Sprawozdanie z działalności
Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych
w roku 2014
1. Powstanie Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych
Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych powołana została przez elbląskie organizacje
pozarządowe podczas konferencji 19 grudnia 1998 roku. Było to związane z likwidacją
województwa elbląskiego.
Rada działa na podstawie Statutu przyjętego przez Konferencję elbląskich organizacji
pozarządowych, przez tą Konferencję jest też wybierana w wyborach tajnych.
Rada jest członkiem Rady Organizacji Pozarządowych Województwa WarmińskoMazurskiego. Członkowie Rady wchodzą w skład Elbląskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego.
2. Zadania Rady zgodnie ze Statutem
1. Współpraca z administracją publiczną oraz innymi partnerami życia społecznego miasta
Elbląga, województwa oraz kraju.
2. Opiniowanie projektów ustaw, uchwał i decyzji administracyjnych dotyczących sektora
pozarządowego.
3. Wypracowywanie stanowisk odnośnie zagadnień dotyczących sektora pozarządowego w
mieście, regionie, województwie i kraju.
4. W porozumieniu z Pełnomocnikiem i Zespołem Konsultacyjnym coroczne określanie
priorytetów współpracy samorządu z organizacjami działającymi w sferze pożytku
publicznego w Rocznym programie współpracy,
5. Wyłanianie swoich przedstawicieli do zespołów wypracowujących prawo lokalne
dotyczące sektora pozarządowego,
6. Opiniowanie przekazanych przez Pełnomocnika projektów uchwał Rady Miejskiej Elbląga
dotyczących organizacji pozarządowych,
7. Wspieranie działań integracyjnych sektora pozarządowego (m.in. współorganizacja
corocznego Forum Inicjatyw Pozarządowych, inicjowanie spotkań branżowych i
tematycznych organizacji pozarządowych),
8. Inicjowanie publicznej dyskusji nad zagadnieniami społeczeństwa obywatelskiego,
9. Wspieranie działań konkretnych organizacji pozarządowych oraz grup organizacji,
10. Promowanie Karty Etycznej Organizacji Pozarządowych,
11. Udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym,
12. Wyłanianie swoich przedstawicieli do Zespołu Konsultacyjnego i w razie potrzeby do
Komisji Opiniujących,
13. Wspólnie z Pełnomocnikiem organizowanie dorocznej Konferencji plenarnej elbląskich
organizacji pozarządowych,
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14. Przeprowadzanie co roku Konkursu im. dr Aleksandry Gabrysiak na najlepszą inicjatywę
elbląskiej organizacji pozarządowej,
15. Podejmowanie zagadnień związanych z etyką w sektorze pozarządowym,
16. Pomoc w sytuacjach konfliktowych z udziałem podmiotów sektora pozarządowego,
17. Delegowanie przedstawiciela Rady do kapituły konkursu o tytuł „Filantropa Roku”.
3. Skład Rady
W skład REOP kadencji 2013-2016 wchodzi 9 osób, są to:
1. Przewodniczący: Arkadiusz Jachimowicz (Stowarzyszenie ESWIP),
2. Wiceprzewodnicząca: Anna Podhorodecka (Stowarzyszenie Na Rzecz Hospicjum
Elbląskiego),
3. Sekretarz: Włodzimierz Ludwikowski (Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze
Denar) - złożył rezygnację (marzec), w zamian do REOP wszedł Marian Peters (Elbląski
Komitet Obywatelski),
4. Członkowie/inie: Olaf Baranowski (Stowarzyszenie Elbląg Europa),
5. Hanna Chmiel (Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek),
6. Sylwia Elżbieta Domżalska (Uczniowski Klub Pływacki Jedynka),
7. Maciej Leśniewski (Aeroklub Elbląski),
8. Robert Pilecki (Klub Sportowy Olimpia Elbląg),
9. Teresa Mirosława Wojcinowicz (Elbląskie Towarzystwo Kulturalne).
Sekretarzem REOP został pracownik Centrum Organizacji Pozarządowych: Rafał Narnicki.
