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Spotkanie stanowiło część projektu
„Razem łatwiej: sieciowanie organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim”
realizowanego przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw
Pozarządowych „Tłok”.

Spis treści
1. Wstęp ...................................................................................................................................... 2
2. Cel i pierwsze kroki ................................................................................................................ 2
3. Wybrane tematy i przebieg ..................................................................................................... 3
4. Pierwsze wnioski .................................................................................................................... 3
5. Podsumowanie ........................................................................................................................ 3
6. Uwagi na następne spotkanie ................................................................................................. 6

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Wstęp
Z inicjatywy Przewodniczącego Sejmiku III kadencji Karola Gutsze w projekcie
przewidziany został moduł wspierający Sejmik NGO – umożliwiający delegatom IV kadencji
przygotowanie i rozpoczęcie skutecznych działań oraz transfer wiedzy i doświadczenia pomiędzy
zmieniającymi się kadencjami. W ramach tego modułu w Przysieku 6 grudnia 2014 roku odbyło się
pierwsze spotkanie, na którym zebrane zostały tematy, które członkowie ustępującego Sejmiku
chcieli przekazać swoim następcom. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 6-7 marca 2015r.
Uzupełnieniem tych spotkań będzie cykl spotkań w poszczególnych powiatach – stwarzających
przestrzeń do dyskusji organizacji z „ich” przedstawicielem powiatowym do Sejmiku NGO WK-P.
Spotkania wspierane będą przez moderatora.

2. Cel i pierwsze kroki
Celem spotkania było przede wszystkim wzajemne poznanie się uczestników, integracja
poprzez wspólną pracę nad zagadnieniami związanymi z Sejmikiem NGO oraz wspólne
przygotowanie zagadnień wymagających dyskusji na zebraniu plenarnym Sejmiku NGO.
Pierwszym krokiem było zebranie od uczestników oczekiwań i tematów, nad którymi
należy się pochylić. Lista zaproponowanych tematów:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Powiązanie z RDPP
Komunikacja pomiędzy Sejmikiem a organizacjami „na dole”
Zasady funkcjonowania Sejmiku i współpracy pomiędzy jego członkami
Sposoby aktywizacji organizacji „w terenie”
Relacje z Urzędem Marszałkowskim i Wojewódzkim
Regulamin zawierający przyporządkowanie zadań członkom
Usytuowanie Sejmiku w krajobrazie III sektora
Platformy komunikacyjne
Kierunki działań i zasady działania
Wzmocnienie pozycji Sejmiku, aby kandydaci „pchali się” do udziału w nim
Sposoby i metody wzmacniania głosu poszczególnych organizacji
Kultury współpracy NGO/JST
Sieć współpracy i samopomocy
Zadania i cele
Struktura Sejmiku: czy powinny być komisje? RPO, wieloletni program współpracy,
programy operacyjne, opieka społeczna, inne
Szkolenia dla organizacji – komunikacja
Otwarty udział w pracach – komisje z udziałem innych organizacji
Plan działania
Włączenie organizacji w RPO
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3. Wybrane tematy i przebieg
Spośród wymienionych obszarów wybrano najważniejsze trzy grupy tematyczne, nad
którymi pochyliły się utworzone zgodnie z zainteresowaniem uczestników grupy robocze:
1. Wizja, cele i zadania
2. Komunikacja
a. wewnętrzna,
b. zewnętrzna
3. Regulamin
Poszczególne grupy opracowały „swoje” obszary, po czym przedyskutowały je na forum –
uzupełniając wyniki o uwagi pozostałych uczestników spotkania. Wspólnie ustalono, że kolejnym
etapem prac będzie przedstawienie wypracowanych materiałów w poszczególnych powiatach,
dalsza dyskusja w szerokim gronie organizacji. Wyniki dyskusji i rozważań zebrane zostaną na
spotkaniu planowanym w Przysieku 6 – 7 marca 2015r. Wypracowane wnioski stanowić będą
podstawę do dyskusji i bazę do podejmowania decyzji przez plenarne zgromadzenie Sejmiku
Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4. Pierwsze wnioski
Spotkanie zostało uznane przez uczestników za potrzebne i owocne. Szczególnie delegaci po
raz pierwszy wybrani do Sejmiku NGO uznali, że dzięki niemu lepiej zrozumieli sens, cele
i metody działania tego gremium. Niestety, nie wszyscy uczestnicy spotkania mogli pozostać do
końca. Jednocześnie w podsumowaniu zgłaszane były uwagi, że spotkanie było za krótkie, co
uniemożliwiało rozwinięcie w pełni części tematów czy swobodną dyskusję. W przyszłości
konieczne wydaje się więc podniesienie pytania, czy czas trwania spotkań Sejmiku NGO powinien
być ograniczany do minimum (by wszyscy zainteresowani mogli uczestniczyć w całym spotkaniu),
czy też istnieje możliwość zmobilizowania uczestników do poświęcenia swojego cennego czasu na
udział w dłuższych posiedzeniach. Pomocne może być też powołanie grup roboczych, które
„wydyskutują” dogłębnie określone tematy, by wnioski ze swoich dyskusji przedstawić na forum
Sejmiku NGO.

