SPRAWOZDANIE Z DRUGIEGO ROKU PRAC
IV KADENCJI RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2019-2021

I. Zrealizowane zadania
1. Udział RDPP w przygotowaniu nowej Strategii Rozwoju Województwa
Na przełomie 2019 i 2020 roku Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa KujawskoPomorskiego podjęła działania związane z włączeniem organizacji pozarządowych regionu do w
przygotowania nowej Strategii Rozwoju Województwa.
[1] wojewódzka RDPP przygotowała i przeprowadziła dwudniowy warsztat dla reprezentantek i
reprezentantów NGO o tworzeniu strategii i roli organizacji w jej powstaniu (05-06 grudnia 2019 roku).
Spotkanie służyło zebraniu propozycji stowarzyszeń i fundacji do powstającej strategii, ale też
zaplanowaniu działań w procesie jej tworzenia. Uczestnikami warsztatu byli członkowie Wojewódzkiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, a także reprezentantki i reprezentanci NGO z regionu, wybrani w otwartym
naborze zgłoszeń (Rada zapewniła dla nich 6 miejsc). Spotkanie poprowadzili reprezentanci
Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego oraz
moderator.
Informacje o tych działaniach: ngo.kujawsko-pomorskie.pl oraz federacja-ngo.pl.
[2] W oparciu o ustalenia ze spotkania powstał zespół roboczy, który zajął się kwestiami rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego i zaproponował je do ujęcia w przygotowywanej strategii. Zadaniem
zespołu było włączenie się w proces budowania strategii, ze szczególnym uwzględnieniem tematów
związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Zespół składał się z przedstawicieli organizacji
pozarządowych i przedstawicieli Rady, którzy wspólnie dyskutowali i wypracowywali rozwiązania do
strategii (nabór do zespołu miał charakter otwarty).
Informacja o tych działaniach: ngo.kujawsko-pomorskie.pl oraz federacja-ngo.pl.
[3] Z uwagi na ograniczenia związane z COVID-19 zespół spotkał się dwukrotnie w formule zdalnej
(spotkania organizowane na platformie zoom.us) w dn. 26.05. oraz 01.06.2020 wypracowując uwagi i
postulaty do pierwszej wersji Strategii. Dla potrzeb ustaleń wykorzystano oba spotkania oraz serwis
stacja-konsultacja.pl, który służył za platformę zgłaszania uwag i tworzenia rekomendacji (link
bezpośredni do konsultowanego dokumentu na stacja-konsultacja.pl >>). Oba spotkania prowadził
wiceprzewodniczący RDPP WK-P.
[4] Z inicjatywy Rady przeprowadzone zostało także spotkanie dla organizacji pozarządowych dot.
drugiej wersji projektu Strategii w dn. 19 sierpnia 2020 roku (z udziałem 12 przedstawicieli NGO).
[5] Zespół wypracował także uwagi do drugiej wersji konsultowanego projektu Strategii, które zostały
złożone jako głos środowiska pozarządowego w konsultacjach społecznych w dn. 03 września 2020 roku
– łącznie 23 uwagi/propozycje (link bezpośredni do konsultowanego dokumentu na stacjakonsultacja.pl >>). W trakcie konsultacji drugiej wersji projektu Strategii wpłynęły łącznie 93 uwagi od
organizacji pozarządowych – sektor obywatelski był, po jednostkach samorządu terytorialnego i
wyższych uczelniach, najaktywniejszym uczestnikiem konsultacji pisemnych.

[6] Spośród uwag złożonych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego 15 propozycji zostało
uwzględnionych, w tym dodanie jako zasady horyzontalnej dla kierunków i sposobów wdrażania
Strategii „rozwijanie aktywności obywatelskiej i społeczeństwa obywatelskiego”, dodanie kierunku
działań „rozwój wolontariatu”, dodanie do listy programów rozwoju i polityk województwa
Wieloletniego Programu Współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Organizacjami
Pozarządowymi oraz Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju ES, uwzględnienie regrantingu jako
formuły powierzania sektorowi pozarządowemu zadań na rzecz rozwoju aktywności społecznej i
kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, dodanie kierunku działań „wspieranie działalności
organizacji społecznych działających w dziedzinie kultury”. Kolejne dwie propozycje zostały
uwzględnione (obie o charakterze redakcyjnym), a kolejnych 6 propozycji zostało odrzuconych. Źródło:
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Strategii (link >>).