Do pracy w Radzie Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
oddelegowani zostali: Arkadiusz Jachimowicz (członek Prezydium Rady) i Robert Pilecki.

4. Tryb pracy Rady w 2014 roku
Ze względu na to, iż pięcioro członków REOP jest jednocześnie członkami Elbląskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego, ustalono, że w miesiącach, w których obradować będzie
ERDPP, posiedzenia REOP mogą być odwołane.
Spotkania REOP odbywały się w 3 czwartek każdego mca, o godz. 9.00 w siedzibie ESWIP
przy ul. Związku Jaszczurczego 17. Informacje o spotkaniach publikowane są na stronie COP.
Spotkania są otwarte, każda organizacja może wziąć w nim udział. Protokoły z posiedzeń
zamieszczane są na stronie www.cop.elblag.pl.
Zgodnie z ustaleniami z 2013 roku, każdorazowo na spotkania REOP zapraszani są
członkowie ERDPP, którzy pracują na posiedzeniach na równych prawach jak członkowie
REOP. Również wszelka komunikacja drogą mailową itp. obejmuje członków REOP i
ERDPPsp. Oznacza to, że pełny skład obrad wynosi 14 osób (9 członków REOP, 5 członków
ERDPPsp.).
Odbyło się 4 protokółowane posiedzenia REOP (w tym jedno spotkanie z prezydentem
Elbląga), a także spotkanie wigilijne (grudzień 2014). (Pozostałe spotkania połączone były z
posiedzeniami ERDPP). Były to posiedzenia otwarte, w których uczestniczyli zaproszeni
goście zarówno z samorządu, jak i organizacji pozarządowych. W większości posiedzeń
uczestniczył Maciej Pietrzak Pełnomocnik Prezydenta Elbląga ds. Organizacji
Pozarządowych. Na wszystkich posiedzeniach było kworum.
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Odbyło się także dwudniowe, wyjazdowe posiedzenie REOP dot. omówienia zmian w statucie
REOP, standardu organizowania Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz konferencji plenarnej.
5.

Praca członków REOP w Elbląskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Przedstawicielami II kadencji ERDPP są:
Z ramienia REOP:
1. Maciej Leśniewski (Aeroklub Elbląski)
2. Arkadiusz Jachimowicz (Stowarzyszenie ESWIP)
3. Teresa Wojcinowicz (Elbląskie Towarzystwo Kulturalne)
4. Anna Podhorodecka (Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum Elbląskiego)
5. Robert Pilecki (Klub Sportowy Olimpia Elbląg).
Pozostali przedstawiciele sektora pozarządowego wybrani przez konferencję:
6. Agnieszka Banaś – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
7. Teresa Bocheńska – Bank Żywności w Elblągu
8. Paweł Marek Kulasiewicz – Stowarzyszenie Elbląg Europa
9. Grzegorz Ryszard Nowaczyk - Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze
„Denar”
10. Beata Peplińska-Strehlau – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Elblągu.
ERDPP odbyła 5 posiedzeń. Protokoły z posiedzeń znajdują się na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego: http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/272.
7. Realizacja Planu pracy Rady w roku 2014
1. Udział w wypracowaniu Rocznego Programu Współpracy samorządu
elbląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.
Członkowie REOP/ERDPPsp uczestniczyli we współtworzeniu i konsultowaniu
dokumentu.
2. Udział w wypracowaniu Wieloletniego programu współpracy samorządu
elbląskiego z organizacjami pozarządowymi.
Członkowie REOP/ERDPPsp uczestniczyli we współtworzeniu i konsultowaniu
programu, który jednak z uwagi na wybory samorządowe w listopadzie br nie
został ostatecznie opracowany.
3. Doroczne spotkanie z prezydentem Elbląga (styczeń).
Spotkanie odbyło się 25. stycznia z prezydentem Jerzym Wilkiem i
wiceprezydentem Markiem Pruszakiem.
