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ZOBOWIĄZAŁO SIĘ DO
REPREZENTOWANIA
INTERESU SEKTORA
POZARZĄDOWEGO 
W SOPOCIE

1. Horak Anna (Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji), Przewodnicząca
Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych
2.   Ewa Lewandowska (Fundacja Sport na Zdrowie),
Wiceprzewodnicząca Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych
3.   Brudzyńska Joanna (Związek Harcerstwa Polskiego,   Hufiec Sopot),
Sekretarz Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych
4. Andrzejczak Paweł (Sopocki Klub Lekkoatletyczny)
5. Gosławska-Mironowicz Marta (Fundacja Grupy Ergo Hestia Na Rzecz
Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Integralia)
6.   Wyrzykowska Agnieszka (Polskie Towarzystwo Stwardnienia
Rozsianego, Oddział Pomorski, Koło w Sopocie)
7.   Dudycz-Hajgiel Barbara (Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym SPON) 
8.   Barbara Kühn (Stowarzyszenie In Memoriam)
– dokooptowana w miejsce Małgorzaty Tarasiewicz (Stowarzyszenie
Mieszkańcy dla Sopotu)

Swoje rezygnacje z pracy w kadencji 2016-2019 złożyli:
1.   Tarasiewicz Małgorzata (Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Sopotu)
2.   Kordas Adrian A. (Fundacja MY)



CEL DZIAŁANIA
RADY
Z REGULAMINU
SOPOCKIEJ RADY
ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH

rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Gminy Miasta Sopotu poprzez 
reprezentowanie, 
wzmacnianie 
i integrowanie sektora pozarządowego 
oraz
animowanie 
i wspieranie współpracy
międzysektorowej.

Pixelast  |  Design and Tech



FORMY
REALIZACJI
CELÓW RADY
Z REGULAMINU
SOPOCKIEJ RADY
ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH

Rada może podejmować następujące formy realizacji celów:
 
 1. Współpraca z samorządem miejskim, administracją
publiczną, innymi partnerami życia społecznego, w
szczególności poprzez rekomendowanie swoich
przedstawicieli do międzysektorowych ciał doradczych oraz
współpracę z Głównym Specjalistą ds. Organizacji
Pozarządowych w Urzędzie Miasta Sopotu
 
2. Inicjowanie, współtworzenie i opiniowanie /konsultowanie
projektów aktów prawnych, w szczególności dotyczących
sektora pozarządowego w mieście, województwie i kraju
 
3. Wypracowywanie i prezentowanie wspólnego stanowiska
odnośnie aktualnych zagadnień, problemów i rozwiązań,
dotyczących sektora pozarządowego



FORMY
REALIZACJI
CELÓW RADY
Z REGULAMINU
SOPOCKIEJ RADY
ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH

Rada może podejmować następujące formy realizacji celów: 
  
4.  Inicjowanie i wspieranie działań integrujących sektor
pozarządowy w Sopocie, takich jak: spotkania branżowe 
i tematyczne organizacji pozarządowych, konkursy dla organizacji
pozarządowych, Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych,
kampania Sopocianie sopocianom 1%, obchody Dnia
Wolontariusza, itp.
 
5. Opiniowanie i udzielanie rekomendacji organizacjom
pozarządowym (w tym opiniowanie ofert realizacji zadań
publicznych)
 
6. Promowanie zasad etycznych w organizacjach pozarządowych
    
7. Organizowanie i branie udziału w seminariach, sympozjach,
konferencjach itp.



PROGRAM PRACY RADY
KADENCJI 2016 - 2019

praca systematyczna 
w oparciu o wyznaczone roczne plany pracy



31
SPOTKAŃ

średnio 1 x / m-c

BIEŻĄCA
PRACA

ZDALNA
e-mail, grupa na Messengerze



AKTUALIZACJA
REGULAMINÓW SROP
z uwzględnieneim standardów dla lokalnych
ROP

KONSULTOWANIE
dokumentów i projektów uchwał Gminy
Miasta Sopotu, w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji
pozarządowych

OPINIOWANIE
ofert składanych w otwartych konkursach
ofert w Gminie Miasta Sopotu

INTEGRACJA
sektora pozarządowego i międzysektorowa

ZAŁOŻONE DZIAŁANIA SROP
KADENCJ 2016 -  2019



SZKOLENIE DLA SROP
„Modelowa współpraca administracji
publicznej i organizacji pozarządowych”

