
Protokół z wizyty studyjnej  
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

w dniach 16-17 września 2020 r. 

W dniach 16-17 września 2020 r.  członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego: 
1) Danuta Szczepanik
2 ) Zdzisław Koryś
3) Ewa Sobierajska
4) Roman Biskupski
5)  Wiesław Jakubczak 
6) Stefan Lasota 
7) Agnieszka Świderska-Marciniak 
uczestniczyli w wizycie studyjnej w Białymstoku oraz osoby towarzyszące: Monika Wawrzyńska,
Bożena Jakubczak,  Andrzej  Pawlak.  Nie pojechali:  Marta  Budzyńska,  Krystyna Mazuchowska–
Pujdak, Grzegorz Powierża, Krystyna Reszka i Małgorzata Trzcińska. Wizyta została przygotowana
i  sfinansowana  przez  Lokalny  Ośrodek  Wsparcia  Ekonomii  Społecznej.  LOWES/BORIS
reprezentowany był przez Małgorzatę Dymowską  i Stanisławę Retmaniak.  

Celem wizyty było poznanie:
• dobrych  praktyk  współpracy  samorządu  z  organizacji  pozarządowymi,  w  szczególności

realizowanej  z  udziałem  podmiotów  ekonomii  społecznej  (w  tym  dobre  przykłady
w zakresie zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej),

• podmiotów  ekonomii  społecznej  prowadzących  działalność  gospodarczą  lub  odpłatną
działalność statutową,

• działającego forum organizacji pozarządowych,

• lokalnych,  kompleksowych  systemów  wsparcia  osób  wykluczonych  społecznie/
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W dniu 16 września 2020 r. w Centrum Aktywności Społecznej - Urzędu Miejskiego w Białymstoku
odbyły  się  dwa  spotkania  z  przedstawicielkami  Białostockiego  Urzędu  oraz  przedstawicielami
Federacji  Organizacji  Pozarządowych  Miasta  Białystok  zrzeszającej  około  70  białostockich
stowarzyszeń i fundacji. Osoby prezentujące: Urszula Dmochowska – dyrektor Centrum Aktywności
Społecznej  i  Anna  Pawłowska  –  pełnomocnik  Prezydenta  ds.  współpracy  z  organizacjami
pozarządowymi, członkowie Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2015-
2019.  Przedstawiono zasady i formy współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi,
w tym:  współpracę finansową – zlecanie zadań publicznych w formie konkursów oraz w trybie
pozakonkursowym; współpracę  niefinansową,  o  funkcjonowaniu  Białostockiej  Rady Działalności
Pożytku  Publicznego,  wspieranie  aktywności  społecznej  mieszkańców,  rozwój  wolontariatu,
ekonomię społeczna w Białymstoku, system wsparcia, kierunki rozwoju. Prezentacje w załączeniu.
Członkowie  Gminnej  Rady  Pożytku  Publicznego  mogli  odwiedzić  i  poznać  różne  podmioty
ekonomii społecznej m. in.: Białostocką Jadłodzielnię oraz Kawiarnię w Starym Kinie i Centrum
Integracji Społecznej prowadzone przez stowarzyszenie "Ku dobrej nadziei", które od lat pomaga
osobom długotrwale bezrobotnym odnaleźć się na rynku pracy.  
Stowarzyszenie „My  dla  Innych”,  ul.  Antoniuk  Fabryczny  34,  które  działa  na  rzecz  osób
z  niepełnosprawnościami,  w  tym  z  niepełnosprawnościami  intelektualnymi,  realizuje  zadania
zlecone  przez  Miasto  Białystok,  np.  zadanie:  Wolontariusz  Osoby  Niepełnosprawnej,  prowadzi



działalność odpłatną (Sklep Charytatywny), Zakład Aktywizacji Zawodowej, program zatrudnienia
wspomaganego, Warsztaty Terapii Zajęciowej.
W dniu 17 września 2020 r  w siedzibie Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych odbyło się
spotkanie  z  panią  Katarzyną Łotowską,  prezeską Stowarzyszenia  dotyczące współpracy
z  samorządem,  w  tym  organizacji  cyklicznych  miejskich  Forów  Organizacji  Pozarządowych,
koordynowania działaniami sąsiedzkimi na osiedlach w ramach programu regrantingowego. 
W siedzibie  Stowarzyszenia  „KLANZA”  prezes  Stowarzyszenia  Pani  Małgorzata  Borowska
przedstawiła działalność Centrum Aktywności Wielopokoleniowej i Klub Aktywnego Seniora. 
Na  zakończenie  spotkania  Pani  Danuta  Szczepanik  podziękowała  bardzo  serdecznie  Pani
Małgorzacie  Borowskiej  za  prezentację  oraz  organizatorkom  wizyty  studyjnej  Małgorzacie
Dymowskiej  i  Stanisławie Retmaniak za przygotowanie i  zrealizowanie niezwykle interesującej
wizyty studyjnej,  spotkania ze społecznikami,  urzędnikami i  pasjonatami swojej pracy na rzecz
społeczności lokalnej w Białymstoku.
Protokołowała Ewa Sobierajska.  

Przewodnicząca Gminnej Rady
 Działalności Pożytku Publicznego

Danuta Szczepanik 