Tematyka spotkania:
1. współpraca z samorządem elbląskim na rzecz wykorzystania RPO 2014-2020
przez elbląskie organizacje pozarządowe.
2. kwestia środków finansowych na wkłady własne dla projektów realizowanych
przez organizacje ze środków spoza budżetu miasta;
3. kwestia uruchomienia pożyczek dla organizacji ze środków budżetu miasta
(zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
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Ze spotkania sporządzona została notatka.
4. Konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego (na bieżąco).
Członkowie REOP/ERDPPsp skonsultowali kilka projektów uchwał Rady
Miejskiej.
5. Udział w wypracowaniu Strategii rozwoju Elbląga 2020+ (praca w zespole
oraz konsultowanie).
Członkowie REOP/ERDPPsp wzięli udział w konsultacjach projektu strategii.
Strategia została ostatecznie przyjęta przez Radę Miejską w Elblągu.
6. Udział w pracach Rady Organizacji Pozarządowych Województwa
Warmińsko-Mazurskiego (A.Jachimowicz).
Arkadiusz Jachimowicz uczestniczył w kilku spotkaniach Rady i Prezydium Rady.
Brał także udział w posiedzeniach Rady Działalności Pożytku Publicznego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, do której został wybrany z ramienia
ROPWWM.
7. Współpraca przy tworzeniu serwisu społecznościowego dla organizacji i
aktywnych społecznie mieszkańców Elbląga.
Członkowie REOP/ERDPPsp skonsultowali założenia serwisu:
http://centrumelblag.pl/. Serwis jest jeszcze w trakcie uzupełniania.
8. Współpraca przy opracowaniu standardu przygotowywania Elbląskiego
Forum Inicjatyw Pozarządowych i konferencji plenarnej.
Członkowie REOP/ERDPPsp na dwudniowym posiedzeniu (Miłomłyn) omawiali
założenia standardu. Standard zostanie ukończony w 2015 roku.
9. Działania na rzecz przyjęcia uchwały RM Elbląga w sprawie udzielania
pożyczek, poręczeń dla organizacji pozarządowych.
Temat został omawiany podczas spotkania z prezydentem Elbląga, jednak nie
został zaakceptowany przez władze miejskie. Należy kontynuować starania.
10. Współorganizacja XV Elbląskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych i
przeprowadzenie konkursu na najbardziej aktywnego wystawcę
(maj/czerwiec).
Członkowie REOP/ERDPPsp brali udział w opracowaniu programu FIP, brali
udział w jego przebiegu. Marian Peters przeprowadził w imieniu REOP konkurs
na najbardziej atrakcyjne stoisko podczas FIP.
11. Współorganizacja dorocznej konferencji plenarnej elbląskich organizacji
pozarządowych (kwiecień).
Konferencja została przeniesiona na 5 grudnia i połączona z obchodami
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza pod nazwą 777 Barw Wolontariatu
(nawiązującą do 777 lecia Elbląga).
12. Aktualizacja Regulaminu i współorganizacja Konkursu na najlepszą
inicjatywę elbląskich organizacji pozarządowych im. Dr Aleksandry
Gabrysiak (Teresa Wojcinowicz).
Teresa Wojcinowicz zaproponowała zmiany w Regulaminie konkursu, które
zostały omówione i zaakceptowane przez REOP/ERDPPsp. Zgodnie z tym
regulaminem Konkurs został przeprowadzony już w 2014 roku. Regulamin w
załączeniu.
Na konkurs zgłoszono 11 projektów. Laureatem zostało Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Elblągu.
13. Współorganizacja Konferencji z okazji Dnia Wolontariusza (grudzień).
Członkowie REOP/ERDPPsp współorganizowali konferencję:
wiceprzewodnicząca REOP Anna Podhorodecka współprowadziła spotkanie,
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Teresa Wojcinowicz przeprowadziła fragment związany z rozstrzygnięciem
Konkursu.
14. Zgłaszanie organizacji pozarządowych do dorocznych Nagród Prezydenta
Elbląga.
