
                                   
Gdańsk, 20.02.2017 r.    

Szanowny Pan

                                   Mieczysław   S t r u k

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO

                             

W związku  z  przedstawionymi  Pomorskiej  Radzie  Organizacji  Pozarządowych  podczas
posiedzenia  w  dniu  16.02.br.  niepokojących  informacji  dotyczących  trudności  w  uzyskaniu
bieżącego  wsparcia  przez  pomorskie  organizacje  pozarządowe  wyrażamy  zaniepokojenie
przedstawionym  stanem  rzeczy,  który  w  znaczący  sposób  zaciera  budowany  przez  nas  i
przekazywany  pomorskim  organizacjom  pozarządowym  obraz  partnerskiego  współdziałania  na
rzecz wzmocnienia i rozwoju sektora obywatelskiego i społecznego w naszym województwie. 

Zaistniałe  w  ostatnim  czasie  sytuacje  dają  wielu  przedstawicielkom i  przedstawicielom
fundacji  i  stowarzyszeń  podstawy  do  przekonania,  iż  działania  podejmowane  przez  Urząd
Marszałkowski,  a  w  szczególności  Departament  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz
Pomorski  Fundusz  Pożyczkowy,  nie  służą  rozwojowi  trzeciego  sektora,  utrudniają  aktywnym
organizacjom działania na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego i  nie włączają się we
wspólnie  przyjętą  w  ramach  Pomorskiego  Systemu  Współpracy  i  Wspierania  Organizacji
Pozarządowych strategię wspierania mniejszych i młodych organizacji. Na tej podstawie rodzi się
wśród  wielu  pomorskich  organizacji  pozarządowych  poczucie  fasadowości  współpracy  oraz
nierównowagi zaangażowania.

Nasze  zaniepokojenie  budzą  między  innymi  informacje  organizacji  pozarządowych,
realizujących projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, dotyczące
zwłaszcza  przedłużających się  procedur  związanych z  podpisywaniem umów oraz  przerzucania
niemal  całej  odpowiedzialności  za  wydatkowane  środki  na  organizacje  pozarządowe,  co  z
pewnością skutkować będzie zniechęceniem organizacji do aplikowania o środki unijne, a to grozi
nieosiągnięciem wskaźników określonych przez Urząd Marszałkowski w Regionalnym Programie
Operacyjnym.

Pomorski sektor pozarządowy jest coraz bardziej zdeterminowany do innych niż przyjęte
przez Pomorską Radę Organizacji Pozarządowych metod wyrażania swojego niezadowolenia. Nie
chcielibyśmy,  aby  przez  lata  wypracowywane  ścieżki  dialogu  międzysektorowego  zostały
zniweczone wobec coraz częściej  okazywanego zniecierpliwienia i  zmęczenia sektora.  Jesteśmy
gotowi  kontynuować  dialog,  mający na  celu  poprawę  jakości  współpracy.  Oczekujemy jednak
znaczącego  przyspieszenia  i  decyzyjności  w  kwestiach,  które  podnosimy  od  lat  w  imieniu
pomorskich organizacji pozarządowych. Aby tak się mogło stać proponujemy otwarte posiedzenie
wspólne Pomorskiej  Rady Działalności  Pożytku Publicznego oraz Pomorskiej  Rady Organizacji
Pozarządowych z udziałem Zarządu Województwa oraz szeroką debatę z sektorem pozarządowym
województwa pomorskiego.
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W  celu  istotniej  poprawy  jakości  współpracy  oczekujemy  szybkiego  wypracowania  i
realizacji następujących rozwiązań:

1) Powołanie Zespołu ds. zmian w trybie konsultacji społecznych w woj. pomorskim – realizacja
wspólnych uzgodnień ze spotkania z Marszałkiem Województwa Pomorskiego w 2014 roku
2) Powołanie biura pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z określonym
budżetem i zadaniami uzgadnianymi z sektorem w szerokich konsultacjach społecznych
3) Zwiększenie poziomu finansowania zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym
do 10 % budżetu w ciągu 3 lat
4) Sukcesywne i systematyczne przesuwanie we współpracy akcentu z konsultowania/opiniowania
na wspólne wypracowywanie oraz współdecydowanie w istotnych dla sektora kwestiach
5) Wspólnego opracowania i wdrożenia uproszczeń dla organizacji pozarządowych realizujących
projekty finansowane ze środków RPO WP
6)  Wypracowanie  i  wdrożenie  instrumentów  poręczeniowych  dla  organizacji  pozarządowych
realizujących projekty, a także korzystających ze wsparcia unijnego (np. z dotacji dla podmiotów
ekonomii społecznej).

Przedstawione powyżej stanowisko Rady jest wyrazem troski o sektor pozarządowy oraz
międzysektorową  współpracę  w  województwie  pomorskim.  Mamy  świadomość,  że  dalsze
lekceważenie  głosu  pomorskich  organizacji  oraz  niezadowolenie  sektora  skutkować  będzie
ograniczeniem  ich  zaangażowania,  w  tym  także  udziału  przedstawicieli  sektora  w  zespołach,
radach, komitetach powoływanych przez Marszałka Województwa w celu prowadzenia wysokiej
jakości polityk publicznych.

Z poważaniem
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