AKTUALIZACJA SPISU
sopockich organizacji pozarządowych

WSPÓŁPRACA
z Główną Spec. ds. Organizacji
Pozarządowych UMS

DELEGOWANIE
przedstawicieli organizacji pozarządowych
do merytorycznych, międzysektorowych
zespołów

ZAŁOŻONE DZIAŁANIA SROP
KADENCJ 2016 -  2019
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LOGO
I FANPAGE NA
FACEBOOK'U
 

BAZA AKTÓW
PRAWNYCH
dotyczących organizacji
pozarządowych

PODSTRONA
INTERNETOWA
na www.scop.sopot.pl

NAGRODA SROP
ustanowienie Nagrody Rady

ZAŁOŻONE DZIAŁANIA SROP
KADENCJ 2016 -  2019
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AKTUALIZACJA
REGULAMINÓW SROP
z uwzględnieneim standardów dla lokalnych
ROP

KONSULTOWANIE
dokumentów i projektów uchwał Gminy
Miasta Sopotu, w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji
pozarządowych

ZREALIZOWANO
- wypracowanie celów i form realizacji celów
- zmiana zapisów dot.
wyborów do Rady

SKONSULTOWANO 19 PROJEKTÓW UCHWAŁ,
PROGRAMÓW, PISM
2016: 1 
 
 „Lokalny Program Wakacje za własne pieniądze dla dzieci i młodzieży
     zrzeszonych w organizacjach mających siedzibę na terenie Gminy Miasta
     Sopotu”
 
 

STOPIEŃ REALIZACJI  



KONSULTOWANIE
dokumentów i projektów uchwał Gminy
Miasta Sopotu, w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji
pozarządowych

 
 2017: 5
1.    „Zasady nadawania i zmiany nazw ulic, placów, parków i innych terenowych
obiektów publicznych położonych na terenie miasta Sopotu”
2.    „Strategia integracji i polityki społecznej Sopotu na lata 2017-2026”
3.    „Program współpracy GMS z organizacjami (…) na 2018 r.”
4.    Program na rzecz osób niepełnosprawnych
5.    Sopocki model wolontariatu sąsiedzkiego
 
2018: 9
1.    Sopocki program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2018-2026” 
2.    „Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Sopocie na lata 2018
– 2020” 
3.    Kryteria oceny lokalu – uczestnika programu „Tu jest bezpiecznie”
4.    „Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i
porządku publicznego dla miasta Sopotu na lata 2018-2020” 
5.    Informator-poradnik dla osób z niepełnosprawnościami
6.    Raport za 2017 r. z realizacji Sopockiego Programu Strategicznego na rzecz
seniorów do 2020 r.
7.    Program współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami
pozarządowymi na 2019 r. (wrzesień 2018)
8.    „Roczny program współpracy GMS z organizacjami (…) na 2019 r.”
9. Opiniowanie pisma Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych do Marszałka
Województwa Pomorskiego
 

 
STOPIEŃ REALIZACJI  



KONSULTOWANIE
dokumentów i projektów uchwał Gminy
Miasta Sopotu, w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji
pozarządowych

 
 
2019: 4
1. Sopocki Program Przeciwdziałania Bezdomności 2019-2024
2. Instrukcje wypełniania ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych,
obwiązujących od 2 marca 2019 r. w trybie konkursowym i pozakonkursowym
3.    „Roczny program współpracy GMS z organizacjami (…) na 2020 r.”
4. Opiniowanie pisma Sopockiej Rady Seniorów do Ministra Finansów w zakresie
wprowadzenia elektronicznego obowiązku składania CIT-8 wraz z kwalifikowanym
podpisem
 

 
STOPIEŃ REALIZACJI  

OPINIOWANIE
ofert składanych w otwartych konkursach
ofert w Gminie Miasta Sopotu

 
 

Delegowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych
na lata:

-> 2016-2017: delegowanie do pracy w 8 komisjach 12 osób (w tym 5 członków spoza
SROP)
-> 2017-2018: delegowanie do pracy w 10 komisjach 12 osób (w tym 4 członków spoza
SROP)
-> 2018-2019: delegowanie do pracy w 10 komisjach 12 osób (w tym 7 członków spoza
SROP)
 
 

1.



