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1. W związku z nieobecnością na posiedzeniu zapowiadanej Wiceprezydent Magdaleny Sroki,
początkowa dyskusja zogniskowała się wokół podjęcia kontaktów z osobą, która byłaby w
stanie „przełożyć” nasze pomysły i przenieść nasze problemy na szczebel decyzyjny;
2. Uchwała numer 5/2015
KDO zwraca się z wnioskiem o ustalenie stałych, comiesięcznych terminów spotkań
prezydium, bądź przewodniczącego KDO, z Dyrektorem Wydziału Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
3. Wzmożony napływ wniosków na konkursy projektów sprowokował dyskusję, która
zogniskowała się wokół tematu możliwości wspierania tą drogą twórców związanych z
Krakowem – głos zabierali B. Presz, E. Ryks i M.Zabłocki;
4. Uchwała numer 6/2015
KDO zwraca się z wnioskiem o zorganizowanie osobnego konkursu na „Stworzenie,
prezentację i promocję dzieł artystów krakowskich” niezależnego od dotychczasowych
konkursów. Proponujemy górny pułap dofinansowania projektu ustalić na 100.000 złotych, a
ogółem kwotę środków przewidzianych na realizację zadań wybranych w konkursie na
700 000 zł, co daje liczbę co najmniej 7dofinansowanych projektów rocznie. Za uchwałą
głosowało 15 z 17 obecnych osób, 2 były przeciw;
5. Następnym punktem dyskusji był problem podniesiony przez E. Ryx odnośnie możliwości
wyszukiwania szczególnie uzdolnionej młodzieży i umożliwianie jej kontaktu z Mistrzami; głos
zabierali B. Boba-Dyga, B. Presz, która przedstawiała to zagadnienie z pozycji działań
wspierania talentów, ujęty w ramy przepisów Wydz. Kult.,(system stypendiów) podobnie
mówiła L. Bogaczówna; B. Boba-Dyga wnioskowała o warsztaty u mistrzów; przedstawicielka
domu kultury przy ul Reymonta mówiła o działaniach jej placówki w tym zakresie; M.
Zabłocki wnioskował o zamknięcie tematu edukacyjnego w dyskusji, gdyż KDO ds. Kultury nie
jest ciałem powołanym i uprawnionym do realizowania, czy choćby omawiania projektów w
tym sektorze.
6. L. Bogaczówna wnioskowała o listopadowy termin konkursu ofert (całorocznych), B. Presz
mówiła o 3-letnim konkursie na całoroczną działalność programową, który ma być ogłoszony
właśnie w listopadzie 2015;
7. Wywiązała się ożywiona dyskusja na temat powołania Biura Promocji, które wspierałoby
działania organizacji zrzeszonych w KDO, gdyż dotychczasowe doświadczenia z KBF i innymi
jednostkami, nie są przychylne dla NGO-sów, realizujących zewnętrzne wobec nich działania;
M. Zabłocki wnioskował o możliwość promocji KDO i naszych projektów na forum
krakowskim, krajowym, a także międzynarodowym; efektem dyskusji była zgoda M.
Zabłockiego na podjęcie się takiej działalności, na którą można pozyskiwać środki z różnych
źródeł, także z przetargów. Wniosek o powołanie Biura zyskał akceptację, a M. Zabłocki pojął
się optowania za nim u czynników decyzyjnych po porozumieniu się z osobami, które już
mają doświadczenie w tej materii tak, by powstał zespół mogący efektywnie promować
działania zarówno KDO, jak i poszczególnych instytucji w nim zrzeszonych.
8. E. Ryks podzieliła się wrażeniami ze spotkania z przedstawicielami NGO-sów w Kancelarii
Prezydenta RP w Warszawie, gdzie przedstawiono nową wersję ustawy o NGO, wspominała
także o OFOP, czyli Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, zrzeszającej

podmioty z całego kraju i stanowiącej dość wpływowe ciało, lobbujące na rzecz NGO.
Postulowano także, by skontaktować się z przedstawiciel/ami OFOP oraz zgłosić doń akces.
9. Ustalono termin kolejnego spotkania na 17 czerwca 2015, godz. 16.00, miejsce spotkania
SPP, ul. Kanonicza 7.
Opracowanie:
Bogusława Hubisz-Sielska

