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I.

Wstęp

Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013 jest
dokumentem regulującym zasady i określającym formy współpracy Samorządu Miasta
Gliwice z organizacjami pozarządowymi. Poniższe sprawozdanie powstało we współpracy
Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (GCOP) z poszczególnymi wydziałami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz gliwickimi organizacjami pozarządowymi
reprezentowanymi przez zespoły branżowe i powołaną w kwietniu 2013 roku Miejską Radę
Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP).

II. Konsultacje Programu Współpracy
Pozarządowymi na 2013 rok.

Miasta

Gliwice

z Organizacjami

Prace nad Programem Współpracy na 2013 rok rozpoczęły się w czerwcu 2012 r. poprzez
zaproszenie organizacji i zespołów branżowych do zgłaszania propozycji, uwag i zapisów
wartych ujęcia w Programie. Następnie temu tematowi zostało poświęcone spotkanie
kwartalne „W GCOP przy kawie”, które odbyło się 27 czerwca 2012 r. Przygotowany
w sierpniu przez GCOP projekt Programu został poddany konsultacjom społecznym,
w ramach których 24 września 2013 r. odbyło się spotkanie z organizacjami.
Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013 został
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXVI/505/2012 z dnia 25 października
2012 r.

III. Finansowe formy współpracy.
1. Informacje ogólne.
W roku 2013 na realizację Programu Współpracy zaplanowano nie mniej niż 5 000 000 PLN.
Gliwicki Samorząd przyznał organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (ustawa o dppiow), zwanym dalej organizacjami, środki finansowe
w oparciu o:
ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dppiow – w dwóch formach: otwartego
konkursu ofert, zgodnie z art. 11 oraz tzw. „małych grantów”, zgodnie z art.19a
(t.j. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013,
poz. 907 z późn. zm,),
ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2004 Nr 256, poz.
2572, z późn. zm.),
ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 2010 Nr 127, poz. 857,
z późn. zm.).

Organizacjom pozarządowym przyznano w roku 2013 r. dotacje na kwotę: 16 915 049,64
PLN oraz 45 899,44 PLN w ramach patronatu Prezydenta Miasta.
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Środki finansowe przekazane organizacjom pozarządowym w 2013 roku

Wydział Kultury
i Promocji Miasta
(KP)
Wydział Zdrowia
i Spraw
Społecznych (ZD)
Wydział Edukacji
(ED)
Razem (PLN)

Wysokość
środków
przyznanych
w otwartych
konkursach ofert
(PLN)

Wysokość
środków
przyznanych
w formie
"małych
grantów” z art.
19 a ustawy
o dppiow
(PLN)

Wysokość
środków
przyznanych
w trybie
pozostałych
ustaw
(PLN)

Wysokość
środków
przyznanych
w ramach
patronatów
Prezydenta
Miasta
(PLN)

RAZEM
(PLN)

1 669 280,00

124 059,99

10 348 454,00

45 899,44

12 187 693,43

1 104 514,00

0,00

1 980,00

-

1 106 494,00

125 410,00

0,00

3 541 351,65

-

3 666 761,65

2 899 204,00

124 059,99

13 891 785,65

45 899,44

16 960 949,08

2. Środki przyznane w otwartych konkursach ofert.
W 2013 r. zostało ogłoszonych 25 otwartych konkursów ofert, w wyniku których
podpisanych zostało 159 umów o dofinansowanie przez następujące wydziały Urzędu
Miejskiego w Gliwicach: Wydział Kultury i Promocji Miasta – 119 umów, Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych – 33 umowy, Wydział Edukacji – 7 umów.
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3. Środki przyznane na podstawie art. 19a ustawy o dppiow - „małe granty”.
Do Urzędu Miejskiego w Gliwicach wpłynęło 35 wniosków o dofinansowanie w formie
„małych grantów”. Do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – 3 wnioski, do Wydziału
Środowiska – 1 wniosek – jednak zostały one rozpatrzone negatywnie. Wydział Kultury
i Promocji Miasta przyznał środki finansowe organizacjom w ww. trybie, co obrazuje
poniższa tabela.

