecz budowania społeczeństwa
obywatelskiego” przewidywana jest w
formie zajęć pozalekcyjnych
rozwijających zainteresowania
Środki do dyspozycji: 15 000zł
uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.
Planowany termin ogłoszenia zadań
to grudzień 2015 r

Strona pozarządowa postulowała o:
1. Zmniejszenie masowości realizowanych działań na rzecz zindywidualizowanego podejścia do zagadnień związanych z preorientacją zawodową
(Odpowiedź Wydziału: konieczne jest objęcie wsparciem wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych).
2. Możliwość realizacji jednego zadania przez więcej niż jednego oferenta (Odpowiedź Wydziału: konieczne jest objęcie wsparciem wszystkich uczniów
szkół gimnazjalnych, stąd też konieczne jest wybranie jednego oferenta zapewniającego kompleksowe wsparcie).
3. Możliwość wprowadzenia dodatkowego zadania polegającego na realizacji projektów innowacyjnych z zakresu oświaty i wychowania skierowanych
do społeczności lokalnych (Odpowiedź Wydziału: brak środków finansowych na realizację przedsięwzięcia).
4. Zwiększenie środków finansowych na realizację zadania pn. Edukacja na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz Umożliwienie uzyskania
dodatkowej wiedzy przez uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie preorientacji zawodowej (Odpowiedź Wydziału: zmniejszenie kwoty na realizację
projektów podyktowane jest zmniejszoną liczbą uczniów w szkołach gimnazjalnych).
5. Pomoc w dotarciu z ofertą organizacji pozarządowych do szkół (Odpowiedź Wydziału: Wydział pomoże w dotarciu z informację i ewentualnym
pozyskaniu partnerów do projektów realizowanych w oparciu o środki miejskie).
Uczestników spotkania poinformowano o spotkaniach branżowych z udziałem przedstawicieli wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie
Górniczej w innych obszarach zaplanowanych na wrzesień 2015 r.

Notatkę sporządziła:

Notatkę zatwierdziła:

Magdalena Mike
Główny specjalista BOP

Elżbieta Gęca
Naczelnik Wydziału Oświaty

