Notatka ze spotkania grupy branżowej DFOP

W dniu 23.08.2021 o godz. 16.00 w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej przy
ul. Sienkiewicza 6a odbyło się spotkanie branżowe z dąbrowskimi organizacjami pozarządowymi
działającymi w obszarze Kultury i Sztuki. Spotkanie poprowadzili: Łukasz Baruch – członek Prezydium
Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych przy wsparciu Pawła Różyckiego – pracownika wydziału
Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej UM w Dąbrowie Górniczej.
W spotkaniu wzięły udział następujące NGO działające na terenie Dąbrowy Górniczej:
1. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
2. Polski Związek Niewidomych oddział miejski Dąbrowa Górnicza
3. Stowarzyszenie Grupa Plastyczna
4. Stowarzyszenie Razem w Przyszłość
5. Stowarzyszenie Teatr Elsynor
6.Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce
7. Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta
8. Fundacja Wygrajmy Razem
Spotkanie rozpoczął Łukasz Baruch prosząc uczestników o podpisanie się na liście obecności.
Następnie Łukasz Baruch przedstawił zadania w obszarze Kultury i Sztuki wraz z przeznaczonymi na nie
kwotami środków finansowych, które wydział UM zaplanował do realizacji na rok 2022. Po zapoznaniu
zgromadzonych z harmonogramem zadań Łukasz Baruch omówił krótko propozycje projektów zgłoszonych
przez organizacje pozarządowe jako propozycje do realizacji na przyszły rok a następnie zgłosił pewne uwagi.
Organizacje takie jak: Stowarzyszenie „Razem w przyszłość”, Fundacja „Wygrajmy Razem”, Stowarzyszenie
Bibliotekarzy, Teatr Elsynor zawyżyły kwoty dotacji do pozyskania w zadaniach nie mając do końca
świadomości, że np. w zadaniu Organizacja Wydarzeń Kulturalnych maksymalna kwota dotacji to 12 tys.,
a nie np. 13,5 tys. (Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość”, czy 15 tys. (Teatr Elsynor). Podobnie Fundacja
„Wygrajmy Razem” omyłkowo wpisała kwotę dotacji 12 tys. przy zadaniu, w którym maksymalna kwota
dotacji to 10 tys. (Warsztaty Wokalne „Śpiewalnia”).
W/w organizacje wyjaśniły, że zawyżenie kwot nastąpiło przez omyłkę sugerując jednak, aby
w przyszłości podnieść kwoty dotacji w poszczególnych zadaniach ze względu na wciąż rosnące wydatki przy
realizacji poszczególnych projektów.
Następnie przedstawiciel Teatru Elsynor zgłosił propozycję pod rozwagę Naczelnika Wydziału Kultury
aby w Dąbrowie Górniczej powołać do życia cykliczną realizację spektakli teatralnych mogących stanowić
repertuar przyszłej miejskiej sceny teatralnej. Rozwiązało by to problem potencjalnego powołania instytucji,
jaką jest teatr w mieście wraz z całą infrastrukturą, administracją, organizacją pracy itp.

