Szanowni Państwo!
W związku z trwającymi konsultacjami projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego, Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia
Inicjatyw Pozarządowych Tłok przesyła następujące uwagi do ww. projektu:
1. Art. 9 - w Radzie Narodowego Centrum przewidziano tylko dwa miejsca dla
przedstawicieli strony społecznej (na 7 miejsc). Sugerujemy wprowadzenie
mechanizmów umożliwiających większą partycypację przedstawicieli sektora
obywatelskiego w działaniach NC, które z założenia ma wspierać rozwój
społeczeństwa obywatelskiego.
2. W projekcie ustawy nie określono, czy i jaki strona społeczna będzie miała wpływ na
ustalanie takich dokumentów wymienionych w ustawie, jak „programy rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego” (art. 23). Nie został też określony sposób udziału
strony społecznej w ustalaniu zakresów tematycznych konkursów na realizację
projektów. Zgodnie z pkt. 2 art. 28 „Prezes Narodowego Centrum określa i
przedstawia do zatwierdzenia Radzie Narodowego Centrum zakresy tematyczne,
terminy i warunki realizacji projektów w ramach realizacji zadań i programów
Narodowego Centrum”. Sugerujemy, by do projektu ustawy wprowadzić mechanizmy
umożliwiające większe zaangażowanie przedstawicieli trzeciego sektora w
wypracowywanie ww. dokumentów, zakresów tematycznych itp. Znajduje to
uzasadnienie w tym, że przedstawiciele strony społecznej posiadają praktyczną
wiedzę, jakie są potrzeby organizacji pozarządowych, grup nieformalnych
realizujących zadania w sferze pożytku publicznego itp., a także jakiego typu projekty
są potrzebne, by społ. obywatelskie się rozwijało. Z tego względu warto im zapewnić
możliwość szerszego wypowiedzenia się w ramach konsultacji organizowanych
przez NC. Uwzględnienie głosu przedstawicieli trzeciego sektora zwiększyłoby
efektywność działań NC i zagwarantowało, że instytucja ta będzie odpowiadała na
rzeczywiste potrzeby i problemy organizacji obywatelskich.
3. W art. 32 pkt 3 należy uszczegółowić zapis, w jakich sytuacjach prezes NC może
zarządzić okresową kontrolę/wstrzymanie finansowania projektu - w celu zapewnienia
przejrzystości postępowania.
4. Sugerujemy uszczegółowienie zapisów dot. procedur konkursowych (Art. 29 „Prezes
Narodowego Centrum ogłasza konkurs oraz ustala regulamin konkursu zawierający
szczegółowe warunki jego przeprowadzenia”) w celu zachowania zapisanych w
przepisach o działalności pożytku publicznego zasad pomocniczości, suwerenności
stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności przy rozdzielaniu
funduszy.
5. W odniesieniu do art. 25 sugerujemy, by ewaluacja była zlecana za każdym razem
podmiotom zewnętrznym w trybie konkursowym, w celu zapewnienia jak
największego obiektywizmu oceny .
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