Sprawozdanie
z konsultacji społecznych Programu współpracy
Województwa Śląskiego
z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
Dnia 20 września 2012 roku na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl oraz
podstronie śląskich ngosów www.ngo.slaskie.pl umieszczono informację o zamiarze przeprowadzenia
konsultacji społecznych Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na
rok 2013.
20 września 2012 r na stronie www.slaskie.pl oraz www.ngo.slaskie.pl umieszczono przyjęty przez Zarząd
Województwa Śląskiego projekt Programu. Uwagi można było zgłaszać do 3 października 2012 r za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres j.stepien@slaskie.pl.
W

ramach

konsultacji

społecznych

wpłynęły

uwagi

od

trzech

podmiotów:

A. FUNDACJA SPINA - zaproponowano poprawki w § 6 pkt. 8
a.
b.

dodać obszar „ kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych” – nie uzwgledniono,
zapis kultura fizyczna ” dotyczy wszystkich grup społecznych w tym również i osób
niepełnosprawnych.
dopisać punkt 19: "integracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych,
w tym wprowadzenie funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej" lub dopisać w punkcie 17:
"polityki prorodzinnej, w tym wsparcia rodzin wychowujących osoby niepełnosprawne poprzez
wprowadzenie asystenta osoby niepełnosprawnej „ – uwzględniono , dodano do pkt.17
zapis o brzmieniu „ w tym wspieranie organizacji pozarządowych w kwestii dotyczącej
wprowadzenie funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej”

B. FUNDACJA MNIEJSZOSCI NIEMIECKIEJ
zaproponowano poprawki do § 11:

WOJEWÓDZTWA

ŚLASKIEGO

–

a. działanie na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych i języka regionalnego – nie
uwzględniono – zapis taki istnieje w pkt. 12 dotyczy promocji wielokulturowości i kultur
mniejszości narodowych z terenu Województwa Śląskiego.
b. możliwość obniżenia wkładu własnego dla organizacji mniejszości do poziomu 10 % - nie
uwzględniono - zasady wsparcia finansowego sa jednolite dla wszystkich uczestników
konkursów, wprowadzenie preferencji dla jednej grupy rodzić może zarzuty dyskryminacji
pozostałych podmiotów. Niezależnie od zadań własnych organami właściwymi w
rozwiązywaniu problemów mniejszości narodowych i etnicznych są minister właściwy do spraw
wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych oraz wojewoda stosowanie do
Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia
2005 roku (Dz. U. 2005 nr 17 poz. 141). Samorząd Województwa Śląskiego nie będzie wkraczał
w kompetencje w/w organów.

c. STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW AKADEMII MUZYCZNEJ
Szymanowskiego w Katowicach – zaproponowano poprawki w § 11:

im.

Karola

Dopisać punkt 13. Przyczynianie się do rozwoju kapitału ludzkiego w zakresie kompetencji
kluczowej ”świadomość i ekspresja kulturalna”, określonej w Zaleceniu Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe
życie.
Realizacja zadań w proponowanym zakresie ma charakter wieloaspektowy i długofalowy. Dla
regionu oznacza to wnoszenie wkładu do dziedzictwa kultury narodowej oraz wpisanie się

w ochronę polskiego dorobku kulturowego. Równocześnie podejmowane działania przyczyniają
się do rozwoju kompetencji społecznych oraz rozwoju miasta i regionu. Przytaczając ww.
Zalecenie "Ekspresja kulturalna jest niezbędna do rozwijania twórczych umiejętności, które
mogą być wykorzystywane w wielu sytuacjach zawodowych. Dogłębne zrozumienie własnej
kultury oraz poczucie tożsamości mogą być podstawą szacunku i otwartej postawy wobec
różnorodności ekspresji kulturalnej."
W budynku przy ul. Wojewódzkiej 33 (obiekt wpisany do rejestru zabytków), gdzie siedzibę ma
Stowarzyszenie, mieści się także Akademia Muzyczna w Katowicach, działające w ramach
uczelni jedyne w tej części Europy Muzeum Organów, propagujące organowe dziedzictwo
kulturowe Śląska, odbywają się nieodpłatne koncerty i wystawy, otwarte konferencje, warsztaty,
wykłady, są organizowane ogólnodostępne ekspozycje i wydarzenia upamiętniające wybitnych
twórców i ich wkład do dziedzictwa kulturowego etc. Udział w otwartych wydarzeniach
artystycznych stwarza także możliwość bezpośredniego kontaktu w wybitnymi postaciami z
życia artystycznego i kulturalnego. Powyższe przekłada się wzmacnianie rozwoju społeczności
lokalnych i szerokiego udostępniania dziedzictwa kulturowego poprzez nieodpłatną działalność
kulturalną i edukacyjną. Umożliwia udział w życiu kulturalnym wszystkim grupom społecznym,
w tym zagrożonym wykluczeniem społecznym i ubóstwem, w związku z czym, przyczynia się
do zwiększania integracji społecznej w regionie. – nie uzwgledniono, zapis w § 6 w pkt. 9
stanowi o długofalowej współpracy w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
w szerszym zakresie aniżeli zaproponowana poprawka.

W
ramach konsultacji odbyły się również spotkania z zespołem projektowym ds. organizacji
pozarządowych reprezentowanym przez śląskie parasolowe organizacje pozarządowe, podczas których to
zdefiniowane najważniejsze potrzeby zostały zapisane w projekcie programu.

Za konsultacje społeczne Programu odpowiadała Pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych i
Równych Szans - Joanna Stępień.