REOP/ERDPPsp nie zgłosił organizacji do tegorocznej edycji konkursu.
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.
Temat nie został poddany pod obrady REOP/ERDPPsp.
16. Ewaluacja procesu oceny ofert w konkursach ofert ogłaszanych przez
samorząd (po zakończeniu konkursów – jesień).
Spotkanie ewaluacyjne odbyło się w maju. Notatka ze spotkania poniżej.
17. Patronat nad pracą „Grupy na rzecz 1 % dla Elbląga”.
Działania związane z akcją Milion dla Elbląga prowadzone jest przez Centrum
Organizacji Pozarządowych oraz część organizacji posiadających status
organizacji pożytku publicznego.
18. Aktualizacja statutu REOP (Grzegorz Nowaczyk).
Zmiany do statutu REOP omawiane były podczas dwudniowego, wyjazdowego
spotkania REOP. Zaktualizowany statut omawiany będzie w roku 2015.
19. Spotkanie w sprawie budżetu miasta na rok 2015 w kontekście organizacji
pozarządowych (październik).
Spotkanie nie odbyło się ze względu na przeprowadzane w listopadzie wybory
samorządowe.
20. Przygotowanie regulaminu/kodeksu debat wyborczych, przeprowadzenie
debaty prezydenckiej przed wyborami samorządowymi w 2014 roku.
Regulamin został przygotowany i zatwierdzony przez REOP/ERDPPsp. Debata
wyborcza z kandydatami na prezydenta Elbląga odbyła się 12.listopada w Hotelu
Elbląg. Obecnych było 5 kandydatów, jeden nie skorzystał z zaproszenia.
21. Przeprowadzenie co najmniej raz na kwartał Kawiarenki Obywatelskiej
dotyczącej ważnych tematów sektora pozarządowego (każdorazowo
Kawiarenkę organizuje inna organizacja we współpracy z COP).
Kawiarenki przeprowadzało Centrum Organizacji Pozarządowych (ESWIP).
Odbyły się 2 spotkania.
22. Ocena pracy Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Członkowie REOP/ERDPPsp brali udział w spotkaniu oceniającym
funkcjonowanie ERDPP podczas jednego z posiedzeń. Spotkanie prowadziła
ewaluatorka zewnętrzna.
23. Podjęcie działań w zakresie ułatwienia obsługi księgowej małych organizacji.
Członkowie REOP/ERDPPsp nie zajęli się tą sprawą.
24. Opracowanie sprawozdania z działalności za rok 2013 i przygotowanie planu
pracy REOP na 2015 rok.
Dokumenty zostały przygotowane na posiedzenie REOP/ERDPPsp na posiedzenie
w dniu 9. Stycznia 2015 roku.
8. Pozostałe działania i interwencje Rady
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1. Członkowie Rady uczestniczyli w posiedzeniach Komisji Konkursowych do
rozpatrywania ofert w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd
Miasta Elbląga.
2. Wystosowanie pisma do prezydenta o przedłożenie na obrady Rady Miejskiej w
Elblągu projektu uchwały w sprawie uruchomienia inicjatywy lokalnej (luty).
Uchwała została przyjęta przez Radę Miejską w Elblągu.
3. Rada opracowała propozycję pracy Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
na rok 2014 (w załączeniu).
4. Udział w ocenie współpracy samorządu elbląskiego z organizacjami pozarządowymi
(3. marca).
5. Złożenie wniosku o zmniejszenie liczby mieszkańców, którym przysługuje inicjatywa
uchwałodawcza do 150 mieszkańców. Ostatecznie RM przyjęła liczbę 750 osób.
6. Praca członków REOP/ERDPPsp w Zespole ds. konsultacji społecznych.
7. REOP/ERDPPsp rekomendowała zgłoszenie Fundacji Elbląg do Nagrody Prezydenta
Elbląga.
8. Kontynuacja prac nad lepszym wykorzystaniem RPO 2014-2023 przez elbląskie
organizacje pozarządowe – spotkanie w lutym 2014. Do tematu należy wrócić w 2015
roku.
