Notatka ze spotkania w dniu 11 września 2014 r.
Konsultacje branżowe w obszarze: Oświaty i wychowania
W dniu 11 września 2014 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 2015. Przedmiotem spotkania były konsultacje upublicznione 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: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji
Zatrudnienia, Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Aktywny rozwój, Stowarzyszenie Civitas,
Z ramienia Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: Elżbieta Gęca- Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego, Magdalena Mike – Inkubator Społecznej
Przedsiębiorczości/ Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Anastazja Wypych – Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności
Obywatelskiej.
Spotkanie otworzyła Pani Anastazja Wypych, przywołując przebieg prac nad Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015. Przedstawiła
zmiany w karcie oceny wniosku oraz poinformowała zebranych o przebiegu spotkań w lipcu grupy ds. dotacji 2015 oraz sierpniowych spotkaniach branżowych
Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych w sierpniu.
W następnym punkcie spotkania Naczelnik Wydziału Oświaty przedstawił następujące zadania:

Obszar: Oświaty i wychowania
L.p.

Nazwa Wydziału:

1.

Nazwa zadania:
1.1 Umożliwienie uzyskania dodatkowej wiedzy przez
uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie preorientacji
zawodowej.

Proponowana kwota:

Planowany termin
ogłoszenia:

70 000,00 zł./wieloletnie
W ramach zadania ma zostać
wybrany jeden Zleceniobiorca
70 000,00 zł./wieloletnie

Wydział Oświaty

1.2 Kompleksowe oraz wielospecjalistyczne
oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i
młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej.

W ramach zadania ma zostać
wybrany jeden Zleceniobiorca

Grudzień 2014

20 000,00 zł.
1.3 Edukacja na rzecz budowania społeczeństwa
obywatelskiego.

W ramach zadania ma zostać
wybrany jeden Zleceniobiorca

Podczas spotkania przedstawiciel Urzędu omówił poszczególne zadania. W związku z nieobecnością uczestników spotkania grupy branżowej z dnia 28.08.2014 r.
(notatka w załączeniu), które zasugerowały zmiany, nie ustosunkowano się do propozycji i nie zmieniono zapisów.

Uczestnicy spotkania nie wnieśli uwag do propozycji Wydziału.
Ustalenia:
1. Organizacje pozarządowe nie wniosły postulatu o konieczności organizacji kolejnego spotkania konsultacyjnego dot. w/w obszaru.
Uczestników spotkania poinformowano o kolejnych spotkaniach branżowych we wrześniu.
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