Notatka ze spotkania w dniu 23 września 2014 r.
Konsultacje branżowe w obszarach: Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności
W dniu 23 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: TSO Muszkiet, ZHP- Hufiec Dąbrowa
Górnicza,
Z ramienia Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: Renata Sikorska – Z-ca Naczelnika Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego, Magdalena Mike –
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości/ Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Anastazja Wypych – Biuro Organizacji Pozarządowych i
Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego.
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 kolejnym punkcie spotkania Naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego przedstawiła następujące zadania:

L.p.
1.

2.

3.

Obszar: Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności
Nazwa zadania:
Proponowana kwota:
Planowany termin
ogłoszenia:
Gminne i szkolne zawody strzeleckie dla mieszkańców
Dąbrowy Górniczej
7 000,00 zł.
Warunki szczególne:
W ramach zadania ma zostać
Uprawnienia sędziowskie w zakresie strzelectwa, własny
wybrany jeden Zleceniobiorca.
sprzęt (karabinki, tarcze itp.) zabezpieczenie miejsca
Grudzień 2014 r.
realizacji zadania - strzelnica
Zabezpieczenie medyczne osób wypoczywających nad
Centrum Zarządzania
zbiornikiem Pogoria III w Dąbrowie Górniczej
Kryzysowego
Warunki szczegółowe:
20 000,00 zł.
Uprawnienia ratowników medycznych, sprzęt do
W ramach zadania ma zostać
udzielania pierwszej pomocy, zorganizowanie polowego
wybrany jeden Zleceniobiorca.
punktu medycznego oraz ruchomych patroli,
przygotowanie harmonogramu dyżurów (daty, osoby)
Marzec 2015
Dodatkowe dyżury ratowników WOPR podczas
20 000,00 zł.
weekendów sezonu letniego 2015 na terenie zbiornika
W ramach zadania ma zostać
Nazwa Wydziału:

wodnego Pogoria III w Dąbrowie Górniczej.
Warunki szczególne:
Uprawnienia ratowników wodnych, sprzęt ratowniczy,
przygotowanie harmonogramu dyżurów (daty, osoby).
Oświadczenie, że ratownicy pełniący dyżury w ramach
programu nie pracują w tym samych czasie na zlecenie
CSiR.

wybrany jeden Zleceniobiorca.

Pani Naczelnik przedstawiła propozycję zadań Wydziału. W wyniku propozycji organizacji pozarządowych, które przyszły do Biura Organizacji Pozarządowych
i Aktywności Obywatelskiej Wydział merytoryczny zdecydował na etapie analizy tych zadań o zwiększeniu środków w zadaniach dot. zabezpieczenia medycznego
i dyżurów ratowników, wycofując się z zadania pn.: Organizacja szkolenia z zakresu bezpiecznych zachowań w obliczu zagrożenia.
Ustalenia:
1. Organizacje pozarządowe nie wniosły postulatu o konieczności organizacji kolejnego spotkania konsultacyjnego dot. w/w obszaru.
Uczestników spotkania poinformowano o kolejnych spotkaniach branżowych oraz możliwości skorzystania z doradztwa z zakresu pisania projektów/wypełniania
wniosku o dotacje w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości.
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