9. Interwencja REOP w sprawie nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń w Ratuszu
Staromiejskim. Do tematu należy wrócić na forum ERDPP w 2015 roku.
Sprawozdanie przyjęte przez REOP, 9. stycznia 2015

Załączniki
Propozycje Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych
do planu pracy Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
na rok 2014
Kwestia organizacyjna
W ciągu roku Rada powinna spotkać się 6 razy (raz na dwa miesiące – par. 5 p. 7 Regulaminu) – należy
określić stałe terminy spotkań.
Powinności regulaminowe
1. ukonstytuowanie się Rady
2. zaopiniowanie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy samorządu z
organizacjami pozarządowymi za rok 2013
3. dokonanie ewaluacji procesu konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami
przeprowadzanych w roku 2013
4. monitoring pracy Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu za rok 2012
5. konsultacje rocznego programu współpracy samorządu z organizacjami na rok 2015
6. zaopiniowanie projektu strategii rozwoju Elbląga 2020+
Działania inne
7. dokończenie prac nad wieloletnim programem współpracy samorządu z organizacjami
8. podjęcie kwestii uruchomienia przez samorząd udzielania pożyczek i poręczeń dla organizacji
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9. tworzenie warunków do pozyskiwania przez op środków finansowych z RPO WM 2014-2020 na
remonty/adaptacje/zakup lokalów/budynków itp. infrastruktury
10. współtworzenie strategii rozwoju wolontariatu w Elblągu
11. udział w wypracowaniu system monitoringu, kontroli i oceny realizacji zleconego zadania
publicznego w samorządzie
12. zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Elbląga w sprawie:
a. regulaminu konsultacji społecznych (w tym z organizacjami pozarządowymi)
b. inicjatywy lokalnej
c. ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród działaczom społecznym,
wolontariuszom i pracownikom organizacji pozarządowych osiągającym wysokie wyniki w
pracy społecznej, wolontarystycznej i zawodowej na rzecz pożytku publicznego
13. wsparcie kampanii pozyskiwania 1 % dla elbląskich organizacji opp
14. organizowanie debat tematycznych na ważne, aktualne sprawy dotyczące pożytku publicznego
15. inne sprawy wniesione przez REOP, Pełnomocnika ds. op, organizacje lub samorząd
16. aktualizacja Regulaminu Rady
17. opiniowanie standaryzacji zadań publicznych m.in. COP, MCW (przyjętych przez Radę
poprzedniej kadencji)

KONKURS IM. DR ALEKSANDRY GABRYSIAK NA NAJCIEKAWSZĄ
INICJATYWĘ ELBLĄSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Dr Aleksandra Gabrysiak była wyjątkową w naszym mieście postacią, lekarzem o wielkim
sercu społecznika. Związana była z chorymi, osobami uzależnionymi, matkami samotnie
wychowującymi dzieci, więźniami, i wieloma innymi potrzebującymi pomocy. Swoją
postawą oddziaływała na szerokie kręgi ludzi i inspirowała innych do działania. Jest wzorem
dla elbląskich organizacji pozarządowych działających we wszystkich sferach życia.
W Elblągu jest ponad 300 organizacji pozarządowych, które prowadzą swoją działalność
przede wszystkim z myślą o mieszkańcach naszego miasta. Dla nich podejmują wiele
inicjatyw: niosą pomoc potrzebującym, fundują stypendia, organizują konferencje, warsztaty,
festyny, plenery itp. Tych form wsparcia jest bardzo wiele. Ich działania są często
niekonwencjonalne i pomysłowe; angażują nie tylko swoich członków, ale też wolontariuszy,
i aktywizują różnorodne środowiska. Wiele z nich ma też charakter nowatorski lub też
kontynuuje tradycyjne działania. Konkurs organizowany jest od 2003 roku i umożliwia
wyłanianie i nagradzanie najciekawszych projektów elbląskich organizacji.

