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Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Protokół z XXXV posiedzenia 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji 

w dniu 9 czerwca 2020 roku 

 

Obecni: 

o członkowie Rady: Izabela Chorzelska, Beata Matyjaszczyk, Magdalena Wiszniewska, 
Natalia Siuda, Andrzej Stelmasiewicz, Joanna Cwojdzińska, Katarzyna Werner, Piotr 
Kryszewski, Elżbieta Rutkowska, Alina Kaszkiel – Suska, Marcin Męczykowski, Paweł 
Fąferek 

o Magdalena Skiba – Wydział Rozwoju Społecznego 
o Monika Popow 
Nieobecni:  

Katarzyna Drozd-Wiśniewska, Agnieszka Buczyńska (NU), Emilia Lodzińska (NU), Jarosław 
Marciszewski (NU), Tomasz Janikowski (NU), Ewa Adamska (NU), Grzegorz Szczuka (NU). 
 

Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Powitanie uczestników i przyjęcie porządku obrad. 
2. Zaopiniowanie projektu: 
2.1 Projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 
3. Sprawy wniesione: 
3.1 Zaopiniowanie projektu Zarządzenia ogłaszającego konkurs na wakacje letnie  (MOPR) 
3.2. Zaopiniowanie projektu Zarządzenia ogłaszającego nabór na partnera do projektu 
unijnego WRS.  
 
Ad.1 Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 12:00. 

Współprzewodnicząca Izabela Chorzelska powitała Uczestników, przedstawiła porządek 

obrad oraz wspomniała o dwóch sprawach wniesionych. Jednogłośnie przyjęto 

zaproponowany porządek obrad. 

 

Ad. 2 

W pierwszej kolejności zabrała głos Współprzewodnicząca, która jest jednocześnie 

przedstawicielką Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Przedstawiła najważniejsze 

wnioski z dyskusji wewnątrz GROP tzn., że z zapisów dokumentu, można odebrać wrażenie, 

że w województwie nie ma spójnej wizji rozwoju organizacji pozarządowych, ponieważ jest 

tylko mowa w kontekście usług społecznych, ale tylko w zakresie pomocy społecznej  

i edukacji obywatelskiej, ale nie wspomina się m.in. roli organizacji w organizowaniu czasu 

wolnego. 

Następnie zabrała głos Monika Popow, która w imieniu biura Obszaru Metropolitalnego 

Gdańsk Sopot Gdynia, również konsultuje dokument. Zgodziła się z wskazanymi wcześniej 

uwagami, podkreśliła fragmentaryczne potraktowanie opisu wsparcia i wskazała na 

konieczność przeformułowania samego celu obszaru społecznego.  

W dalszej części dyskusji omówiono szczegółowo propozycje zmian, które biuro OMGGS 

zgłosi w imieniu GRDPP: 

 Brak wizji organizacji pozarządowych w rozwoju województwa pomorskiego  

 Cel. 2 Pożądany kierunek zmian: 
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- Otwarta szkoła na współpracę ze środowiskiem lokalnym; 

- Zapewnienie przyjaznej infrastruktury służącej realizacji usług społecznych; 

- Wykreślenie „urynkowienie NGO”; 

 C.1 Fundamenty Edukacji: w przesłankach dopisać: Niski poziom współpracy szkół  

z podmiotami zewnętrznymi, w tym organizacjami. Ukierunkowania tematyczne: 

propozycja zmiany: zamiast „wzmocnienia integrującej roli szkół” na rzecz 

„wzmocnienie współpracy szkół ze środowiskiem lokalnym” nie zawsze szkoły muszą 

mieć rolę integrującą, mogą też wchodzić we współpracę; 

 C.2 Ukierunkowanie tematyczne: Rozwój i urynkowienie NGO … należałoby zamienić 

na wspieranie/tworzenie systemu. Dopisać „rozwój infrastruktury społecznej 

wykorzystywanej do świadczenia usług społecznych” 

 C3 Uwzględnienie roli organizacji w rozwoju oferty czasu wolnego, dobranie 

wskaźnika pokazującego rozwój oferty i korzystania z niej przez mieszkańców woj. 

pomorskiego 

 dopisać- rozwój innowacji społecznej jako narzędzia zmiany społecznej. 

Zobowiązania SWP str 48 dopisać - wspieranie innowacji społecznych w regionie 

 str 58 brak organizacji jako realizatorów oferty czasu wolnego 

 cel 3.3 słabo odnosi się form i oferty spędzania czasu wolnego innego niż turystyka 

rola SWP wyłącznie jako wsparcie rozwoju infrastruktury w oparciu o wyróżniki 

regionalne oraz aktualne kierunki rozwoju turystyki. 

 Zasady Horyzontalne Strategii wykreślić: Zasada promowania postaw obywatelskich,  

a wpisać "Zasada wzmacniania postaw obywatelskich" 

 Uwagi zgłoszone przez pełnomocnika ON przy Prezydencie Miasta Gdańska.  

 

Ad.3. Zapowiedziano wysłanie dokumentów w trybie obiegowym: warunków naboru partnera 

do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (WRS) oraz na zadanie 

zorganizowana wypoczynku letniego w ramach środków Programu Profilaktyki. 

Przedstawiciel MOPR dodał, że liczy na pozyskanie środków, które pozwolą w drugiej 

kolejności zlecenie wypoczynku letniego w ramach kolonii specjalistycznych.  

Ustalono, dogodny dla wszystkich uczestniczących w Posiedzeniu, termin otwartego 

spotkania z organizacjami pozarządowymi na dzień 23 czerwca. Spotkanie będzie 

jednocześnie rozpoczęciem procesu przygotowania Programu Współpracy w 2021 roku. 

Ustalono ponadto, że spotkanie Kapituły Nagrody PMG im. L.Bądkowskiego odbędzie się  

w drugiej połowie lipca, na podstawie deklaracji osób wchodzących w skład Kapituły.  

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół sporządziła Sekretarz Rady.               /-/ 

Katarzyna Werner               Współprzewodnicząca 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 


