PLAN PRACY REOP
W ROKU 2014
Pięcioro członków REOP jest jednocześnie członkami Elbląskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego. Część nw. tematów będzie podejmowana na posiedzeniach ERDPP.
Spotkania odbywają się w 3 czwartek każdego mca, o godz. 9.00 w siedzibie ESWIP przy
ul. Związku Jaszczurczego 17. W miesiącach, w których obradować będzie Elbląska Rada
Działalności Pożytku Publicznego, posiedzenia REOP mogą być odwołane.
1. Udział w wypracowaniu Rocznego Programu Współpracy samorządu elbląskiego
z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.
2. Udział w wypracowaniu Wieloletniego programu współpracy samorządu
elbląskiego z organizacjami pozarządowymi.
3. Doroczne spotkanie z prezydentem Elbląga (styczeń).
4. Konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego (na bieżąco).
5. Udział w wypracowaniu Strategii rozwoju Elbląga 2020+ (praca w zespole oraz
konsultowanie).
6. Udział w pracach Rady Organizacji Pozarządowych Województwa WarmińskoMazurskiego (A.Jachimowicz).
7. Współpraca przy tworzeniu serwisu społecznościowego dla organizacji i
aktywnych społecznie mieszkańców Elbląga.
8. Współpraca przy opracowaniu standardu przygotowywania Elbląskiego Forum
Inicjatyw Pozarządowych i konferencji plenarnej.
9. Działania na rzecz przyjęcia uchwały RM Elbląga w sprawie udzielania pożyczek,
poręczeń dla organizacji pozarządowych.
10. Współorganizacja XV Elbląskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych i
przeprowadzenie konkursu na najbardziej aktywnego wystawcę (maj/czerwiec).
11. Współorganizacja dorocznej konferencji plenarnej elbląskich organizacji
pozarządowych (kwiecień).
12. Aktualizacja Regulaminu i współorganizacja Konkursu na najlepszą inicjatywę
elbląskich organizacji pozarządowych im. Dr Aleksandry Gabrysiak (Teresa
Wojcinowicz).
13. Współorganizacja Konferencji z okazji Dnia Wolontariusza (grudzień).
14. Zgłaszanie organizacji pozarządowych do dorocznych Nagród Prezydenta Elbląga.
15. Monitorowanie przygotowania i wdrożenia uchwały RM Ega w sprawie ustalenia
zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród działaczom społecznym,
wolontariuszom i pracownikom organizacji pozarządowych osiągających wysokie
wyniki w pracy społecznej, wolontarystycznej i zawodowej na rzecz pożytku
publicznego.
16. Ewaluacja procesu oceny ofert w konkursach ofert ogłaszanych przez samorząd
(po zakończeniu konkursów – jesień).

17. Patronat nad pracą „Grupy na rzecz 1 % dla Elbląga”.
18. Aktualizacja statutu REOP (Grzegorz Nowaczyk).
19. Spotkanie w sprawie budżetu miasta na rok 2015 w kontekście organizacji
pozarządowych (październik)
20. Przygotowanie regulaminu/kodeksu debat wyborczych, przeprowadzenie debaty
prezydenckiej przed wyborami samorządowymi w 2014 roku.
21. Przeprowadzenie co najmniej raz na kwartał Kawiarenki Obywatelskiej dotyczącej
ważnych tematów sektora pozarządowego (każdorazowo Kawiarenkę organizuje
inna organizacja we współpracy z COP).
22. Ocena pracy Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
23. Podjęcie działań w zakresie ułatwienia obsługi księgowej małych organizacji.
24. Opracowanie sprawozdania z działalności za rok 2013 i przygotowanie planu
pracy REOP na 2015 rok.
Plan pracy zatwierdzony przez REOP w dniu 20.12.2013