REGULAMIN KONKURSU
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1. Organizatorem Konkursu jest Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych
2. Cele Konkursu
a. pokazanie mieszkańcom Elbląga najciekawszych działań na ich rzecz
b. promowanie działań elbląskich organizacji pozarządowych
c. propagowanie prospołecznych wartości
d. wspieranie wolontariatu
3. Warunki uczestnictwa
a. w Konkursie mogą brać udział wszystkie elbląskie organizacje pozarządowe
b. kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby prawne (w tym autorzy
projektów), fizyczne, organy administracji publicznej, Kościoły, REOP
c. zgłoszony projekt musi być zrealizowany do 30 września każdego roku
d. kandydatura do nagrody winna być zgłoszona na formularzu zgłoszenia w
terminie do 30 października – zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu
4. Kryteria oceny
a. innowacyjność projektu
b. zaangażowanie członków organizacji i wolontariuszy
c. społeczne znaczenie projektu
d. stosowanie przez organizację etycznych sposobów działania
e. umiejętność podejmowania przez organizację współpracy z samorządem
Elbląga oraz innymi organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi
5. Komisję Konkursową powołuje REOP a w jej skład wchodzą
przedstawiciele:
- Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych
- Urzędu Miejskiego w Elblągu
- Centrum Organizacji Pozarządowych
- Fundacji Elbląg oraz innych fundatorów nagród
6. Nagrody
a. Laureat Konkursu otrzyma dyplom, 2.000 zł oraz statuetkę
b. nagroda finansowa musi być przeznaczona na działalność statutową
c. Komisja Konkursowa może wyróżnić zgłoszone projekty przyznając dyplomy
d. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody lub
innego podziału nagród
e. ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Gali
Wolontariatu lub w trakcie innego, podobnej rangi wydarzenia.
Regulamin zatwierdzony przez
Radę Elbląskich Organizacji Pozarządowych
lipiec 2014

Dotychczasowi Laureaci Konkursu im. dr Aleksandry Gabrysiak
2004 – Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych za powołanie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu
2005 – Hufiec ZHP Elbląg za Festiwal Piegusa
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2006 – Stowarzyszenie Viva Art za projekt „Magnes”
2007 – Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych za pismo
„Pozarządowiec”
2008 – Hufiec ZHP Elbląg za program „Junga i Kadet”
2009 – Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych za Senioradę 2008
2010 – Stowarzyszenie Animatorów Kultury „Teatr z bliska” za II Festiwal Amatorskich
Zespołów Teatralnych DESKA
2011 – Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek za „Marsz Życia”
2012 – Stowarzyszenie Elbląg Europa za Międzynarodowy Festiwal "Wikingowie z Truso"
2013 – Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa, Oddział w Elblągu za inicjatywę
"Kompleksowa pomoc dla dzieci i młodzieży obciążonych syndromem FAS”

Wnioski i rekomendacje ze spotkania ewaluacyjnego
dotyczącego systemu oceny ofert w konkursach ofert
ogłaszanych przez Urząd Miejski w Elblągu
Elbląg, 22.05.2014
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego i organizacji pozarządowych
biorących udział w ocenie ofert.
1. Omówienie realizacji wniosków i rekomendacji z 2013 roku
Stwierdzono, że większość uwag i rekomendacji nie została jeszcze wdrożona. Jest to
możliwe obecnie, po minięciu okresu konkursów ofert.