Wydział Kultury i Promocji Miasta

kultura
i sztuka
liczba złożonych wniosków
liczba podpisanych umów
liczba organizacji, którym
zlecono zadanie
kwota przyznana (PLN)

Wydział
Zdrowia
Wydział
i Spraw
Środowiska
Społecznych

Razem

turystyka
kultura
i krajoznawstwo fizyczna

20

5

6

3

1

35

11

3

6

0

0

20

11

2

5

0

0

18

72 299,99

4 760,00

47 000,00

0

0

124 059,99

4. Środki przyznane w trybie pozostałych ustaw.
Poza ustawą o dppiow w innych trybach przyznano następujące środki finansowe:
Wydział Kultury i Promocji Miasta przyznał łącznie kwotę 10 348 454,00 PLN
na działania z zakresu kultury i sztuki, turystyki oraz kultury fizycznej,
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych przyznał 1 980,00 PLN na zadania z zakresu
ochrony zdrowia i promocji zdrowia,
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Wydział Edukacji przyznał kwotę 3 541 351,65 PLN na prowadzenie szkół
niepublicznych przez organizacje pozarządowe (tzw. dotacja oświatowa).
Szczegóły przedstawia poniższa tabela.
Środki przyznane w oparciu o inne ustawy
Wydział Kultury i Promocji
Miasta

Środki przyznane
w oparciu
o Prawo
zamówień
publicznych

środki
przekazane
w formie dotacji
oświatowej

Zadania zlecone
w trybie ustawy
o sporcie

Wydział
Zdrowia
i Spraw
Społecznych
ochrona
zdrowia
i promocja
zdrowia

Wydział
Edukacji

kultura
i sztuka

turystyka

kultura
fizyczna

liczba podpisanych
umów o
dofinansowanie

16

1

-

1

-

liczba organizacji,
którym zlecono
zadanie

9

1

-

1

-

kwota przekazana
(PLN)

455 454

10 000

-

1 980

-

liczba organizacji,
którym zlecono
zadanie

-

-

-

-
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kwota przekazana
(PLN)

-

-

-

-

3 541 351,65

liczba podpisanych
umów o
dofinansowanie

-

-

62

-

-

liczba organizacji,
którym zlecono
zadanie

-

-

28

-

-

kwota przekazana
(PLN)

-

-

9 883 000

-

-

W roku 2013 została uruchomiona rezerwa budżetowa, w kwocie 100 000 PLN, o której
mowa w rozdz. III, pkt. 2f. Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2013, a przewidziana na wkład własny organizacji ubiegających się
o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Środki finansowe zostały przyznane
Stowarzyszeniu Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży w wysokości
78 971 PLN (przekazane w dwóch transzach: 25 480 PLN w 2013 r. i 53 491 PLN w 2014 r.)
w trybie otwartego konkursu ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, współfinansowanych ze środków
zewnętrznych lub realizujących projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w 2013
i 2014 r.
W roku 2013 Prezydent Miasta przyznał 125 patronatów na łączną kwotę 45 899,44 PLN,
a Przewodniczący Rady Miejskiej 3 patronaty honorowe.
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5. Środki przyznane organizacjom w roku 2013 na realizację priorytetowych zadań
publicznych wskazanych w rozdz. IV Programu Współpracy.
Wysokość przyznanych
środków (PLN)

Lista zadań priorytetowych
edukacja i wychowanie
ze szczególnym uwzględnieniem:
- organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie ferii
i wakacji, szczególnie dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych,
- rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży,
- organizacji konkursu wiedzy z zakresu integracji europejskiej,
umożliwiającego kontakty rówieśnicze z zagranicą na terenie instytucji
europejskich,
- propagowania wiedzy o Unii Europejskiej wśród dzieci i młodzieży;
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
ze szczególnym uwzględnieniem:
- wspierania liderów lokalnych i podejmowanych przez nich inicjatyw,
- wspomagania organizacji pozarządowych działających lokalnie
w poszczególnych dzielnicach;
kultura i sztuka
ze szczególnym uwzględnieniem:
- organizacji wydarzeń kulturalnych w dzielnicach,
- edukacji artystycznej;
kultura fizyczna
ze szczególnym uwzględnieniem:
- organizacji imprez sportowych,
- organizacji zajęć sportowych;
turystyka i krajoznawstwo;
ekologia;
pomoc społeczna
ze szczególnym uwzględnieniem:
- pomocy żywnościowej;
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
ze szczególnym uwzględnieniem:
- promowania aktywnego stylu życia osób niepełnosprawnych;
ochrona zdrowia i promocja zdrowia
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
ze szczególnym uwzględnieniem:
- terapii dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- programów readaptacyjnych dla osób uzależnionych,
- zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
Razem (PLN)