5. Podsumowanie
5.1 Wizja (propozycja)
Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest reprentacją III
sektora tego województwa, wywierającą realny wpływ na tworzenie i realizację polityk
publicznych.
Do realizacji tej wizji niezbędne są działania podejmowane w trzech obszarach:
1) Integracja wewnętrzna: aby członkowie Sejmiku wzajemnie się znali, lubili, wspomagali
(uczynienie z Sejmiku gremium zintegrowanego wewnętrznie)
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2) Rozpoznawalność Sejmiku wśród NGO regionu
3) Sejmik NGO jako partner dla administracji publicznej
Definicja robocza: Sejmik – zintegrowane gremium, rozpoznawalne przez organizacje jako
reprezentacja, reprezentacja rozpoznawalna przez administrację
5.2 Komunikacja
Obszary wpływające na skuteczną komunikację
− Konstrukcja Sejmiku NGO: skład, organizacja wewnętrzna, sformalizowane kanały
komunikacyjne
− Regularna wymiana informacji i doświadczeń z powiatowymi gremiami, szczególnie z
Radami PP
− Promocja NGO w społeczeństwie, aktywizacja lokalnych gremiów NGO
− Opiniowanie: ustalenie, co Sejmik NGO chce opiniować i po co? Opiniowanie projektu
uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jednorocznego i wieloletniego
programu współpracy - zarówno zadań, jak i wydatków
− Plan pracy Sejmiku NGO
Narzędzia komunikacji
− Wspólne szkolenia i regularne spotkania jako narzędzie integracji
− Udział w konsultacjach, spotkaniach
− Stworzenie kont indywidualnych delegatów oraz Sejmiku NGO (mail, media
społecznościowe, inne), indywidualne konta delegatów na FB
− Spotkania delegatów (bezpośrednie) z NGO w powiatach, organizacja spotkań
− Spotkania / konsultacje delegatów powiatowych z wójtami, burmistrzami, starostami i
odpowiednimi Radami PP
− Zamieszczanie informacji o bieżącej działalności Sejmiku NGO na stronach internetowych
urzędów powiatowych i wojewódzkich
− Delegowanie przedstawicieli Sejmiku NGO do RDPP, delegowanie przedstawicieli do
innych gremiów
− Kontakt indywidualny do delegatów: FB, mail, telefon – udostępniony na stronach
internetowych
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kanały komunikacyjne
− Wewnętrzne (w obrębie Sejmiku NGO)
o
o
o
o

Prezydium
Sejmik
Delegaci
Zamknięte konto na FB

− Zewnętrzne (pomiędzy Sejmikiem NGO a innymi podmiotami)
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Delegaci
Wojewoda
Sejmik Województwa
Krajowa RDPP
Wójt, Burmistrz
Marszałek
Rada Gminy
Zarząd Powiatu, Rada Powiatu
Organizacje sieciowe