2. Wnioski i rekomendacje
a. Należy promować dobre praktyki w zakresie współpracy/realizacji wspólnych
projektów pomiędzy organizacjami a instytucjami miejskimi podczas
konferencji plenarnej organizacji 6. grudnia.
b. Złożenie dobrej jakości oferty nie jest tożsame z dalszą dobrą realizacją
projektu, należy monitorować realizację projektu.
c. Obecne ustawodawstwo umożliwia pozyskiwanie dotacji organizacjom, które
nie rozliczyły się prawidłowo z końcem roku kalendarzowego. Należy podjąć
działania, aby tą sytuację zmienić (m.in. wstrzymanie pierwszej transzy dotacji
w nowym projekcie).
d. W związku z możliwością składania ofert na ten sam projekt do różnych
Departamentów Urzędu Miejskiego i możliwością otrzymania tych dotacji,
należy zwrócić uwagę czy nie jest to podwójne finansowanie oraz pozyskać
informację/oświadczenie od organizacji, że złożyła/nie złożyła ofertę na ten
sam projekt w innym Departamencie.
e. Należy zastanowić się nad zasadnością zamieszczania na BIP przez organizacji
krótkich informacji nt. zrealizowanych przez nie projektów sfinansowanych z
budżetu miasta.
3. COP przygotuje przewodnik po konstruowaniu budżetu oferty.
4. Dalsze prace
Ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się w dniach 25-26.września w ramach
dwudniowego szkolenia z ekspertem Łukaszem Waszakiem w sprawie kontroli,
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monitoringu i ewaluacji realizacji ofert. Po tym spotkaniu nastąpi kolejne, na którym
rozpatrzona zostanie karta oceny ofert.
Sporządził
Arkadiusz Jachimowicz

1.

2.
3.
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REGULAMIN
DEBATY WYBORCZEJ KANDYDATÓW NA PREZYDENTA ELBLĄGA
W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 (16.11.2014)
12. listopada 2014
Organizatorem debaty jest Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych –
reprezentacja elbląskiego sektora pozarządowego, z siedzibą w Elblągu, ul. Związku
Jaszczurczego 17 we współpracy z Centrum Organizacji Pozarządowych.
Debata odbędzie się dnia 12. listopada 2014 o godz. 17.00.
Debata będzie prowadzona przez 2 moderatorów wskazanych przez organizatora.
Ekspertami ze strony pozarządowej będą: Maciej Bielawski, Beata WachniewskaMazurek.
Do udziału w debacie zaproszeni zostają wszyscy kandydaci na prezydenta Elbląga.
Kandydaci na prezydenta biorą udział w debacie osobiście. Każdy kandydat na
prezydenta może zaprosić swojego jednego eksperta, który może uczestniczyć w
dyskusji siedząc na wskazanym przez organizatora miejscu.
Każdy kandydat odpowiada na 3 pytania zadane przez organizatora debaty. Pytania
zostaną przekazane co najmniej na tydzień przed debatą poprzez podany przez
kandydata adres mailowy. Ponadto kandydat odpowiada na jedno pytanie zadane
przez uczestników debaty.
Każdy z kandydatów odpowiadając na pytania ma prawo do 3 minutowej wypowiedzi.
Kandydat może poprosić swojego eksperta o wypowiedź w ramach swojej puli
czasowej. Prowadzący może zadać dodatkowe pytanie, jeżeli czas przeznaczony na
odpowiedź nie zostanie wykorzystany.
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8. Pytanie zadane przez uczestnika debaty musi dotyczyć spraw obywatelskich: sektora
pozarządowego, działalności społecznej i obywatelskiej, partycypacji publicznej itp.
Prowadzący debatę może anulować pytanie, jeżeli nie będzie dotyczyło spraw
obywatelskich. Pytania muszą być sformułowane pisemnie i dostarczone
prowadzącemu debatę.
9. Na zakończenie eksperci organizatora dokonają podsumowania debaty.
10. Kandydaci zajmują miejsca wskazane przez organizatorów.
11. Debata jest skierowana przede wszystkim do członków elbląskich organizacji
pozarządowych, ma charakter otwarty.
12. Jeżeli kandydat nie potwierdzi swojej obecności drogą mailową lub telefoniczną na co
najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem debaty, organizator nie gwarantuje udziału w
debacie. Tel. Centrum Organizacji Pozarządowych 55 649 12 93, mail:
cop@eswip.pl.
13. Czas debaty – ok. 2 godzin.
Regulamin zatwierdzony przez Radę Elbląskich Organizacji Pozarządowych
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