Wałbrzych, 08.01.2018 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (GRDPP)
w Wałbrzychu
Pr
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady, 27.11.2017 r.
2. Najbliższe działania Rady – kampania 1%, „Wieloletni program współpracy miasta z
organizacjami pozarządowymi“.
3. Sprawy wniesione, sprawy różne.
Ad 1
Na wstępie zebrania Pani Karolina Maląg, Przewodnicząca GRDPP odczytała proponowany
porządek zebrania, który został przyjęty bez zmian.
W zebraniu uczestniczyło 10 członków GRDPP, lista obecności w załączeniu.
Następnie Pani Karolina Maląg przedstawiła wynik rozmowy z Panią Haliną Sawicką,
kierownik Biura Zdrowia i Spraw Społecznych.
Po odczytaniu protokołu z 27.11.2017 r. Zebrani zgłosili poprawki, które uwzględniono.
Następnie Zebrani przyjęli protokół w drodze głosowania.
Ad 2
Zebrani rozpoczęli dyskusję na temat przygotowania i zorganizowania kampanii 1%. Głos
zabrała Pani Karolina Malag, która przypomniała, że do tej pory kampania była prowadzona przede
wszystkim poprzez dystrybucję ulotek z wykazem organizacji posiadających status organizacji
pożytku publicznego 1% oraz spotkania z wałbrzyskimi mediami. Ta druga forma promocji nie
cieszyła się zbytnim zainteresowaniem wśród organizacji. Następnie głos zabrała Pani Renata
Wierzbicka, która zaproponowała aby na spotkanie w sprawie popularyzacji idei, kampanii OPP 1%
wcześniej zaprosić telefonicznie wałbrzyskie organizacje pozarządowe. Uważa, że powinno się
zaprosić się do udziału w kampanii wszystkie NGO a nie tylko te, które mają status OPP 1%.
Pan Zenon Matuszko zaproponował swoją pomoc NGO przy skorzystaniu z drogi e-mail przy
przeprowadzeniu tej kampanii.
Pan Wiceprezydent Zygmunt Nowaczyk zauważył, że w ubiegłym roku GRDPP wspólnie ze
współpracującymi z nią organizacjami, pracowała nad określeniem priorytetów działań. Uważa, że
na dany, bieżący rok należy ustalić priorytety. W tym celu organizacje powinny się spotkać.
Pani Karolina Maląg stwierdziła, że wykaz wałbrzyskich organizacji posiadających status
OPP 1% zawiera 42 organizacje (stan na 2016 rok). Uważa,że do kampanii warto zaprosić te
organizacje, które są aktywne, które mogą coś pokazać, a nie te, które same z siebie nie wykazują
inicjatywy do promocji swojej organizacji. Warto poza wydrukiem ulotki również pokazać
działalność tych organizacji, i to co na co dzień robią.
Pani Justyna Pichowicz uważa, że należy wszystkie organizacje traktować równo.
Zaproponowała, by do wszystkich organizacji, które są zarejestrowane jako OPP napisać mail z
zaproszeniem do kampanii.

Pani Renata Wierzbicka uważa, że należy zaprosić wszystkie ngo na spotkanie, bez względu
na ich aktywność, także i te "hebraciane", których działalność skupia się na spotkaniach przy
herbacie. W tym celu członkowie GRDPP powinni podzielić się telefonami i zaprosić telefonicznie
ich przedstawicieli na spotkanie ngo.
Pan Wiceprezydent Zygmunt Nowaczyk stwierdził, że każdy sposób do zaktywizowania
organizacji jest dobry.
Pani Renata Wierzbicka uważa, że każda organizacja uczestnicząca w spotkaniu powinna
powiedziała coś o sobie.
Pan Zenon Matuszko zauważył, że ngo jest wtedy widzane, gdyż jest to takie "namacalne"; to
jest 3 element, żeby pokazać aktywność organizacji, kampanii; "w boju, co oni robią" – Pani Renata
Wierzbica.
Pan Aleksander Zubalski stwierdził, że powinniśmy "zejść na ziemię, sami sobie nie możemy
pomóc!".
Pani Karolina Maląg zaproponowała, by Urząd Miasta zweryfikował ulotkę, którą przygotuje
Pani Bogusława Czupryn. Spotkanie ws kampanii OPP 1% powinno zostać zorganizowane w ratuszu
6 lutego br., gdyż we wtorki Urząd pracuje do godziny 16.30. Wszystkie spotkania robocze powinny
być zorganizowane bez udziału mediów.
Pani Renata Wierzbicka wyraziła akceptację, zaproponowanego, terminu kampanii OPP 1%,
w pierwszy wtorek lutego br.
Pani Justyna Pichowicz zaproponowała by przesłać do mediów dokument o kampanii OPP
1% dwa tygodnie później po jego opracowaniu.
Pani Karolina Maląg zapytała: czy organizacje pozrządowe chcą by informacje
o poszczególnych organizacjach pozarządowych przekazano do lokalnej prasy? Uważa, że powinno
się jak najszybciej przekazać przygotowane propozycje na kampanię 1% OPP. Zaproponowała termin
roboczego spotkania na 6 lutego.
Pani Beata Mucha oraz Pan Zenon Matuszko poinformowali, że z powodów od nich
niezależnych nie będą uczestniczyć w spotkaniu GRDPP z organizacjami pożytku publicznego, tj. 6
lutego 2018 r.
Ad 3
Pani Karolina Maląg przypomniała, że GRDPP ma osobny adres mailowy, na który będą
przychodziły maile z dokumentami do konsultacji projektów uchwał RM. Powiedziała także, że
przygotuje pismo do Pana Prezydenta Miasta ws Programu współpracy NGO z Miastem na rok 2018
i dopyta o przyczynę braku nieuwzględnienia proponowanych przez Radę zmian w dokumencie.
Protokół sporządziła Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz

