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Dzień dobry,
bardzo dziękuję za zaproszenie do wyrażenia naszej opinii w sprawie konsultacji projektu ustawy o NCRSP
Uwaga 1 Art.9.1
Uważamy , że udział organizacji pozarządowych w projekcie jest za mało reprezentatywny.
W skład Rady zaproszonych według Art. 9.1 jest 2 przedstawicieli wyłonionych przez RDPP.
Jako stowarzyszenie reprezentujące małe organizacje uważamy, że skład Rady powinien być ponownie
przedyskutowany.
Proponujemy aby została ona poszerzona o 4 organizacje z małych środowisk a wybrane przez Prezesa
Rady Ministrów w drodze naboru i nominacji .Proponowany sposób rekrutacji zapewni obiektywną ocenę
kandydatur niezależną od RDPP. Skład zwiększy się wtedy do 11 członków , ale przecież Narodowe
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ma na celu wzmocnienie sektora pozarządowego!
W wypadku, gdy są to tylko 2 organizacje pozarządowe wyznaczone przez Radę Działalności Pożytku
Publicznego a pozostała większość członków ( 5) to przedstawiciele rządu niestety powoduje to dysonans w
proponowanym charakterze nadrzędnych założeń Centrum. Tym bardziej, że Art. 24.1 wyraźnie mówi o
zadaniach Centrum . Są to m.in. " rozwój społeczeństwa obywatelskiego, ich niezależności ............przy
jednoczesnym zachowaniu ich obywatelskiego charakteru i zwiększenie udziału organizacji w życiu
publicznym" .
Uwaga 2 Art.24.4
Poszerzylibyśmy katalog zadań NCRSO. Dodalibyśmy punkty zawierające:
- współpracę z organizacjami sieciującymi oraz zrzeszającymi organizacje pozarządowe
Uważamy, że są to "bazy i skarbnice wiedzy" o problemach, niejednokrotnie angażujące się w życie małych
i dużych organizacji pozarządowych
Oraz
- wytworzenie mechanizmów współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi oraz ich
zaangażowanie w rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Punkt ten ma na celu zmobilizowanie samorządów do podjęcia działań w rozwój społeczeństwa
obywatelskiego. Niestety obserwując w małych gminach, jak marginalnie są traktowane problemy związane
z wyrobieniem praktyk prospołecznych uważamy, że powinny być podjęte kroki w kierunku poprawy ich
świadomości oraz wiedzy. Często także " kuleje" współpraca JST z organizacjami pozarządowymi.
Byłoby dobrze gdyby Centrum podjęło się tego trudnego przedsięwzięcia, tym bardziej, że samorządy
często są bierne i wymagają w tych tematach pomocy.

Z poważaniem
Dorota Lisiak
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko
Baranówko 8, 62-050 Mosina
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Dnia 22 grudnia 2016 12:55 konsultacje ncrso <konsultacje.ncrso@kprm.gov.pl> napisał(a):
Szanowni Państwo,
stosownie do § 20 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz § 36 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października
2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006) zwracamy się z uprzejmą prośbą o
zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego (UD173) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., w tym także w
formie elektronicznej na adres: konsultacje.ncrso@kprm.gov.pl.
Brak przedstawienia uwag w wyznaczonym terminie zostanie uznany za rezygnację z przedstawienia
stanowiska.
Przedmiotowy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i OSR dostępny jest na stronie internetowej w
Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakładce Projekty aktów prawnych
powstających w KPRM oraz na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy
proces legislacyjny.
Z poważaniem
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
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