3 666 761,65

0,00 *)

1 843 783,99

10 262 500,00

35 510,00
0,00
241 514,00

234 000,00
1 980,00

629 000,00

16 915 049,64

*) - zadanie realizowane przez GCOP – szczegóły rozdział V, pkt. 8, str. 16 Sprawozdania
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IV. Pozafinansowe formy współpracy.
1. Informacje ogólne.
Pozafinansowe formy współpracy Miasta Gliwice z organizacjami opierają się głównie na
działalności Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych – jednostki organizacyjnej
powołanej do wspierania organizacji pozarządowych oraz aktywnych mieszkańców Miasta
i wolontariuszy przede wszystkim poprzez prowadzenie doradztwa i szkoleń, pośrednictwo
wolontariatu oraz innych form wspomagających aktywność społeczną, a także udostępnianie
lokali oraz sprzętu biurowego i multimedialnego. Ponadto formy pozafinansowe obejmują
m.in. wspólne podejmowanie działań, tworzenie zespołów opiniująco-doradczych,
konsultowanie projektów aktów normatywnych, organizację spotkań przedstawicieli
organizacji i samorządu, promocję działań stowarzyszeń i fundacji, organizację konkursów
nagradzających najaktywniejsze organizacje, wolontariuszy i liderów społecznych.
2. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących sfery
zadań publicznych.
W 2013 roku przeprowadzono konsultacje czternastu projektów uchwał Rady Miejskiej:
z organizacjami pozarządowymi:
w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej Szpitalowi Miejskiemu nr 4 z Przychodnią w Gliwicach (marzec 2013)
– Wydział ZD (projekt skierowano również do odpowiednich władz związków
zawodowych),
w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką
w Żłobkach Miejskich w Gliwicach (marzec 2013 r.) – Wydział ZD,
w sprawie zmiany uchwały w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy
osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się
osiągnięciami w działalności sportowej (kwiecień 2013 r.) – Wydział KP
(przewidziano zgłaszanie uwag przez mieszkańców),
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu
przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
(kwiecień 2013 r.) – Wydział KP (przewidziano zgłaszanie uwag przez
mieszkańców),
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe (wrzesień 2013 r.) – Wydział KP
(przewidziano zgłaszanie uwag przez mieszkańców),
w sprawie uchwalenia "Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta
Gliwice na lata 2013-2015" (maj 2013 r.) – Wydział ZD,
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym
domu pomocy społecznej (październik 2013 r.) - OPS,
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach
chronionych (październik 2013 r.) – OPS,
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w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat jak
również trybu ich pobierania (październik 2013 r.) – OPS,
w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Gliwice na rok 2014" (październik 2013 r.)
– Wydział ZD,
w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób
Niepełnosprawnych dla Miasta Gliwice na lata 2014-2019" (październik 2013 r.)
– Wydział ZD;
z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach:
w sprawie Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi
na rok 2014 (wrzesień-październik 2013 r.) – GCOP (projekt skierowano również
do organizacji pozarządowych),
w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gliwice
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury (październik 2013 r.) – Wydział KP;
z mieszkańcami poprzez udostępnienie projektu uchwały do wiadomości publicznej:
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Gliwice na rok 2013 (luty-marzec
2013 r.) – Wydział KP,
w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką
w Żłobkach Miejskich w Gliwicach (marzec 2013 r.) – Wydział ZD,
w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób
Niepełnosprawnych dla Miasta Gliwice na lata 2014-2019" (październik 2013 r.)
– Wydział ZD.
Ponadto Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach, w skład
której wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, opiniowała projekt uchwały
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2013 r. (luty 2013 r.).
3. Tworzenie i działalność zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.
W 2013 roku działały następujące zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym
skupiające organizacje działające w wybranej sferze życia społecznego:
zarządzeniem Nr PM-4237/13 z dnia 20 marca 2013 r. powołana została na kadencję
w latach 2013-2017 Powiatowa Rada Zatrudnienia w Gliwicach, w skład której
wchodzą m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, działających na terenie
miasta Gliwice oraz radni Rady Miejskiej w Gliwicach,
na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XIII/273/2011 z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kwietniu 2013 roku została
powołana Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego.
Ponadto funkcjonowały następujące zespoły branżowe, skupiające przedstawicieli
organizacji działających w wybranych sferach życia społecznego:
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ds. zdrowia, pomocy społecznej, ekologii oraz turystyki i krajoznawstwa,
ds. kultury,
ds. seniorów,
ds. edukacji, wychowania i innowacyjności
działające w oparciu o uchwałę nr XIII/273/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach
z 17 listopada 2011 roku w sprawie określenia trybu powołania członków oraz
organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
Rada Sportu
działająca na podstawie Zarządzenia nr PM-349/11 Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków
Rady Sportu Miasta Gliwice oraz ustalenia regulaminu jej działania,
zespół branżowy ds. bezpieczeństwa publicznego oraz Gliwicka Rada Rowerowa
działające jako grupy nieformalne.
4. Wystawianie przez Miasto opinii i udzielanie rekomendacji
w nawiązaniu kontaktów i współpracy z organizacjami z zagranicy.

