Elbląg, 9 kwietnia 2019

Szanowni Państwo
Radni Rady Miejskiej
w Elblągu
Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej przedstawiana jest informacja nt. realizacji programu współpracy
samorządu elbląskiego z organizacjami pozarządowymi. Jest to dla nas okazja do przedstawienia
informacji na temat organizacji w Elblągu, harmonogramu ważniejszych wydarzeń oraz naszych
wniosków do współpracy z samorządem elbląskim.

Informacja na temat organizacji pozarządowych w Elblągu
Jakie miasto najlepiej się rozwija? Takie, gdzie społecznicy i pasjonaci mają przestrzeń do działania.
Wówczas organizacje pozarządowe funkcjonują praktycznie w każdej dziedzinie życia, począwszy od
edukacji, kultury i sztuki poprzez sport, rekreację, pomoc społeczną czy rozwój lokalny. Nie inaczej jest
w Elblągu, gdzie zarejestrowanych jest około 400 organizacji pozarządowych, spośród których około
połowa działa aktywnie. Elbląskie stowarzyszenia i fundacje (czyli tzw. trzeci sektor) prowadzą m.in.
dom dla bezdomnych, hospicjum, działania sportowe, kulturalne, schronisko dla zwierząt, świetlice
socjoterapeutyczne, centra integracji społecznej, edukację dla seniorów, wsparcie osób z
niepełnosprawnościami, centrum wolontariatu, klub abstynenta czy mieszkalnictwo wspierane i in.
W naszym mieście działa 47 organizacji pożytku publicznego, na które można oddawać 1% podatku.
Na elbląskim gruncie znajdziemy także organizacje wspierające rozwój sektora pozarządowego i
inicjatyw obywatelskich (np. Stowarzyszenie ESWIP), jest fundusz lokalny – Fundacja Elbląg. Z
inicjatywy organizacji Elbląg odwiedzają znane, ważne dla trzeciego sektora osoby. I tak na przykład
w ubiegłym roku z lokalnym organizacjami spotkał się Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego
Instytutu Wolności, a w lutym – podczas elbląskiej konferencji ekonomii społecznej - dr hab. Marek
Rymsza - doradca Prezydenta RP, twórca projektu ustawy o centrach usług społecznych.
Każda organizacja pozarządowa działa niezależnie realizując cele statutowe. Raz do roku
(w grudniu) odbywa się – we współpracy z samorządem elbląskim - Konferencja Plenarna Elbląskich
Organizacji Pozarządowych, czyli otwarte spotkanie podczas, którego omawiane są kierunki rozwoju,
potrzeby i rozwiązania trzeciego sektora w naszym mieście. Podczas tej konferencji, raz na trzy lata,
spośród przedstawicieli organizacji wybierani są członkowie Rady Elbląskich Organizacji
Pozarządowych. To właśnie Rada współpracuje z samorządem oraz innymi partnerami życia
społecznego, kulturalnego czy gospodarczego, działając na rzecz wszystkich organizacji.

Przedstawiciele REOP powoływani są także do Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
powołanej przez Prezydenta Elbląga, która łączy dwa światy: samorząd oraz organizacje pozarządowe.
Jest organem o charakterze opiniodawczo-doradczym oraz inicjatywnym, który m.in. konsultuje
pomysły samorządu dotyczące organizacji pozarządowych i zadań pożytku publicznego, opiniuje
projekty uchwał Rady Miejskiej w tym zakresie czy opiniuje zlecanie zadań publicznych
organizacjom.
W Elblągu funkcjonuje – finansowane przez samorząd elbląski – Centrum Organizacji
Pozarządowych, które świadczy doradztwo, prowadzi szkolenia i udostępnia pomieszczenia na
działalność elbląskich organizacji. Corocznie organizowane są Fora Inicjatyw Pozarządowych.
Trzeci sektor jest również przestrzenią do tworzenia miejsc pracy dla osób, którym trudno podjąć
zatrudnienie – mówimy wtedy o ekonomii społecznej. Od 2016 roku w subregionie elbląskim
powstało 110 miejsc pracy w 27 przedsiębiorstwach społecznych: spółdzielniach, stowarzyszeniach,
fundacjach, spółkach non-profit. Te przedsiębiorstwa dają pracę zamiast zasiłku. Dzięki działaniom
Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, Centrów Integracji Społecznej oraz elbląskich
przedsiębiorstw społecznych stopniowo zmniejsza się liczba elblążan będących na zasiłkach.
Wśród Państwa są członkowie i sympatycy elbląskich organizacji pozarządowych. Bardzo nas
cieszy otwartość, wsparcie i popieranie naszych działań przez Radę Miejską i władze
samorządowe. Zachęcamy do odwiedzania nas, dyskusji, wyrażania opinii, a także do uczestnictwa w
organizowanych przez nas wydarzeniach.
Bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę i liczymy na jej rozwój. Jakie tematy należy w
pierwszej kolejności podjąć – o tym informują nasze propozycje do planu pracy Elbląskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego, którą traktujemy, jako najważniejszą płaszczyznę współpracy z
samorządem elbląskim.