2. Kontynuacja prac na rzecz wprowadzenia regrantingu jako uproszczonej formy konkursowej
na dotacje dla organizacji pozarządowych finansowane z budżetu województwa
Opracowane w 2019 roku i ukończone w 2020 roku przez Radę Działalności Pożytku Publicznego i
powołany zespół procedury aplikowania o środki i ich rozliczania z zastosowaniem regrantingu zostały
przekazane Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z prośbą o przeprowadzenie
procesu przetestowania przygotowanych dokumentów. Mimo starań RDPP i powracającej w tym
zakresie dyskusji na posiedzeniach Rady w 2020 roku nie udało się testowo wdrożyć zaproponowanych
rozwiązań. Działania te mają być podjęte w 2021 roku.

3. Zainicjowanie przygotowania nowych form wsparcia dla NGO jako łagodzenie skutków pandemii
Rada Działalności Pożytku Publicznego zaproponowała uruchomienie regionalnej tarczy
antykryzysowej skierowanej do organizacji pozarządowych. Opracowany został zakres niezbędnego
wsparcia, tj. zaproponowano 3 podstawowe działania:
• realizacja działań podejmowanych w zastępstwie bądź uzupełnieniu działań, które
w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek pandemii;
•

akcje interwencyjne na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii, wraz
z możliwością zakupu środków ochrony osobistej;

•

wypracowanie sposobów reagowania przez organizacje społeczne na sytuacje kryzysowe (wraz
z badaniem sytuacji organizacji w czasie pandemii) – ustalenie poziomu efektywności wsparcia
celem wypracowania rekomendacji na przyszłość dla samorządu województwa.

Przeformułowany przez Departament Funduszy Europejskich pod kątem zgodności z Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zawierającą część pomysłów
złożonych przez Radę dokument został skierowany do Komisji Europejskiej. W 2020 roku nie udało się
wdrożyć zaproponowanych rozwiązań – stało się to dopiero w 2021 roku.

4. Działania w zakresie opiniowania dokumentów
W drugim roku prac Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała następujące dokumenty:
 sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Samorządu Województwa KujawskoPomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2019” ;

 częściowe sprawozdanie z wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2019;
 Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawskopomorskiego na lata 2021-2026.
 Program Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2021

5. Uzupełnienie składu Rady Działalności Pożytku Publicznego
W związku z rezygnacją z prac w RDPP Pawła Goreckiego z Fundacji Wspierania Edukacji im. ks.
Stanisława Staszica z Nakła nad Notecią została przeprowadzona procedura wyboru nowego Członka
Rady przez organizacje pozarządowe z województwa kujawsko-pomorskiego (link >>). Wybrana została
Ilona Borowska ze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Kijewo Królewskie.
6. Udział w Regionalnym Komitecie Ekonomii Społecznej
Rada Działalności Pożytku Publicznego wybrała na swojego przedstawiciela w Regionalnym Komitecie
Ekonomii Społecznej Karola Gutsze. Jego zastępcą została Beata Wyczyńska-Hoppe.
II. Reprezentowanie RDPP
1. Udział przedstawicieli Rady w spotkaniu Konwentu Rad Działalności Pożytku Publicznego.
2. Udział przedstawiciela Rady w Regionalnym Komitecie Ekonomii Społecznej.
3. Udział w zespole opracowującym Strategię Polityki Społecznej Województwa KujawskoPomorskiego do 2030 r.
III. Terminy posiedzeń
W roku 2020 odbyło się 6 posiedzeń Rady w następujących terminach:
 12.02.2020
 08.05.2020
 12.05.2020
 29.05.2020
 01.09.2020
 18.12.2020
Ponadto pomiędzy posiedzeniami RDPP odbywały się spotkania Prezydium Rady.
Informację o działaniach Rady znaleźć można w prowadzonej przez RDPP grupie tematycznej na
Facebooku: Kujawsko-Pomorska RDPP >>, jak i na stronie internetowej dot. współpracy samorządu
regionu z organizacjami pozarządowymi ngo.kujawsko-pomorskie.pl.