oraz pomoc

Wydział Kultury i Promocji Miasta wystawił jedną rekomendację dla Stowarzyszenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach.
GCOP wystawił 4 rekomendacje dla Stowarzyszenia Symbiossis, Fundacji Rytm oraz 2 dla
Stowarzyszenia GTW.
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych kontynuowało współpracę z Kulturwerkstatt
z Bottrop - instytucją miasta partnerskiego Gliwic, z którą zrealizowało projekt „Mosty
kultury” (środki pozyskane w ramach akcji 4.3 Młodzież w Działaniu). W projekcie
uczestniczyło 10 osób. Kontynuacja „Mostów kultury” prowadzona była drogą internetową
(co zaowocowało kolejną wizytą w 2014 r. – tym razem gliwiczan w Bottrop).
5. Zamieszczanie na stronie internetowej Miasta informacji od organizacji.
W 2013 r. Wydział Kultury i Promocji Miasta w miarę możliwości zamieszczał przesyłane
przez organizacje informacje o ich działaniach na stronie www.gliwice.eu, w działach
„Aktualności” i „Co, gdzie, kiedy”.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zamieścił dziewięć informacji przekazanych przez
organizacje w informatorze dla niepełnosprawnych na stronie internetowej miasta.
GCOP zamieszczało informacje o przedsięwzięciach organizacji pozarządowych w zakładce
„Aktualności – ogłoszenia gliwickich organizacji” na stronie www.gcop.gliwice.pl.
6. Udział przedstawicieli organizacji w pracach w komisjach konkursowych.
W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych udział w pracach w komisjach brały cztery osoby
z trzech organizacji, w Wydziale Edukacji jedna osoba, a w Wydziale Kultury i Promocji
Miasta trzech przedstawicieli trzech organizacji.
7. Zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej oraz umów partnerstwa.
W roku 2013 r. nie zawarto umów w rodzaju wyżej wymienionych.
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V. Działalność jednostki organizacyjnej Miasta – Gliwickiego Centrum Organizacji
Pozarządowych.
1. Informacje ogólne
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych jest jednostką organizacyjną Miasta Gliwice,
której celem jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej mieszkańców Gliwic.
GCOP wspomaga technicznie i merytorycznie gliwickie stowarzyszenia i fundacje, promuje
i animuje aktywność społeczną, wspiera grupy nieformalne i inicjatywy indywidualne.
W 2013 r. GCOP realizował wszystkie zaplanowane zadania i osiągnął założone cele.
2. Udzielanie wsparcia merytorycznego i infrastrukturalnego zgodnie ze statutem
GCOP.
Do dyspozycji gliwickich organizacji udostępniano zasoby Gliwickiego Centrum Organizacji
Pozarządowych. W ramach współpracy z GCOP organizacje korzystały z sal na spotkania,
zaplecza biurowego, zaplecza kuchennego, miejsca na siedzibę i wykorzystywały adres
korespondencyjny.
Powierzchnie poszczególnych filii GCOP w roku 2013:
Strefa Aktywności Społecznej, ul. Jagiellońska 21 – powierzchnia 293 m2,
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości, ul. Kościuszki 35 – powierzchnia 148 m2,
Centrum Wolontariatu, ul. Zwycięstwa 1 – powierzchnia 416 m2,
Centrum Organizacji Kulturalnych, ul. Studzienna 6 – powierzchnia 402 m2,
Dom Aktywnej Młodzieży, ul. Barlickiego 3 – powierzchnia 4137 m2.
GCOP zwiększa sukcesywnie powierzchnię udostępnianych organizacjom zasobów
lokalowych.
Jagiellońska 21

