Zebranie KDO ds. Kultury

1 kwietnia 2014 r. Kraków, ul. Kanonicza 7, godz. 18.00
1. Pan Michał Zabłocki, przewodniczący KDO ds. Kultury powitał gości.
2. Przedstawicielka BIS, Pani Martyna Niedośpiał przedstawiła założenia projektu „Kraków
rozwija konsultacje społeczne”, w ramach którego 25 kwietnia 2014 r. odbędzie się
konferencja na temat „Komisje Dialogu Obywatelskiego”. Projekt ma przygotować
podstawy do nowego programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków
z organizacjami pozarządowymi. BIS i MOWIS realizują projekt, w który wpisana była
konferencja, ale dopiero teraz wykrystalizował się pomysł konferencji na temat
współpracy na poziomie KDO. W ramach konferencji odbędą się 3 warsztaty.
Podkreślono istotną rolę KDO w dialogu społecznym. Pani Martyna Niedośpiał
poinformowała zebranych, że są organizacje pozarządowe, które dążą do powołania
czterech KDO (ds. młodzieży, planowania przestrzennego, antydyskryminacji, ochrony
zdrowia).
3. Podjęto dyskusję na temat celu konferencji oraz zaproponowano zmianę regulaminów
KDO w celu uproszczenia procedur (np. w sprawie przyjęcia do KDO, czy też
powoływania nowych).
4. Omówiono sprawę konkursów ofert w dziedzinie kultury, prac komisji konkursowych
i udziału w nich członków organizacji pozarządowych. Przedstawiciele organizacji
„Pracownia Obywatelska” - Pan Przemysław Dziewiątek i Pan Dariusz Krupa z KPOO,
który równocześnie był członkiem komisji konkursowej - zgłosili propozycję, aby
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizował szkolenia dla organizacji
pozarządowych na temat pisania projektów i właściwego wypełniania druków ofert. Głos
zabrała Pani Bogusława Presz, która poinformowała, że przedstawiciele oferentów mogą
uzyskać pomoc pracowników Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącą
odpowiedniego wypełniania druków ofert. Padła też sugestia, że informacja zwrotna
o tym, co było błędem we wniosku mogłaby stanowić swoistą „lekcję” dla oferentów
i w przyszłości podnieść jakość składanych wniosków. Omówiono fakt, że niektóre
projekty składane na konkurs dotyczący działalności całorocznej powielane były
częściowo w innych konkursach i to jako sprzeczne z regulaminami było przeszkodą
w uzyskaniu dotacji. Pani Bogusława Presz poinformowała zebranych o możliwości
pojawienia się nowego wzoru oferty (trwają prace nad jego opracowaniem). Podjęto
dyskusję na temat roli przedstawiciela NGO w komisjach konkursowych (ocena
merytoryczna i czynnik społeczny). Pani Lidia Bogacz zaproponowała powoływanie
członka organizacji pozarządowej w charakterze obserwatora (dla przejrzystości prac
komisji).
5. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany regulaminów KDO:

Uchwała nr 29/2014
KDO wnioskuje o zmianę regulaminu KDO w punkcie dotyczącym przyjmowania
nowych członków. Organizacja zgłasza akces do właściwego wydziału Urzędu Miasta
Krakowa. W przypadku KDO ds. Kultury - do Wydziału Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

6. Pan
Przemysław
Dziewitek
podjął
temat
spotkania
„Wspólnie
dla
Krakowa”.
7. Pan Michał Zabłocki przedstawił sprawozdanie z przebiegu spotkania.
8. Zapoznano zebranych z opracowanym przez Przemysława Dziewitka „Apelem o priorytet
obywatelski”.
Uchwała nr 30/2014
KDO prostuje i uzupełnia listę wniosków zapisanych w Raporcie z przebiegu
dyskusji moderowanych w ramach konferencji „Wspólnie dla Krakowa”,
dotyczących wypracowanych efektów - warsztat „Kultura i dziedzictwo narodowe”.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Treść sprostowania:
Wyrażamy zdziwienie treścią notatek przesłanych nam przez panią Pełnomocnik
Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Annę Okońską-Walkowicz, a
sporządzonych przez moderatora grupy dyskusyjnej „Kultura i dziedzictwo narodowe” w
trakcie konferencji „Wspólnie dla Krakowa”. Brak wśród nich zasadniczych kwestii, o
których zanotowanie wielokrotnie prosiliśmy. Poniżej zamieszczamy ich listę:
•
•
•

•
•

Odmawiamy wymyślania szczegółów istnienia i funkcjonowania rady, co do której nie
wiadomo, jakie ma spełniać funkcje i cele.
Wszelka rozmowa na temat nowych struktur powinna być poprzedzona wnikliwą analizą
działalności struktur już istniejących, co nie nastąpiło choćby w formie powiadomienia
przybyłych członków niewtajemniczonych i nigdzie niezrzeszonych organizacji.
Proponujemy trzy możliwe formy procesu dochodzenia do satysfakcjonującej wszystkich
struktury współpracy miasta z NGO:
a) przez utworzenie Rady Przewodniczących wszystkich Komisji Dialogu Obywatelskiego
b) przez nawiązanie roboczych kontaktów z KPOO, które jest jedyną aktualnie działającą
formą zrzeszenia NGO w Krakowie
c) przez zorganizowanie zjazdu NGO i szerokiej dyskusji oddolnej
Prosimy o odpowiedź, dlaczego zaproszone organizacje naciskane są, by tworzyły ramy nowej
struktury, a nie przeprowadzony został na przykład proces informacji o istnieniu i zachęta do
ustanawiania i wstępowania do KDO?
Prosimy o odpowiedź, dlaczego tak wielkiego spotkania nie poprzedził proces konsultacji z
aktualnie działającymi w różnych ciałach przedstawicielami środowiska NGO.

9. Termin kolejnego spotkania ustalony został na 7 maja, g. 18.00

