Notatka ze spotkania w dniu 24 września 2014r.
Konsultacje branżowe w obszarach:
Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień,
Pomoc społeczna,
Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
W dniu 24 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 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: Stowarzyszenie Dar serca, DSA Klub
BLOK, Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane ich Opiekunów i Przyjaciół, Noclegownia Caritas, Caritas Diecezji Sosnowieckiej, Fundacja Pro salute,
Stowarzyszenie Nowa nadzieja, Stowarzyszenie Małolat, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – CIS Ząbkowice, Polskie Towarzystwo Kulturalne,
Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Polski Związek Emerytów i Rencistów, Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Neuron, Fundacja Godne życie, Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek, Fundacja Pomoc szkole, Stowarzyszenie SOMA<
Stowarzyszenie Przyjazny Dom, Stowarzyszenie Krokus,
Z ramienia Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: Zdzisława Krygier – Z-ca Naczelnika Wydziału Zdrowia Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej,
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. Zaznaczyła, że w okresie po upublicznieniu propozycji Wydziału zadań na rok 2015 r. były
organizowane spotkania przedstawicieli UM oraz zainteresowanych organizacji pozarządowych w dwóch kwestiach: prowadzenia placówek wsparcia
dziennego na terenie Dąbrowy Górniczej w 2015 r. pod kątem zmian Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz trwały rozmowy dot.
funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej w roku 2015.
W następnym punkcie Naczelnik Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej przedstawiła następujące zadania:
Obszar: Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień,
L.p.
1.

2.

Nazwa Wydziału:

Nazwa zadania:
1.1 Organizowanie i rozwijanie różnych form
uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
w życiu społeczności lokalnej (wsparcie środowiska
abstynenckiego, indywidualne oraz grupowe
samokształcenie)
1.2 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie

Proponowana kwota:

Planowany termin
ogłoszenia:
40.000 zł.

W ramach zadania ma zostać
wybrany jeden Zleceniobiorca
320 000.00 zł.

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,

W ramach zadania ma zostać
wybranych kilku
Zleceniobiorców
Wnioskowane kwoty nie mogą
przekroczyć 50.000 zł

Przy zadaniu 1.2 należy:
1. dołączyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do
nieruchomości/lokalu,
2. dysponować sprzętem,
3. posiadać statut placówki lub jego projekt,
4.. dołączyć regulamin organizacyjny lub jego projekt,
5. dołączyć program profilaktyczny,
6. zajęcia winny odbywać się 5 razy w tygodniu,
minimum 4 godziny dziennie,
7. podmiot zapewni kadrę z kwalifikacjami określonymi
w art. 25-27 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej,
8. placówka winna być przeznaczona dla min. 20 do max.
30 dzieci z uwzględnieniem wymogu określonego w art.
28 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
9. podmiot winien zapewnić dzieciom jeden posiłek,
10. preferowane będą oferty, które obejmować będą 1
miesiąc wakacji.
3.

Wydział Zdrowia Polityki
Społecznej i Profilaktyki
Uzależnień
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1.3 Prowadzenie placówki wsparcia dziennego
w formie specjalistycznej.
Przy realizacji zadania 1.3 należy spełnić następujące
warunki:
Przy zadaniu 1.3 należy:
1. dołączyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do
nieruchomości/lokalu,
2. dysponować sprzętem,
3. posiadać statut placówki lub jego projekt,
4. dołączyć regulamin organizacyjny lub jego projekt,
5. dołączyć program socjoterapeutyczny,
6. zajęcia winny odbywać się 5 razy w tygodniu,
minimum 4 godziny dziennie,
7. podmiot zapewni kadrę z kwalifikacjami określonymi w
art. 25-27 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej,
8. placówka winna być przeznaczona dla min 20 do max.

60.000 zł.
W ramach zadania ma zostać
wybrany jeden Zleceniobiorca

30 dzieci
z uwzględnieniem wymogu określonego w art. 28 ust. 2
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
9. podmiot winien zapewnić dzieciom jeden posiłek,
10. preferowane będą oferty, które obejmować będą 1 miesiąc
wakacji.
15.000 zł.