 

 
STOPIEŃ REALIZACJI  

OPINIOWANIE
ofert składanych w otwartych konkursach
ofert w Gminie Miasta Sopotu

 
 
 
 
 
 
2. Społeczna praca w 6 spotkaniach komisji konkursowych:
- merytoryczna ocena 508 wniosków
2016-2017: 162 oferty
2017-2018: 191 ofert
2018-2019: 155 ofert 
 
3. Udział w szkoleniach z procedury oceny wniosków z wykorzystaniem karty oceny
wniosków
 
4. Przygotowanie uwag i rekomendowanych rozwiązań dot. oceny ofert 
i przyznawanych dotacji

INTEGRACJA
sektora pozarządowego i międzysektorowa

 
 Upowszechnianie poprzez Fb kampanii Sopocianie Sopocianom 1%, mającej na
celu wspieranie swym 1% podatku lokalnie działające OPP

 
2. Upowszechnianie informacji o Sopockich Obchodach Dnia Wolontariusza i
konkursie Sopocki Wolontariusz Roku 2017 i 2018
-  praca w kapitule konkursu Sopocki Wolontariusz Roku 2017 i 2018

1.



 
 

STOPIEŃ REALIZACJI  

INTEGRACJA
sektora pozarządowego i międzysektorowa

 
3. Spotkania obszarowe/branżowe powiązane z prowadzonymi konsultacjami aktów
prawa miejscowego i miejskich programów 
- spotkanie organizacji działających na rzecz OzN przy okazji konsultacji Programu i
Poradnika na rzecz osób z niepełnosprawnościami
- spotkanie organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży
- spotkanie szkoleniowe organizacji działających w obszarze sport
- spotkanie szkoleniowe organizacji działających w obszarze kultura
 
4. Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych
- upowszechnianie informacji o działalności  SROP poprzez bezpośredni kontakt i
kolportaż samodzielnie opracowanych ulotek informacyjnych
- organizacja 2 edycji Integracyjnego Turnieju Przeciągania Liny Pozarządowcy vs.
Samorządowcy (2017-2018)
- organizacja integracyjnego pikniku pofestynowego dla przedstawicieli organizacji
pozarządowych w ramach Pikniku dla Mieszkańców organizowanego przez SKLA
(2018)



 

 
STOPIEŃ REALIZACJI  

INTEGRACJA
sektora pozarządowego i międzysektorowa

 
5. Zainicjowanie i pełna organizacja 2 edycji „Sopockich Mikołajek” 2017 i 2018 r., w
tym pozyskanie środków finansowych z Funduszu Akumulator Społeczny (2017, 2018)
i z GMS (2018)
 
„Sopockie Mikołajki” stały się swego rodzaju „marką” SROP kadencji 2016-2019,
wpływając na jej pozytywny wizerunek i upowszechniając wiedzę o jej działalności.
 
 „Sopockie Mikołajki” zorientowane na integrację i wzmocnienie potencjału współpracy
organizacji pozarządowych i administracji publicznej w Sopocie, stanowiły także
doskonałą możliwość poznawania działalności organizacji pozarządowych i
miejskich instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin przez
lokalną społeczność.
 
Mikołajki obejmowały społeczne przygotowanie i realizację:
-warsztatów, gier, zabaw, konkursów i prezentów dla sopockich rodzin z dziećmi
-organizację integracyjnego Turnieju Piłki Nożnej Pozarządowcy vs. Samorządowcy
(2017) oraz Integracyjnego Kręcenia Kilometrów z Sopotu do Zakopanego (2018) 
-organizację 2 zbiórek publicznych na rzecz Stowarzyszenia Sopocki Dom (2017) oraz
Fundacji Trzeba Marzyć (2018)



SZKOLENIE DLA SROP
„Modelowa współpraca administracji
publicznej i organizacji pozarządowych”

AKTUALIZACJA SPISU
sopockich organizacji pozarządowych

 
26-27 kwietnia 2017 r.; 6 godzin szkolenia:
Kultura współpracy -> zasady współpracy -> modelowa współpraca