Kościuszki 35

Zwycięstwa 1

Studzienna 6

Barlickiego 3

Powierzchnia
lokali

293 m2

148 m2

416 m2

402 m2

4137 m2

Powierzchnia
udostępniana
organizacjom

206 m2

89 m2

254 m2

311 m2

1299 m2

Filia

Zrealizowano następujące, przedstawione w poniższej tabeli, działania wspierające
organizacje pozarządowe i aktywność społeczną.
Lp.

1.

2.

Działanie

Opis działania

Rezultat osiągnięty
w 2013 r.

Prowadzenie i aktualizowanie
bazy gliwickich organizacji
pozarządowych

- gromadzenie aktualnych danych o gliwickim
III sektorze,

- 501 organizacji na
dzień 31 grudnia
2013 r.,

- udostępnianie lokalu na spotkania oraz
zaplecza biurowego, zapewnienie dostępu do
komputera z Internetem, telefonu, ksera oraz
prowadzenie skrytek korespondencyjnych,

- 161 organizacji
korzystających ze
wsparcia,

Wsparcie infrastrukturalne
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3.

Doradztwo

4.

Newsletter

5.

Szkolenia i spotkania
informacyjne dla organizacji

6.

Szkolenia komputerowe dla
seniorów

7.

Warsztaty „Łapami
po sztuce”

8.

Warsztaty „Tool box ekspert
– pakiet niezbędnych
narzędzi dla animatorów”

9.

Prelekcje i warsztaty
w szkołach i na uczelniach

Zakres tematyczny:
- tworzenie i funkcjonowanie organizacji,
- źródła finansowania działalności,
- przygotowanie i realizacja projektów,
- zarządzanie organizacją i planowanie działań,
- dystrybucja ważnych informacji dla III
sektora drogą poczty elektronicznej,
Zakres tematyczny:
- tworzenie i funkcjonowanie organizacji,
- źródła finansowania działalności,
- przygotowanie i realizacja projektów,
- ochrona danych osobowych
- rozliczanie dotacji,
- prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi
komputera dla członków organizacji
i wolontariuszy w wieku 50+,
- bezpłatne spotkania warsztatowe typu „hands
on” ze sztuką, adresowane do dorosłych osób,
a prowadzone przez instruktorów związanych
z organizacjami pozarządowymi,
społeczników, pasjonatów,
- cykl warsztatów dla animatorów, nauczycieli,
edukatorów i społeczników związanych
z organizacjami pozarządowymi działającymi
na rzecz gliwickich dzieci i młodzieży, a także
młodzieży organizującej i prowadzącej
warsztaty,
- zaznajomienie młodych ludzi z kwestiami
związanymi z działalnością społeczną,
organizacjami pozarządowymi
i wolontariatem,

- 48 porad,

- 34 wysłanych,

- 9 szkoleń i spotkań,

- 99 godzin zajęć,
- 23 uczestników,

- 11 warsztatów,
- 94 uczestników,

- 8 warsztatów,
- 35 uczestników,

- 15 warsztatów,

Udział w projekcie „Mosty
Kultury”

- przygotowanie uczestników do udziału
w projekcie,
- działania kontynuujące podtrzymanie
kontaktów, w tym: stworzenie artystycznej
platformy internetowej,

- 10 uczestników
projektu,
- 1 film z wizyty,

11.

Przedsięwzięcie edukacyjne
pod nazwą „POMPKA
Obywatelska”

- projekt skierowany do gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, mający na celu spojenie
wiedzy potocznej uczniów na temat
organizacji z informacjami o społeczeństwie
obywatelskim i sposobach jego
funkcjonowania,

- 9 szkół,
- 19 spotkań
i warsztatów,
- 352 uczestników
warsztatów,

12.

Warsztaty „Jestem aktywny –
pomagam, bo lubię”

- warsztaty dla uczniów II i III klas szkół
podstawowych na temat aktywności
społecznej,

- 366 uczestników,

13.