W imieniu Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych

Arkadiusz Jachimowicz
Przewodniczący

Kalendarium ważniejszych wydarzeń sektora pozarządowego w Elblągu
XX Forum Inicjatyw Pozarządowych – 22 czerwca 2019
Jest to wydarzenie towarzyszące Dniom Elbląga. W roku 2019 forum połączone będzie
z Targami Ekonomii Społecznej. W tym dniu organizacje prezentują mieszkańcom swoją działalność i
ofertę, z której elblążanie mogą korzystać. Organizatorem jest Centrum Organizacji Pozarządowych.
Gala Konkursu Godni Naśladowania – 19 czerwca 2019
Konkurs organizowany jest przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa WarmińskoMazurskiego we współpracy z Samorządem Województwa i partnerami.
Otwarcie „Domu Pod Cisem” – 18 września 2019
Dom pod Cisem to miejsce gdzie będzie działało Centrum Integracji Społecznej, Dom Sąsiedzki,
hostel, sklep społeczny.
Gala Konkursu im. dr Aleksandry Gabrysiak – październik 2019
Konkurs organizowany jest przez Radę Elbląskich Organizacji Pozarządowych, wybierana i
nagradzana jest najlepsza inicjatywa elbląskich organizacji pozarządowych w danym roku.
Filantrop Roku – listopad 2019
Celem konkursu – organizowanego przez Fundację Elbląg - jest wspieranie filantropijnych,
prospołecznych postaw ludzi biznesu i osób prywatnych.
Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – początek grudnia 2019
Gala odbywa się pod patronatem Prezydenta Elbląga i ma na celu wyróżnienie najaktywniejszych
wolontariuszy. Organizatorem wydarzenia jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu.
Konferencja Plenarna Elbląskich Organizacji Pozarządowych – grudzień 2019
Organizowana jest we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych.
W roku 2018 uczestnicy dyskutowali m.in. o potrzebach i rozwiązaniach służących rozwojowi sektora
pozarządowego w Elblągu.
Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych – posiedzenie rady odbywa się w każdy trzeci czwartek
miesiąca. Kadencja członków trwa trzy lata, kandydaci wybierani są podczas Konferencji Plenarnej
elbląskich Organizacji Pozarządowych.
Kawiarenki/Spotkania Obywatelskie - 15 maja, 8 czerwca, 26 czerwca, 20 lipca, 7 sierpnia, 31
sierpnia, 12 października. Miejsce debat na tematy ważne dla elblążan i tworzonych przez nich
organizacji. Organizatorem jest Centrum Organizacji Pozarządowych.

PROPOZYCJE
do planu pracy Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w roku 2019
opracowane i zatwierdzone przez Radę Elbląskich Organizacji Pozarządowych
W trakcie opracowania propozycji zebrani:
1. Dokonali oceny współpracy samorządu elbląskiego z organizacjami metodologią Lokalnego
Indeksu Jakości Współpracy oraz
2. Przedyskutowali zagadnienia określone w trzech płaszczyznach Modelu Współpracy Administracji
Publicznej z Organizacjami Pozarządowymi: (1) Tworzenie polityk publicznych, (2) Realizacja zadań
publicznych, (3) Infrastruktura współpracy) oraz
3. Przeanalizowali wpływ zasad współpracy (pomocniczości, jawności, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji) zawartych w ww modelu.
I. W ZAKRESIE TWORZENIA POLITYK PUBLICZNYCH
1. Należy opracować Program współpracy samorządu elbląskiego z organizacjami
pozarządowymi na rok 2020 w oparciu o Model współpracy administracji publicznej z
organizacjami.
Uzasadnienie: Dotychczasowy Program oparty jest na powtarzalnym wzorze sprzed kilku lat. Zmiany
prawne i rozwój współpracy powodują konieczność partycypacyjnego opracowania programu
opartego o trzy płaszczyzny Modelu współpracy: 1. Tworzenie polityk publicznych, 2. Realizacja
zadań publicznych, 3. Infrastruktura współpracy.
2. Należy wdrożyć w praktyce stosowanie inicjatywy lokalnej w Elblągu.
Uzasadnienie: Od kilku lat istnieje uchwała Rady Miejskiej w Elblągu ws inicjatywy lokalnej.
Pomimo tego nie została przeprowadzona ani jedna inicjatywa. To duża strata w zakresie aktywizacji
społecznej mieszkańców Elbląga. Należy doprowadzić do wyodrębnienia środków finansowych na
wdrażanie inicjatywy lokalnej w budżecie miasta Elbląga – co najmniej 20.000 zł. Należy
doprowadzić do opracowania kampanii promującej inicjatywę lokalną wśród mieszkańców miasta.
3. Należy dokonać aktualizacji karty oceny oferty stosowanej przez komisje konkursowe przy
ocenie składanych ofert.
Uzasadnienie: Ze względu na zmianę w marcu 2019 formularzy stosowanych przy konkursach ofert
przez administrację publiczną, pojawia się konieczność opracowania nowego wzoru karty oceny.

II. REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH
1. Należy opracować katalog instytucjonalnych zadań publicznych będących w gestii samorządu
elbląskiego oraz zainteresowanych ich realizacją organizacji pozarządowych.
Uzasadnienie: Zasada pomocniczości ukierunkowuje administrację publiczną do przekazywania zadań
publicznych organizacjom pozarządowym, które są tym zainteresowane i posiadają odpowiednie
kompetencje. Koresponduje to także z zasadą efektywności, ponieważ o ile zadanie oparte na
określonym standardzie będzie kosztowało zazwyczaj tyle samo, bez względu czy realizować będzie
je samorząd czy organizacja (chyba, że następuje eliminacja przerostów administracyjnych), to jednak
w przypadku organizacji pojawia się znacząca wartość dodana: pasja i zaangażowanie działaczy
społecznych, udział wolontariuszy, dodatkowe, wzbogacające źródła finansowania, otwartość na nowe
rozwiązania, łączenie potencjałów i zaangażowania partnerów społecznych (efekt synergii),
budowanie kapitału społecznego itp. W Elblągu bardzo dobrym tego przykładem jest przekazanie
przez samorząd do realizacji organizacji pozarządowej schroniska dla zwierząt. Należy dodać, że
podobne działanie zakłada projekt Programu rozwoju ekonomii społecznej w Elblągu.
Przekazanie organizacjom zadania instytucjonalnego, finansowanego z budżetu miasta, gdzie
zatrudnieni są pracownicy, jest sytuacją wrażliwą. Dlatego należy dołożyć starań, aby sposób
przekazania zadania nie budził kontrowersji, był płynny i zabezpieczał interesy dotychczasowych
pracowników. Dobrym przykładem tego rodzaju przekazań dokonanych przez samorząd elbląski jest
wspomniane wyżej schronisko dla zwierząt oraz prowadzenie domu dla bezdomnych.
W związku z powyższym należy:
a. opracować katalog zadań publicznych realizowanych przez samorząd, które mogą być przekazane
organizacjom pozarządowym,
b. dokonać identyfikacji zainteresowanych przejęciem zadań organizacji pozarządowych,
c. określić ramy prawne oraz metodę stopniowego przekazywania zadań.
2. Należy opracować zasady dostępu organizacji pozarządowych do infrastruktury komunalnej
będącej w gestii Urzędu Miejskiego i jednostek samorządowych.
Uzasadnienie: Do realizacji niektórych zadań i wydarzeń organizacje potrzebują współpracy z
samorządem lokalnym w zakresie pozyskania do użytkowania infrastruktury komunalnej. Wliczamy
w to: budynki i lokale komunalne, sale konferencyjne i szkoleniowe, infrastrukturę sportową m.in.
urządzenia sportowe, boiska itp., sprzęt np. nagłośnieniowy itp. Realizując zadania na rzecz
mieszkańców Elbląga, w myśl zasady pomocniczości i synergii, organizacje mają prawo oczekiwać
nieodpłatnego lub preferencyjnego udostępniania tych zasobów. Dobrym przykładem jest stosowanie
przez Urząd Miejski preferencyjnych stawek przy wynajmie przez organizacje lokali komunalnych na
działalność statutową. Część organizacji pozyskuje też sale na konferencje i spotkania. Jest to jednak
uznaniowe. Ponadto decyzyjność co do udostępnienia tych zasobów jest rozproszona. Inne
uwarunkowania dotyczą Urzędu Miejskiego, inne instytucji samorządowych (ZBK, Biblioteki,
Ratusza Staromiejskiego itp.). Organizacje oczekują ujednolicenia tej sfery. Przejrzystość zasad
spowoduje lepsze wykorzystanie zasobów, mniejszą stratę czasu na załatwianie spraw z tym
związanych, większą przewidywalność, efektywniejszą realizację zadań oraz efekt synergii.
Jeżeli organizacje nie będą pozyskiwały tego rodzaju wsparcia ze strony samorządu, nie będą mogły
podejmować wielu cennych inicjatyw wzbogacających codzienne funkcjonowanie miasta.