STOPIEŃ REALIZACJI
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Zadanie w kompetencji Urzędu Miasta Sopotu - baza na bieżąco monitorowana i
aktualizowana
 
Na dzień 05.07.2019 w spisie organizacji pozarządowych prowadzonym przez UMS
znajdują się 353 organizacje pozarządowe, w tym:
148 stowarzyszeń rejestrowych
101 fundacji
16 stowarzyszeń zwykłych
88 stowarzyszeń  i klubów sportowych



WSPÓŁPRACA
z Główną Spec. ds. Organizacji
Pozarządowych UMS
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Stały kontakt i bieżąca współpraca merytoryczna – konsultowanie zawiłości  prawnych związanych
z działalnością organizacji pozarządowych, wspólne  poszukiwanie rozwiązań (np. wspólne
wypracowanie instrukcji wypełniania  ofert i sprawozdań w świetle zmian wzorów ofert z marca
2019), współorganizacja szkoleń instruktażowych dla urzędników ujednolicających wiedzę w
zakresie przygotowania ofert. 

 
2. Konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami (...) na lata 2017, 2018, 2019  oraz 2020 – z każdych konsultacji Rada otrzymała
odpowiedź zwrotną co do wniesionych uwag. Ok. 70% z nich zostało w programach uwzględnionych.
 
 3. Udział w  spotkaniach z organizacjami pozarządowymi, w szczególności konsultującymi akty prawa
miejscowego 
 
 4.  Bieżąca pomoc w organizacji wydarzeń (np. wybory do SROP, zebranie organizacji pozarządowych,
Festynu Organizacji Pozarządowych, kampanii Sopocianie sopocianom 1%, Sopockich Mikołajek),
znacząco przyspieszających urzędowe procedury
 
5. Planowanie prac komisji konkursowych, mające na celu jak najszybszą gotowość do rozstrzygnięcia
konkursów ofert
 
6. Rozmowy w zakresie wprowadzenia w Sopocie elektronicznego systemu naboru ofert: witkac.pl

1.

STOPIEŃ REALIZACJI



STOPIEŃ REALIZACJI
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Na zaproszenie do delegowania do  zespołów/komisji łącznie rekomendowano 8 przedstawicieli
organizacji  pozarządowych do 6 zespołów:
  
  1.  Zespół Konsultacyjny ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi: 3 os.
  
  2.    Zespół  ds. studium zrównoważonej mobilności dla miasta Sopotu: 1 os. 
 
  3.    Komisja  ds. pomników: 1 os.
 
  4.    Komisja  ds. nazewnictwa: 1 os.
 
  5.  Zespół  ds. monitoringu programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w
  Sopocie: 1 os. 
 
  6.    Pomorska  Rada Organizacji Pozarządowych 1 os.

DELEGOWANIE
przedstawicieli organizacji pozarządowych
do merytorycznych, międzysektorowych
zespołów



LOGO
I FANPAGE NA
FACEBOOK'U
 

PODSTRONA
INTERNETOWA
na www.scop.sopot.pl

STOPIEŃ REALIZACJI
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2017 r. 

Stworzenie logotypu Rady
 Utworzono Fb Rady, który posiada ponad 200 fanów 

- Fb stanowi źródło informacji o najważniejszych sprawach 
dla sopockich NGO  

1.
2.

 
2018 r. 
Stworzenie nowej strony internetowej Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i
Wolontariatu z Stworzono z zakładką SROP  



BAZA AKTÓW
PRAWNYCH
dotyczących organizacji
pozarządowych

NAGRODA SROP
ustanowienie Nagrody Rady

STOPIEŃ REALIZACJI
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W toku prowadzonej działalności zdecydowano o bezzasadności  realizacji działania, gdyż baza
taka, na bieżąco aktualizowana istnieje na  ogólnopolskim portalu ngo.pl

 
W toku prowadzonej działalności zdecydowano o wspólnej organizacji wydarzenia na rzecz
rodzin/dzieci/młodzieży sopockich – zrealizowano 2 edycje Sopockich Mikołajek.
Zadanie rekomendowane do wdrożenia w kolejnej kadencji SROP.



DZIĘKUJEMY

 

 