Działania promujące III
sektor

- artykuły prasowe i audycje radiowe,

- 38 artykułów do
Miejskiego Serwisu
Informacyjnego,

10.
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14.

Kampania społeczna:
„Przekaż 1% swojego
podatku na rzecz gliwickich
organizacji pożytku
publicznego”

- 13 zdjęć wpłynęło
na konkurs „1%
z uśmiechem”,
- konkurs „1% z uśmiechem” (przy
- 13 organizacji
współudziale Nowin Gliwickich),
uczestniczących
- mini targi OPP’a,
w targach OPP’a,
- pomoc wolontariusza przy wypełnianiu
- 38 osób skorzystało
deklaracji PIT.
z usługi wypełniania
W czasie kampanii zostały wykorzystane:
PIT,
bannery, plakaty, ulotki, pieczątki
- materiały
o treści „Przekaż 1% swojego podatku na rzecz
promocyjne :
gliwickich OPP”.
4 banery,
205 plakatów,
5000 ulotek.

Ponadto w 2013 r. w GCOP miały miejsce następujące przedsięwzięcia:
„ArtNoc” – włączenie się GCOP w miejskie obchody, w czasie których odbył się
kiermasz organizacji pozarządowych, z udziałem 3 organizacji i 104 zwiedzających ,
Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej – 22 uczestników,
kiermasz „WOW – Wakacyjne Oferty Wypoczynkowe” – 28 wystawców,
gra edukacyjna dot. społeczeństwa obywatelskiego – 50 uczestników,
badanie 25 organizacji i grup nieformalnych pod kątem oferowanych przez nich
możliwości spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza w okresie ferii
zimowych i wakacji zakończone opracowaniem raportu.
3. Organizacja spotkań zespołów branżowych.
W 2013 r. pracownicy GCOP udzielali wsparcia i uczestniczyli w spotkaniach następujących
zespołów branżowych:
ds. zdrowia, pomocy społecznej, ekologii oraz turystyki i krajoznawstwa
(6 spotkań),
ds. kultury (11 spotkań),
ds. seniorów (5 spotkań),
ds. edukacji, wychowania i innowacyjności (4 spotkania),
ds. bezpieczeństwa publicznego (11 spotkań),
Gliwickiej Rady Rowerowej (9 spotkań)
oraz w 8 posiedzeniach Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach.
4. Organizacja spotkań z organizacjami.
W GCOP zorganizowano 4 spotkania „W GCOP przy kawie”:
13 lutego 2013 r., w czasie którego omówiono projekt regulaminu pracy Miejskiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach oraz wykonanie założeń
Programu Współpracy w roku 2012; liczba uczestników – 29,
12 czerwca 2013 r., wówczas został podjęty temat powołania Miejskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego, propozycji zapisów do Programu Współpracy na
rok 2014,
zmiany charakteru konkursu „Lidera” i spotkania Prezydenta
z organizacjami, partnerstw w otwartych konkursach ofert; liczba uczestników - 24,
14

25 września 2013 r. – było to spotkanie w ramach trwających konsultacji projektu
Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014;
liczba uczestników – 27,
11 grudnia 2013 r., na którym przedstawiono uzasadnienia odrzucenia niektórych
postulatów zgłoszonych do projektu Programu Współpracy na 2014 rok, a także
podsumowano pracę zespołów branżowych w 2013 roku; liczba uczestników – 22.
5. Organizacja we współpracy z Miastem konkursu na Gliwickiego Lidera
Społecznego, Gliwicką Organizację oraz Partnera Biznesowego Roku 2012.
26 kwietnia 2013 r. odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta z organizacjami. W czasie
uroczystej Gali nastąpiło wręczenie nagród wyłonionym przez Kapitułę laureatom
i wyróżnionym w poszczególnych kategoriach:
Gliwicki Lider Społeczny Roku 2012 – laureatem został Stanisław Kubit
(Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych), wyróżnienie trafiło do
Anety Lipiec (Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju
Młodzieży),
Gliwicka Organizacja Roku 2012 – laureatem zostało Gliwickie
Stowarzyszenie
Modelarzy
Lotniczych,
wyróżnienie
przyznano
Stowarzyszeniu Muzycznemu „RYTM” (działało do 15 lutego 2013 r.),
Biznesowy Partner Roku 2012 – laureatem zostały ex aequo firmy Fluor S.A.
oraz i3D S.A w Gliwicach.
Zorganizowano plebiscyt „Vox Populi – Wybrany przez Gliwiczan”, w którym mieszkańcy
wskazywali zwycięzców w kategorii Gliwicki Lider Społeczny i Gliwicka Organizacja Roku
spośród 5 nominowanych przez Kapitułę.
„Vox Populi – Wybrany przez Gliwiczan” - I miejsce w kategorii Lider
Społeczny Roku 2012 zdobył Stanisław Kubit, natomiast w kategorii Gliwicka
Organizacja Roku 2012 najwięcej głosów oddano na Gliwickie
Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych.
W Gali uczestniczyło około 150 zaproszonych gości, wystąpił zespół „The Chance”.
6. Wsparcie merytoryczne dla osób zainteresowanych działalnością w sektorze
organizacji pozarządowych, społeczności lokalnych i wolontariuszy.
Lp.