Następnie Prezes Stowarzyszenia Miejska Orkiestra Dęta w Dąbrowie Górniczej zgłosił uwagę, że
w przypadku trwającej pandemii stowarzyszenie może zrealizować zamiast zwyczajowej oprawy muzycznej
imprez i uroczystości miejskich (22 koncerty za kwotę 130 tys. zł) jedynie 4 plenerowe koncerty letnie: Lato
w Mieście – Dąbrowa Górnicza 2022 za ogólną kwotę 47 tys. zł (w tym 32 tys. zł - z dotacji).
Następnie głos zabrał przedstawiciel Stowarzyszenia „Razem w Przyszłość” zwracając się
z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia dotacji na 2022 rok w związku z realizacją przez
Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość zadania publicznego pn. Klub Seniora i Juniora „Manhattan”.
Prośbę swą motywował następująco - „Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” prowadzi Klub Seniora
i Juniora „Manhatan” od 2015 roku. Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania wynosi 80.000,00 zł
i jest niezmienna od 2016 roku, czyli od 6 lat. Klub cieszy się ogromną popularnością wśród Mieszkańców
Osiedla Sikorskiego. Pełni niepodważalną rolę społeczną. Stanowi przestrzeń dla działań integrujących
społeczność lokalną. Miesięcznie korzysta z niego łącznie 80 osób, tj. seniorów, juniorów i rodzin. Oferta
Klubu spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony Mieszkańców. Realizujemy rocznie ok. 1000 godz.
zajęć warsztatowych i animacji kulturalnych prowadzonych przez szkoleniowców zewnętrznych ( 602 godz. ),
wolontariuszy ( 292 godz. ) i Kierownika Klubu ( 150 godz. ). Oprócz tego organizujemy wycieczki, eventy,
spotkania świąteczne, okolicznościowe i wiele, wiele innych. Klub otwarty jest przez 7 godz. dziennie i jest
dostępny na bieżąco dla Mieszkańców.

Tak więc Klub Seniora i Juniora „Manhattan” jest miejscem

przyjaznym dla jego uczestników.
Biorąc pod uwagę szerokie spektrum naszego działania chciałbym zaznaczyć, iż koszty związane
z utrzymaniem Klubu i prowadzeniem działalności z roku na rok ulegają podwyższeniu. Ponosimy dość duże
wydatki związane z bieżącym utrzymaniem lokalu klubowego, tj. wydatki związane z opłatą mediów,
centralnego ogrzewania, wody, prądu. Rosną także ceny paliwa, żywności, a co za tym idzie, koszty
wycieczek, wspólnych spotkań, jak również ceny zakupu materiałów do warsztatów, czy środków czystości.
Szczególne obciążenie budżetu naszego projektu stanowią koszty centralnego ogrzewania.
Rozliczenie tych kosztów jest bardzo niekorzystne finansowo dla stowarzyszenia. Brana jest pod uwagę
powierzchnia całkowita lokali, a nie rzeczywista wysokość poboru ciepła. Należy zaznaczyć, że nie w każdym
pomieszczeniu jest centralne ogrzewanie. Dlatego będziemy interweniować w MZBM celem rozwiązania
występującego problemu. Z naszego doświadczenia wynika, że korzystniejsze byłoby usunięcie centralnego
ogrzewania w obecnej bardzo starej formie, a zastąpienie go nowym, ekonomicznym systemem grzewczym
i klimatyzacyjnym. Poprawiłoby to finanse Stowarzyszenia i standard świadczonych przez nas usług dla
Mieszkańców Osiedla Sikorskiego.
Co roku zwiększa się też płaca minimalna osoby zatrudnionej na umowę o pracę. Natomiast od 6 lat
nie uległa podwyższeniu stawka za jedną godzinę warsztatową instruktorów zatrudnionych na umowę
zlecenia. Wynosi ona 50,00 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy. Coraz trudniej jest znaleźć za tę kwotę
wykwalifikowaną kadrę, która będzie realizowała powyższe umowy na odpowiednim poziomie. Należy także

zaznaczyć, że obecnie zatrudnieni w projekcie instruktorzy zgłaszają problem zbyt niskiej płacy i chcą
negocjować wyższe stawki. Niestety Stowarzyszenia nie stać na to.
W związku z powyższym proszę o rozważenie możliwości zwiększenia kwoty dotacji na 2022
rok związanej z prowadzeniem Klubu Seniora i Juniora „Manhattan” o 20.000,00 zł”.
Po zebraniu wszystkich uwag od przedstawicieli organizacji pozarządowych uczestniczących
w spotkaniu branżowym Łukasz Baruch poinformował obecnych, że zgłoszone uwagi zawarte zostaną
w notatce, która po sporządzeniu zostanie przekazana do Wydziału Organizacji Pozarządowych, jak również
do Wydziału Kultury, Sportu i Organizacji Czasu Wolnego .

Notatkę sporządził:
Łukasz Baruch

