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120-LECIE SOPOTU 

PROPOZYCJE SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  

 

1. Powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sopocie na 120lecie Sopotu. 

 

2. Ustanowienie Nagrody Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych dla organizacji pozarządowej za 

długofalową działalność podejmowane na rzecz mieszkańców i miasta Sopot.   

 

3. Witkac.pl – wdrożenie w Sopocie  narzędzia ułatwiającego organizację otwartych konkursów ofert (nabór, 

ocena, zawieranie umów i ich aneksowanie, sprawozdawczość) - w przypadku pozytywnego stanowiska 

samorządu (proces rozpoczęty w 2020 r.).  

 

4. Sąsiedzki fundusz lokalny - budżet partycypacyjny i wdrożenie formuły regrantingu (czyli nasz lokalny 

"Akumulator Społeczny", który miałby służyć lokalnym, małym inicjatywom mieszkańców; w ramach 

Domów Sąsiedzkich na rok 2021 mamy zaczątek - 10 000,00 zł; nie ma tu jednak typowej struktury 

regrantingu) 

 

5. Dom Sąsiedzki "Tęczowy Dom" - typowy dom sąsiedzki zbudowany o wypracowaną wspólnie z 

mieszkańcami koncepcję. 

 

6. KAMIEŃ WĘGIELNY POD SOPOCKI PORT ZDROWIA - ośrodek rehabilitacyjny, miejsce realizacji 

innowacyjnych programów leczenia, terapii i rehabilitacji dzieci z wykorzystaniem zasobów naturalnych 

Sopotu, w szczególności sopockiej solanki – w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia najbliższych 

konkursów, do których przystąpiła Fundacja Sport na Zdrowie lub podjęcia innych strategicznych decyzji 

w sprawie budowy. 

 

7.  „NGOsy Mieszkańcom na 120lecie Sopotu” - cykl wydarzeń organizacji pozarządowych zebranych we 

wspólny harmonogram pod jednym szyldem  - propozycje różnych ngo'sów, które właśnie z okazji 120lecia 

chcą zaproponować mieszkańcom swoje wydarzenia, w tym:  

a) Zamiast Sopockiego Festynu Organizacji Pozarządowych proponujemy lokalne pikniki, które mogły 

odbyć się przy 5 Domach Sąsiedzkich – zaangażowanie lokalnych ngo’sów, instytucji miejskich, 

lokalnego biznesu (łączenie zasobów) 

b) Gra miejska/terenowa "Szlakiem Sopockich Domów Sąsiedzkich", zakończona "Koncertem na Dachu” 

w DS POTOK (prawdopodobnie 3 maja we współpracy z ZHP Hufiec Sopot) 

c) Inne – zgodnie z propozycjami ngo’sów. 

 

 

DO KONTAKTU POZOSTAJE: ANNA HORAK, przewodnicząca SROP 

biuro@scop.sopot.pl / 518 838 795 

Sopot, 09.03.2021 r. 
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