4.
1.4 Programy na rzecz propagowania trzeźwości przez
organizacje abstynenckie.
5.
1.5 Udzielanie porad prawnych w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
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W ramach zadania ma zostać
wybrany jeden Zleceniobiorca
20.000 zł.
W ramach zadania ma zostać
wybrany jeden Zleceniobiorca

W konsekwencji w obszarze: Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień w toku rozmów i zmian zapisów do Ustawy o wspieraniu rodziny
i pieczy zastępczej zmieniono warunki szczególne w zadaniach dot. placówek wsparcia dziennego.
Z zapisów: 1.2 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, Strzemieszyce.
Przy zadaniu 1.2 należy:
1. dołączyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości/lokalu,
2. dysponować sprzętem,
3. posiadać statut placówki lub jego projekt,
4. posiadać pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
i właściwego państwowego Inspektora sanitarnego
o warunkach bezpieczeństwa
i higieny budynku, w którym będą odbywać się zajęcia,
5. dołączyć regulamin organizacyjny lub jego projekt,
6. dołączyć program profilaktyczny,
7. zajęcia winny odbywać się 5 razy w tygodniu, minimum 4 godziny dziennie,
8. podmiot zapewni kadrę z kwalifikacjami określonymi w art. 25-27 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej,
9. placówka winna być przeznaczona dla 30 dzieci z uwzględnieniem wymogu określonego w art. 28 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej,
10. podmiot winien zapewnić dzieciom jeden posiłek,
11. preferowane będą oferty, które obejmować będą 1 miesiąc wakacji.
Dokonano zmian:
1.2 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,
Przy zadaniu 1.2 należy:

1. dołączyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości/lokalu,
2. dysponować sprzętem,
3. posiadać statut placówki lub jego projekt,
4.. dołączyć regulamin organizacyjny lub jego projekt,
5. dołączyć program profilaktyczny,
6. zajęcia winny odbywać się 5 razy w tygodniu, minimum 4 godziny dziennie,
7. podmiot zapewni kadrę z kwalifikacjami określonymi w art. 25-27 ustawy z dnia
i systemie pieczy zastępczej,
8. placówka winna być przeznaczona dla min. 20 do max. 30 dzieci.
9. podmiot winien zapewnić dzieciom jeden posiłek,
10. preferowane będą oferty, które obejmować będą 1 miesiąc wakacji.

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny

Ustalono tez próg wnioskowanych kwot w tym zadaniu wynosi: 50 000,00 zł oraz zdecydowano o wyłączeniu z tego zadania dzielnicy Strzemieszyce.
Tożsame zmiany w warunkach szczególnych zostały zapisane w zadaniu 1.3
W kwestii prowadzenia Centrum Integracji Społecznej w Ząbkowicach odbędą się kolejne spotkania celem ustalenia końcowego stanowiska Urzędu Miejskiego.

Lp.
1.

2.

3.

Nazwa Wydziału:

Wydział Zdrowia Polityki
Społecznej i Aktywizacji
Zawodowej

Obszar: ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Nazwa zadania:
Proponowana kwota:
1.1 Rehabilitacja ruchowa dla dorosłych
24 000,00 zł.
niepełnosprawnych i przewlekle chorych mieszkańców
W ramach zadania ma zostać
Dąbrowy Górniczej z dysfunkcją narządów ruchu.
wybranych kilku Zleceniobiorca
1.2 Zabezpieczenie ponadstandardowych świadczeń
zdrowotnych w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej
dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
1.3 Rehabilitacja dla dorosłych niepełnosprawnych
mieszkańców Dąbrowy Górniczej z wadą narządu wzroku.

4.
1.4 Rehabilitacja i terapia dla niepełnosprawnych dzieci
i młodzieży z Dąbrowy Górniczej metodą EEG
Biofeedback i metodą Tomatisa.
5.

