Protokół
z posiedzenia w dniu 21 września 2006 r. Rady Konsultacyjnej ds. Organizacji
Pozarządowych, powołanej Zarządzeniem Nr 1940/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 5 sierpnia 2004 roku.
Uczestnicy posiedzenia (lista obecności członków Rady stanowi załącznik nr 1 do
protokołu):
1)
Karol Chądzyński, Przewodniczący
2-14)

Krzysztof Lechowicz, Wiceprzewodniczący
hm. Ewa Grabarczyk
o. Stanisław Hajkowski
Ewa Janicka
ks. Stanisław Kaniewski
Włodzimierz Magin
s. Maria Pioskowik
Andrzej Potempa
Henryka Rak
Lech Sekyra
Anna Szolc-Kowalska

15) Sekretarz – Grzegorz Justyński

Na spotkaniu nieobecni byli następujący członkowie Rady:
ks. Jacek Ambroszczyk
Iwona Bartosik, Przewodnicząca Rady Miejskiej
Tomasz Bilicki
Jerzy Balcerek
Aleksandra Ciałkowska-Rysz
Michał Amadeusz Drab
Stanisław Januszewski
Witold Kacprzak
Piotr Karaś
Magdalena Korczyk-Waszak
ks. Semko Koroza
Lech Leszczyński
Ewa Modrzejewska

Radosław Podogrocki
Danuta Stępień
Grażyna Wendland
W spotkaniu uczestniczyli również:
1. p. Dorota Polakowska-w/z p. Magdaleny Korczyk –Waszak.
2. p. Wioletta Gawrońska (OPUS)

Posiedzenie

rozpoczął

Przewodniczący

Rady,

Pan

Wiceprezydent

K. Chądzyński, który powitał zebranych i przedstawił porządek obrad.
Zebrani na wniosek p. K. Lechowicza jednocześnie zdecydowali o zdjęciu
z porządku obrad punktu 4, dotyczącego społecznych konsultacji EFS, ze względu na
fakt iż takie konsultacje nie były prowadzone na terenie województwa łódzkiego, a
termin zgłaszania uwag minął 12 września br. W pozostałych punktach zebrani przyjęli
przedstawiony porządek obrad.
Następnie

Przewodniczący,

p.

K.

Chądzyński

przekazał

prowadzenie

posiedzenia Wiceprzewodniczącemu, p. K. Lechowiczowi, ze względu na niemożność
uczestnictwa w dalszej części posiedzenia z powodu obowiązków służbowych.
W kolejnym punkcie obrad p. A. Szolc-Kowalska przedstawiła działania służące
realizacji zadań programu zapobiegającemu porzucaniu dzieci „Mamo, nie porzucaj
mnie”, zwracając szczególną uwagę na utworzenie „Okna Nadziei” i uruchomienie
„Telefonu Nadziei”. W dyskusji na temat tego projektu zwrócono uwagę, że dla
osiągnięcia celu tego programu konieczne jest podjęcie działań polegających na
edukacji i doinformowaniu społeczeństwa o możliwości eliminowania negatywnych
zjawisk dotyczących porzucaniu dzieci (m. in. poprzez edukację młodzieży w ramach
programów edukacyjnych czy prowadzenie strony internetowej).
W dalszej części posiedzenia odbyła się dyskusja na temat projektu „Bank
Drugiej Ręki”, polegającego na wsparciu organizacji pozarządowych poprzez
pozyskiwanie i dystrybucję darów rzeczowych. Pan K. Lechowicz przypomniał
zebranym iż projekt ten był już przedmiotem obrad i m. in. ze względu na wysokie
koszty administracyjno-techniczne nie uzyskał poparcia Rady. P. Wioletta Gawrońska z
OPUS poinformowała o obniżeniu kosztów jego realizacji w stosunku do poprzedniej
wersji projektu. Zebrani

podkreślali jednak nadal iż koszt projektu jest wysoki

w stosunku do trudnych do określenia korzyści i wyrażali wątpliwość co do faktycznego
zapotrzebowania środowiska organizacji pozarządowych na tego rodzaju działalność
oraz zasugerowali, tak jak w przypadku poprzedniego posiedzenia możliwość
opracowania alternatywnego rozwiązania w formie wirtualnej, co znacznie obniży koszt
i da odpowiedź na faktyczne zainteresowanie projektem. W związku z powyższym, oraz
faktem iż projekt ten, w obecnym kształcie finansowym, został przedłożony po 15
sierpnia 2006 r., a więc po terminie określonym w „Programie współpracy Miasta z
organizacjami pozarządowymi…na 2006 rok”, jako właściwy dla składania propozycji
zadań przez organizacje pozarządowe, do umieszczenia w budżecie Miasta.
W związku z powyższym p. K. Lechowicz postawił wniosek o nieudzielanie
poparcia Radu dla ww. projektu. W wyniku głosowania głosów „za” udzieleniem
poparcia nie było, 8 osób wypowiedziało się „przeciw” a 4 osoby wstrzymały się od
głosu.
W kolejnym punkcie obrad p. K. Lechowicz poinformował zebranych
o przygotowaniu projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na
2007 rok” i podkreślił iż żadna z organizacji nie skorzystała z możliwości zgłoszenia
propozycji i uwag do terminu 15 sierpnia br. P. G. Justyński zobowiązał się do
przesłania zebranym i nieobecnym członkom Rady projektu drogą elektroniczną,
a p. K. Lechowicz poprosił o zapoznanie się i przekazanie ewentualnych uwag i sugestii
w terminie do 12 października 2006r.
Następnie p. K. Lechowicz zapoznał uczestników Rady z wynikami otwartego
konkursu ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu wspierania działalności
wspomagającej informacyjnie i szkoleniowo organizacje pozarządowe. Do realizacji
zadania dotyczącego pozyskiwania środków z Unii Europejskiej poprzez tworzenie
partnerstw projektowych wybrano ofertę Centrum OPUS, natomiast realizację zadania
dotyczącego zorganizowania konferencji nt. współpracy Miasta z organizacjami
pozarządowymi w 2006 roku powierzono Centrum Służbie Rodzinie.
Omawiając punkt „sprawy organizacyjne” p. K. Lechowicz odczytał propozycje
podziękowania firmie WuMa Media, za pomoc w przeprowadzeniu nieodpłatnych
szkoleń dla organizacji pozarządowych. Następnie p. G. Justyński poinformował
zebranych, iż zgodnie z zaplanowanym programem posiedzeń na bieżący rok pozostał

do omówienia temat działań na rzecz wspierania przez Miasto dożywiania w szkołach”
i zaproponował jego omówienie na kolejnym posiedzeniu, na co zebrani wyrazili zgodę.
Pan K. Lechowicz zapowiedział także na kolejne posiedzenie przedstawienie danych
dotyczących współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, oraz zaproszenie
przedstawicieli MOPS i Wydziału Edukacji UMŁ.
Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady podziękował uczestnikom za
uwagi, zaprosił do uczestnictwa w kolejnym posiedzeniu.
Na tym posiedzenie zakończono.

