Toruń, 27 maja 2020 roku

Szanowny Pan
Piotr Całbecki
Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Szanowny Panie Marszałku,
w imieniu członkiń i członków Forum Dobrego Prawa, działającego przy Kujawsko-Pomorskiej Federacji
Organizacji Pozarządowych, prosimy o przyjęcie uwag i postulatów dotyczących wsparcia organizacji
pozarządowych w czasie pandemii i w realizacji zadań przeciwdziałających jej skutkom.
Dla kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych utrzymanie niezbędnej aktywności społecznej w dobie
pandemii jest wyzwaniem, które z determinacją podejmują. Napotykają jednak problemy, które są w stanie
rozwiązać - przy wsparciu Samorządu Województwa. Poniżej opisaliśmy cztery z nich. Sformułowaliśmy
także odpowiadające im propozycje rozwiązań. Trudny czas wymaga podejmowania odważnych decyzji
i sprawnego wdrażania rozwiązań. III sektor odczuwa skutki pandemii i podobnie jak sfera biznesu
potrzebuje wsparcia nie mniej zdecydowanego i pilnego.
1.

Organizacje pozarządowe muszą stosować wymogi reżimu sanitarnego, z którymi wiążą się dodatkowe
koszty. W szczególności dotyczy to prowadzonych przez nie placówek pobytu dziennego, w których
należy wdrożyć rekomendacje Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Rekomendacje
wymagają m.in.:
●

prowadzenia części zajęć w formie zdalnej, co wiąże się z przygotowaniem i przeszkoleniem
zarówno kadry organizacji jak i podopiecznych, a także uzupełnienia wyposażenia technicznego
o sprzęt (komputery, słuchawki, kamery) czy wykupienie dostępu do platform streamingowych;

●

zapewnienia środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcji dla uczestników zajęć
grupowych;

●

wydawania posiłków na naczyniach jednorazowych, co generuje nie tylko koszty związane
z zakupem tych produktów, ale również zwiększone zapotrzebowanie na wywóz nieczystości;

●

zapewnienia dowozu uczestników na zajęcia zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami
wynikającymi ze zmniejszonej liczby osób w środku transportu, co wiąże się z większą liczbą
kursów;

●

ograniczenia liczby osób uczestniczących w zajęciach w jednym pomieszczeniu, co wiąże się
z wprowadzeniem pracy rotacyjnej, zwiększeniem liczby godzin pracy personelu lub koniecznością
wynajmu większych sal.

Z każdym z ww. wymagań wiążą się dodatkowe koszty obciążające organizacje.
2.

Organizacje chcą rozwijać swoją działalność w tych sferach działalności pożytku publicznego, które
najbardziej ucierpiały w wyniku epidemii, m.in. ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, edukacji
i wychowania, reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Potrzeby grup docelowych są
realne i pilne, wymagają natychmiastowego podjęcia profesjonalnych działań. Dlatego są potrzebne
dodatkowe środki w ramach szybkiej i prostej ścieżki wsparcia organizacji przeciwdziałających skutkom
pandemii. Dotychczas wprowadzone w naszym regionie narzędzia wsparcia nie obejmują zdecydowanej
większości organizacji pozarządowych, skupiają się głównie na podmiotach ekonomii społecznej.

3.

Wiele z realizowanych przez organizacje pozarządowe zadań dofinansowanych przez Samorząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie może zostać zrealizowanych w sposób, w który zostały
zaplanowane. Rządowa tarcza antykryzysowa stwarza samorządom możliwość m.in. aneksowania
umów, uznawania kwalifikowalności wydatków, elastycznego podejścia do form realizacji działań
i osiągniętych wskaźników. Nie została opublikowana żadna informacja Zarządu Województwa w tym
zakresie.
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4.

Dla wielu organizacji, a tym samym dla odbiorców ich działań, najtrudniejsze miesiące dopiero nastąpią.
Trudne wciąż do przewidzenia skutki pandemii wymagają od organizacji i ich liderów rzetelnego
planowania przyszłych działań, zapewnienia odpowiedniego personelu i źródeł ich finansowania.