1.5 Rehabilitacja kobiet z Dąbrowy Górniczej po chorobie
nowotworowej piersi.

11 000,00 zł.
W ramach zadania ma zostać
wybrany jeden Zleceniobiorca
12 000,00 zł.
W ramach zadania ma zostać
wybrany jeden Zleceniobiorca

Listopad 2014

18 000,00 zł.
W ramach zadania ma zostać
wybrany jeden Zleceniobiorca
25 000,00 zł.
W ramach zadania ma zostać
wybrany jeden Zleceniobiorca

Po prezentacji zadań w obszarze ochrony zdrowia: Ze strony Stowarzyszenia Kobieta Liderem Świata wyszła propozycja zadania: dot. rehabilitacji dot. układu
oddechowego. Zaproponowano, że o realizacji tego typu zadań można rozmawiać w przyszłym roku.

Obszar: Pomocy społecznej
L.p.

Nazwa Wydziału:

Nazwa zadania:

Wydział Zdrowia Polityki
Społecznej i Profilaktyki
Uzależnień

1.1 Prowadzenie Domu dla Bezdomnych z Dąbrowy
Górniczej wraz z realizacją programu profilaktycznego.
Przy realizacji zadania 1.1 należy spełnić warunki:
1. osoba kierująca Domem dla Bezdomnych powinna
posiadać trzyletni staż pracy w pomocy społecznej oraz
specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej,
2. podmiot powinien zatrudniać pracownika socjalnego,
3. podmiot zabezpieczy możliwość korzystania przez
osoby bezdomne i zamieszkujące w warunkach
substandardowych z kąpieli, zabiegów higienicznych,
możliwości prania i zmiany odzieży,
4. podmiot uwzględni w ofercie program profilaktycznoterapeutyczny dla osób bezdomnych bądź zagrożonych
bezdomnością, uzależnionych od alkoholu i innych
środków psychoaktywnych oraz osób z problemami
uzależnień zamieszkujących w warunkach
substandardowych – finansowany ze środków
pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w kwocie
25 000,00 zł.

Proponowana kwota:

Planowany termin
ogłoszenia:

1.

2.

1.2 Prowadzenie Noclegowni dla Bezdomnych z Dąbrowy
Górniczej wraz z realizacją programu profilaktycznego.
Przy realizacji zadania 1.2 należy spełnić warunki:
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 profilaktycznoterapeutyczny i wczesnej interwencji dla osób

365.000,00 zł.
W ramach zadania ma zostać
wybrany jeden Zleceniobiorca

200.000,00 zł.
W ramach zadania ma zostać
wybrany jeden Zleceniobiorca
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bezdomnych bądź zagrożonych bezdomnością,
uzależnionych od alkoholu i innych środków
psychoaktywnych – finansowany ze środków
pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w kwocie
20 000,00 zł.
3.
1.3 Dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców
Dąbrowy Górniczej (wstępne założenia do Programu
FEAD)

19.000,00 zł.
W ramach zadania ma zostać
wybrany jeden Zleceniobiorca
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4.
12.000,00 zł.
1.4 Zorganizowanie Wigilii dla najuboższych, samotnych
mieszkańców Dąbrowy Górniczej

W ramach zadania ma zostać
wybrany jeden Zleceniobiorca

Zadania dot. obszaru Pomocy społecznej zostały przez organizacje przyjęte bez zastrzeżeń.
Ustalenia:
Organizacje pozarządowe nie wniosły postulatu o konieczności organizacji kolejnego spotkania konsultacyjnego dot. w/w obszaru.
Uczestników spotkania poinformowano o możliwości skorzystania z doradztwa z zakresu pisania projektów/wypełniania wniosku o dotacje w Inkubatorze Społecznej
Przedsiębiorczości.

Notatkę sporządziła:

Zatwierdziła:

Anastazja Wypych

Zdzisława Krygier

Biuro Organizacji Pozarządowych i

Z-ca Naczelnika Wydziału Zdrowia Polityki Społecznej i Aktywizacji

Aktywności Obywatelskiej

Zawodowej