3. Należy wdrożyć zasadę standaryzacji zadań publicznych zlecanych organizacjom przez
samorząd elbląski.
Uzasadnienie: realizacja zadań publicznych czy usług społecznych zlecanych przez samorząd
organizacjom pozarządowym z reguły wymaga uprzedniej standaryzacji tych zadań tj. określenie
warunków czasowych, osobowych/kadrowych, zakresu realizowanych usług, określenia warunków
rzeczowych i finansowych. Dysponując opracowanym standardem danej usługi, samorząd zleca jej
realizację organizacji i ma pewność odpowiedniej jakości tej usługi. Zasada standaryzacji zadań
publicznych powinna obowiązywać przy realizacji wszystkich usług zlecanych przez samorząd. W
Elblągu są przykłady wspólnie wypracowanych standardów zadań (m.in. Uniwersytet Trzeciego
Wieku, Centrum Organizacji Pozarządowych), są też doświadczenia związane z realizacją zadań/usług
na podstawie standardów. Należy to wykorzystać do dalszych prac w tym zakresie.
4. Należy wdrożyć zasadę ewaluacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje
pozarządowe.
Uzasadnienie: wydatkowanie środków publicznych powinno być poddawane ciągłej ocenie, refleksji
czyli ewaluacji. Dotyczy to także zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Ewaluacja służy polepszaniu trafności, skuteczności, efektywności, użyteczności i trwałości
realizowanych zadań publicznych. Powinna być zakończona wnioskami i rekomendacjami
dotyczącymi sposobów doskonalenia ewaluowanych działań.
Zasada ewaluacji zadań publicznych powinna mieć zastosowanie przy realizacji wszystkich zadań
publicznych zlecanych przez samorząd. W Elblągu są przykłady prowadzenia ewaluacji, należy tą
sferę rozwijać.
III. INFRASTRUKTURA WSPÓŁPRACY
1. Należy wprowadzić zmiany do budżetu obywatelskiego
Uzasadnienie: idea Budżetu obywatelskiego traci na swojej atrakcyjności, co uwidacznia się
zmniejszoną liczbą zgłoszonych inicjatyw i osób głosujących. Jednym z powodów takiej sytuacji jest
przeświadczenie mieszkańców, że przechodzą tylko te inicjatywy, które dotyczą elbląskich szkół z
uwagi na to, ze szkoły poprzez swoich uczniów są w stanie zmobilizować do głosowania rodziców,
dziadków i rodziny uczniów. Ponadto powszechna jest opinia, że inicjatywy te powinny być
finansowane bezpośrednio z budżetu miasta, a nie poprzez budżet obywatelski. Taka sytuacja
powoduje wycofywanie się z aktywności grup mieszkańców, którym zależy na autentycznych
inicjatywach społecznych. W związku z tym należy dokonać ewaluacji dotychczasowego przebiegu
organizowania budżetu obywatelskiego, aby wyeliminować bariery w jego rozwoju. Ponadto należy
wprowadzić zasadę, że inicjatorem wniosku nie może być grupa osób powiązana ze szkołą
samorządową.

2. Należy wprowadzić możliwość udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych z budżetu
miasta Elbląga
Uzasadnienie: Część elbląskich organizacji pozarządowych podejmuje wysiłek realizacji dużych
projektów finansowanych przede wszystkim ze środków unijnych, znacząco wspomagając samorząd
lokalny w rozwiązywaniu szeregu problemów mieszkańców Elbląga. (Przykładem jest wdrożenie
Centrów Integracji Społecznej jako działań instytucjonalnych oraz szeregu projektów miękkich).
Jednak organizacje te nie mają wystarczających zasobów finansowych, aby w sposób płynny
realizować projekty. W wielu samorządach istnieje możliwość uzyskania w takiej sytuacji pożyczki,
co jest zgodne z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W Elblągu takiej
możliwości nie ma, mimo wieloletnich zabiegów ze strony organizacji. Organizacje muszą się
zadłużać w bankach i spłacać wysokie odsetki, które to pieniądze mogłyby zainwestować w działania
społeczne na rzecz miasta. Należy przyjąć uchwałę Rady Miejskiej ws możliwości udzielania
pożyczek organizacjom z budżetu miasta. Wcześniej stawiane wytłumaczenie, że budżet miasta jest
zbyt zadłużony, aby mógł udzielać organizacjom pożyczek, w obecnej, lepszej sytuacji finansowej, nie
jest już adekwatne. W interesie społeczności lokalnej jest, aby organizacje wykorzystywały w jak
największym stopniu środki unijne na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Elbląga, dlatego
samorząd powinien stosować tego rodzaju instrumenty wsparcia.
3. Należy w większym stopniu zachęcać organizacje do pozyskiwania środków finansowych
spoza budżetu miasta poprzez zwiększenie funduszy w ramach budżetu miasta na wkłady
własne dla organizacji
Uzasadnienie: Organizacje mają możliwość pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na
działania na rzecz Elbląga i jego mieszkańców. Szacujemy że z RPOWiM 2014-2020 elbląskie
organizacje pozyskały do tej pory ponad 60 mln zł. Do tego dochodzą inne źródła: Fundusze
Norweskie, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, fundacje prywatne itp. Należy zachęcać organizacje do
takiej działalności, bo jest to ewidentna korzyść dla miasta. Jednym z ważnych instrumentów
zachęcających organizacje jest możliwość pozyskania wkładu własnego do projektów z budżetu
miasta. Samorząd elbląski dotuje wkłady własne, ale w niewystarczającej wysokości, ponadto
organizacje nie mają pewności, czy na pewno otrzymają te środki finansowe. Należy wprowadzić
zasadę przewidywalnego finansowania przez samorząd elbląski wkładów własnych do projektów
organizacji.
4. Należy wdrażać system rozwoju wolontariatu w Elblągu
Uzasadnienie: wolontariat służy rozwojowi miasta, zwłaszcza w sferze społecznej, kulturalnej,
sportowej itp. Należy go systemowo rozwijać. Kilka lat temu opracowany został program rozwoju
wolontariatu w Elblągu. Należy go przedstawić stronie samorządowej i wdrażać, wykorzystując nowe
możliwości wsparcia wolontariatu proponowane przez Narodowy Instytut Wolności.

5. Należy uruchomić w ramach Fundacji Elbląg konkurs grantowy na realizację inicjatyw
społecznych elbląskich organizacji pozarządowych
Uzasadnienie: Fundacja Elbląg tworzona była przez elbląskie organizacje pozarządowe
(reprezentowane przez Stowarzyszenie ESWIP) oraz samorząd elbląski. U podstaw powołania
fundacji jako funduszu lokalnego (tj. organizacji dysponującej kapitałem żelaznym i zarządzanej przez
społeczność lokalną) była potrzeba budowy źródła finansowania inicjatyw społecznych
podejmowanych przez organizacje pozarządowe i grupy mieszkańców. Przez kilka pierwszych lat
swojej działalności Fundacja przeprowadzała konkursy grantowe finansując działania organizacji. Od
wielu lat Fundacja nie prowadzi tej działalności. W związku z tym, że w Radzie Fundacji większość
stanowią przedstawiciele samorządu, należy we współpracy ze stroną samorządową doprowadzić do
uruchomienia stałego konkursu grantowego w wysokości 20.000 zł rocznie.
6. Należy rozszerzyć stosowanie regrantingu przez samorząd elbląski
Uzasadnienie: Stosowanie regrantingu zmniejsza obciążenie strony samorządowej w zakresie
administrowania procedurą zorganizowania, ogłoszenia, rozstrzygnięcia, wdrożenia i rozliczenia
konkursu grantowego. Ze względu na uproszczenie procedur, regranting ułatwia realizację projektów
organizacjom pozarządowym. Pilotażowe konkursy grantowe z zastosowaniem tej możliwości zostały
przeprowadzone w ciągu ostatnich dwóch lat (konkurs dla organizacji kombatanckich). Zarówno
operator, jak i organizacje korzystające z regrantingu, rekomendują rozszerzenie stosowania tej formy
w ramach innych konkursów grantowych.