W związku z powyższym podkreślamy konieczność pilnego wsparcia organizacji. Jako członkinie i członkowie
Forum Dobrego Prawa apelujemy o wprowadzenie następujących rozwiązań.
1.

Uruchomienie środków na przeciwdziałanie skutkom pandemii, które będą dostępne dla organizacji
pozarządowych w regionie w ramach prostej i szybkiej ścieżki dofinansowania. Dobrym rozwiązaniem są
wypracowane m.in. przez wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego wspólnie z organizacjami
pozarządowymi regionu zasady regrantigu. Są gotowe do wdrożenia, a co najważniejsze - oczekiwane
przez środowisko pozarządowe w regionie. Regranting jest w aktualnej sytuacji rozwiązaniem
optymalnym. Tego rodzaju rozwiązanie zostało wprowadzone np. w województwie lubuskim.

2.

Organizacje realizujące zadania dofinansowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz projekty w ramach RPO WK-P muszą mieć pewność, że podejście Grantodawcy do zmian
w działaniach projektowych, harmonogramach, kosztorysach, poziomie osiągniętych wskaźników czy
terminu składania sprawozdań będzie elastyczne. Wnosimy o wydanie jasnych wytycznych w tym
zakresie. Jest również bardzo istotne, aby wnioski o zmiany w projektach traktowane były priorytetowo
i rozpatrywane trybie pilnym.

3.

Okres pandemii to dobra okazja, aby wykorzystać potencjał podmiotów ekonomii społecznej np.
poprzez rozszerzenie praktyki stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jego jednostki.

4.

Apelujemy, aby pula środków przeznaczonych na otwarte konkursy ofert w roku 2021 nie tylko nie uległa
zmniejszeniu, co została zwiększona w tych sferach działalności pożytku publicznego, w których
długotrwałe skutki pandemii będą najbardziej widoczne (m.in. ochrony i promocji zdrowia, pomocy
społecznej, edukacji i wychowania, reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).
W związku z tym konsultacje Programu Współpracy powinny być przeprowadzone odpowiednio
wcześniej i w sposób pogłębiony. Dla planowania działalności podmiotów III sektora kwestia ta ma
bardzo duże znaczenie.

Podkreślamy konieczność podjęcia pilnych działań wspierających organizacje pozarządowe w naszym
regionie. Wyrażamy nadzieję, że dotychczasowe, cenne i efektywne doświadczenia współpracy organizacji
z Samorządem Województwa, choćby za pośrednictwem wojewódzkiej RDPP czy Biura Współpracy
z Organizacjami Pozarządowym, pomogą w podjęciu dobrych decyzji i sprawnym rozpoczęciu niezbędnych
działań.
Jako Forum Dobrego Prawa tworzymy zaplecze eksperckie dla organizacji pozarządowych w regionie.
Chętnie weźmiemy udział w konsultacjach rozwiązań wspierających III sektor w naszym województwie.
Kontakt z nami jest możliwy za pośrednictwem Sekretariatu Rzeczniczego (tel. 607 191 484,
mail: rzecznictwo@federacja-ngo.pl) działającego przy Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji
Pozarządowych.

Z wyrazami szacunku
członkinie i członkowie Forum Dobrego Prawa:

Hanna Brzuszczak, Tomasz Dominiak, Anna Galczewska, Stanisław Filip Gimiński, Filip A. Gołębiewski,
Agnieszka Ziółkowska, Jan M. Grabowski, Ewa Grobelska, Małgorzata Grodzicka, Katarzyna Gucajtis,
Iwona Karolewska, Małgorzata Kowalska, Magdalena Kulesza, Anna Leszczyńska, Aleksandra Łagoda,
Michał Pezler, Andrzej Maczassek, Marta Młynarczyk, Magdalena Owczarek, Beata Rogowska,
Anna Rybarczyk-Bigoń, Adrian Stelmaszyk, Anna Świtoń, Janusz Wiśniewski, Elżbieta Wysocka,
Ewa Kluszczyńska, Witold Jankowiak
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