5.3 Regulamin
Grupa robocza odniosła się do istniejącego regulaminu i przyjęła metodologię proponowania zmian
do istniejących zapisów.
− 1-bez uwag
− 2-cele – wypracowane w ramach tworzenia wizji
− 2.2 dodać „administrację publiczną” - program współpracy administracji publicznej z NGO
− 3.1 a,b do zastanowienia, lit. A do usunięcia
− 3.1 przesunięcie liter, co dodać do pozycji „inne”
− 3.1.b rekomendowanie do innych gremiów
− 4.1.a i b bez zmian
− 4.1.c tylko sieciowe, dokładnie zdefiniowane, pozostałe na zasadach ogólnych
− 4 pozostawić tylko ust. 1 zasady i tryb wyboru określa ordynacja
Uwagi z dyskusji:
− Dyskusja wskazywała na potrzebę stworzenia całkowicie nowego regulaminu (ewaluacja
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całego regulaminu, a nie jego „odświeżenie”), uwzględniającego wszystkie
przedyskutowane i uzgodnione kwestie, bazowanego na dobrych i złych doświadczeniach.
− Struktura: plenarne zebranie (co najmniej 2 razy w roku), prezydium (z przewodniczącym
na czele), komisje (fakultatywne, powoływane przez Prezydium)
− Prezydium: z jasno określonymi (opisanymi) kompetencjami, z wolnego naboru, max. 4
członków
− Niezbędne jest dodanie paragrafu dotyczącego współpracy z Biurem Współpracy w
Urzędzie Marszałkowskim
− Czy powinno być wymagane quorum? Konieczna dyskusja
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6. Uwagi na następne spotkanie
Zgłoszone w dyskusji, do dalszych przemyśleń
− Niezbędna jest najpierw wizja, z niej musi wynikać plan, składający się z działań
zmierzających do realizacji tego planu. Działania powinny bazować na wzajemnym
potencjale członków Sejmiku NGO. Pieniądze należy pozyskiwać dopiero wtedy, gdy wizja
i sposób jej realizacji uzyska akceptację Sejmiku NGO.
− Pod dyskusję należy poddać sposób i zakres wsparcia ze strony Marszałka. Należy
przeanalizować plusy i minusy całkowitego zdystansowania się od Marszałka i wybrać te
obszary wsparcia, które nie będą powodowały żadnego uzależnienia.
− Skład Sejmiku NGO musi być przedyskutowany szczególnie w kontekście praw zastępców.
Regulacji wymaga rola członków i ich zastępców – czy i w czym mogą uczestniczyć, prawa
i obowiązki itp.– już po pierwszym spotkaniu pojawiły się protesty wyborcze.
− Rola organizacji sieciowych: wiodąca (jako podmiotów najsilniejszych organizacyjnie i
najbardziej stabilnych) czy wspomagająca (jako podmiotów wchodzących w skład Sejmiku
NGO niejako „z klucza”) ?
− Delegowanie do K-P RDPP:
Czy całe Prezydium Sejmiku NGO powinno uzyskać rekomendację? (jest to niezgodne z
rekomendacją członków Sejmiku III kadencji, jako powodujące znaczne osłabienie Sejmiku
NGO poprzez „odpływ” najbardziej aktywnych członków)
Czy rekomendację powinni uzyskać jedynie członkowie Sejmiku NGO? (jest to niezgodne z
wypracowywanymi w tej chwili ogólnopolskimi standardami RDPP, wskazującymi na
konieczność przeprowadzenia wyborów)
Konieczne jest odniesienie się do Uchwały powołującej K-P RDPP!!!
− Inicjowanie włączania NGO w różne zespoły tematyczne
− Współpraca z administracją rządową – Wojewoda jako ważny, niedoceniany czynnik

Opracował: Karol Gutsze
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