Protokół
z posiedzenia Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych
Elbląg, 22.08.2019r. godz. 9:00, Stowarzyszenie ESWIP
Obecni na spotkaniu członkowie REOP:
Arkadiusz Jachimowicz – Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Edward Łebkowski – Automobilklub Elbląski
Adrian Płączyński – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w
Elblągu
Stanisław Tomczyński – Elbląski Klub Sportowy START
Obecni na spotkaniu członkowie ERDPP:
Juliusz Marek – Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne w Elblągu
Obecni na spotkaniu goście:
Maciej Pietrzak – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Elbląga ds. organizacji pozarządowych
Rafał Narnicki – Centrum Organizacji Pozarządowych
Przebieg spotkania
Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia stanu przygotowań do tegorocznej XVI edycji
Konkursu im. dr Aleksandry Gabrysiak. Gala podczas której odbędzie się wręczenie nagród laureatom
zaplanowana został na dzień 17 Października 2019r. w Sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Elblągu.
Członkowie Rady podjęli dyskusję na temat podziału środków zebranych na nagrody w konkursie –
ustalono, że ostatecznie Kapituła Konkursu podejmie decyzję dot. ilości organizacji oraz poszczególnych
kwot, które zostaną przyznane w ramach posiadanego na ten cel budżetu. Powyższa zmiana zostanie
wprowadzona do regulaminu konkursu. Zaproponowane zostały dodatkowo kwestia transmisji online
całej lub oficjalnej części Gali Konkursu oraz realizacja wystawy zdjęć podczas trwania Gali –
przedstawiających działania dot. inicjatyw zgłoszonych do udziału w Konkursie.
Kolejnym omawianym tematem była XIX edycja Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Członkowie
Rady ustalili osoby oraz instytucje, które po osobistej akceptacji zostaną zgłoszone przez REOP do
wyróżnienia:
•
•
•

Teresa Bocheńska – Prezes Banku Żywności w Elblągu (kategoria indywidualna – kadra
zarządzająca)
Małgorzata Decyk – pracownik KARAN oddział w Elblągu (kategoria indywidualna – kadra
merytoryczna)
Hospicjum Elbląskie im. dr Aleksandry Gabrysiak (kategoria zespołowa – instytucja)

Termin składania wniosków mija 20 września 2019r.

Następnie omówione zostały zagadnienia związane z Rocznym Programem Współpracy pomiędzy
organizacjami pozarządowymi i samorządem. Pełnomocnik Prezydenta przekazał potrzebę organizacji
szkoleń dla pracowników UM w Elblągu dot. rozliczania ofert na nowych drukach oraz powiązanych z nimi
sprawozdań. Rada otrzymała informację o możliwości (potrzebie) przesyłania przez organizacje
pozarządowe do odpowiednich Departamentów UM – propozycji działań, które mogą zostać wpisane do
Programu Współpracy na przyszły rok. W najbliższych dniach Pełnomocnik Prezydenta wyśle do
Dyrektorów Departamentów Merytorycznych Urzędu Miasta pismo z prośbą o wskazanie dodatkowych
działań do Programu – Przewodniczący REOP zaznaczył, że Program Współpracy powinien zostać
opracowany na bazie 3 płaszczyzn współpracy, a zadania zgłaszane przez Departamenty powinny wynikać
z branżowych programów i strategii. Program Współpracy musi zostać uchwalony przez Radę Miejską do
30 listopada 2019r.
Omówiona została kwestia kontunuowania działań inicjatywy „Milion dla Elbląga” dot. kampanii
1% wśród mieszkańców miasta. Rada uznała, że w przyszłym roku należy ponownie zorganizować
konferencję prasową z udziałem Prezydenta Miasta – promującą elbląskie Organizacje Pożytku
Publicznego oraz przekazywanie na ich rzecz 1% przez mieszkańców Elbląga. Dodatkowo członkowie Rady
chcieliby, aby został zorganizowany Prezydencki Koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, który byłby
podziękowaniem dla wszystkich mieszkańców Elbląga za przekazanie 1% na rzecz lokalnych organizacji –
zostanie przygotowane w tej sprawie pismo do Prezydenta Miasta. Dodatkowo Pan Juliusz Marek
zaproponował organizację konkursu na przygotowanie spotu reklamowego dot. 1% dla elbląskich
organizacji, który w dobie smartfonów mógłby przygotować praktycznie każdy mieszkaniec bez względu
na wiek. Nagrodzony spot/spoty mogłyby zostać wykorzystane do promocji inicjatywy w lokalnych
mediach.
Wiceprzewodniczący REOP wniósł potrzebę przywrócenia Kart Oceny – jako wewnętrznego
dokumentu, na bazie którego pracowałaby Komisja Oceny Projektów w Urzędzie Miejskim. Należy
opracować zwięzłą Kartę Oceny, która będzie dokumentem wyjściowym do dyskusji na temat ocenianych
wniosków w ramach której przygotowywana jest lista rankingowa projektów dla Prezydenta.
Sprawy różne:
Pan Juliusz Marek przekazał wstępne informacje dot. organizowanego przez TRUSO.TV oraz
portel.pl – Wielki Test Wiedzy o Elblągu. Członkowie REOP zostali poproszeni o przygotowanie propozycji
pytań, które zostaną wykorzystane podczas testu. Zaprosił także organizacje pozarządowe
z naszego miasta do nawiązywania szerszej współpracy z lokalną telewizją.
Pan Stanisław Tomczyński zaprosił wszystkich obecnych do udziału w obchodach Elbląskiego
Święta Chleba podczas którego prezentować się będą zawodniczki EKS START.

Na tym spotkanie zakończono.
Protokołował
Adrian Płączyński