Rodzaj wsparcia

Forma wsparcia

Zakres merytoryczny

1.

Pośrednictwo ofert
wolontariatu

prowadzenie pośrednictwa
pomiędzy wolontariuszami
a organizacjami/instytucjami
chcącymi zatrudnić
wolontariusza,

2.

Projekt Liderzy
Szkolnych Klubów
Wolontariatu

warsztaty i spotkania,

3.

Cafe W

spotkania i warsztaty dla
wolontariuszy,

- 86 zgłoszonych osób
zainteresowanych
wolontariatem,
wsparcie działalności
Szkolnych Klubów
Wolontariatu,
wsparcie aktywnie
działających
wolontariuszy,
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Osiągnięte rezultaty
w 2013 r.

- 62 osoby,
- 43 godziny zajęć,

- 5 spotkań,

4.

„Dzień Dobrych
Uczynków”

gala połączona z
rozstrzygnięciem konkursu
na najlepszą akcję dobrych
uczynków, odbyła się
19 czerwca 2013 r.

- 15 Szkolnych
Klubów Wolontariatu
i grup młodzieży,
- 1080 uczestników
działań akcji Dnia
Dobrych Uczynków.

7. Promocja dobrych praktyk w zakresie stosowania klauzul społecznych
i partnerstwa międzysektorowego.
Przykładem zastosowania partnerstwa publiczno-społecznego są realizowane przez GCOP
projekty, prowadzone w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami
pozarządowymi, tj.: „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”
(liderem jest Miasto Gliwice) oraz „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie” (liderem jest
organizacja pozarządowa – Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych).
GCOP zawarł 3 umowy partnerskie z: Filiami Młodzieżowego Biura Pracy OHP
w Pyskowicach, Radzionkowie, Gliwicach i Zabrzu, Stowarzyszeniem GTW (celem
partnerstwa była współpraca w sprawach rozwoju aktywności i przedsiębiorczości społecznej
ze szczególnym uwzględnieniem: wolontariatu, wsparcia inicjatyw grup nieformalnych,
wsparcia i rozwoju działalności podmiotów ekonomii społecznej w tym organizacji
pozarządowych, realizacji projektów i działań edukacyjnych, informacyjnych
i promocyjnych) oraz Centrum Inicjatyw Społecznych (celem było złożenie partnerskiego
wniosku o dofinansowanie projektu "Coolturowe okulary" do Programu FIO).
8. Prowadzenie serwisu internetowego dla organizacji i administrowanie
elektroniczną bazą danych o organizacjach działających na terenie miasta.
Na stronie www.gcop.gliwice.pl została założona specjalna zakładka w dziale „Aktualności –
Ogłoszenia gliwickich organizacji”, gdzie zamieszczano informacje o działalności
stowarzyszeń i fundacji. Często te informacje były rozsyłane również przy pomocy
newslettera. Na bieżąco aktualizowano bazę organizacji pozarządowych. Na dzień 31 grudnia
2013 r. liczyła 501 organizacji.

9. Promocja aktywności społecznej, w tym organizacja Gali Wolontariatu.

Lp.

Działanie

Opis działania

1.

Utworzenie i prowadzenie
„Gliwickiego Banku Czasu”
(GBC)

2.

Spotkania animacyjne
w dzielnicy Politechnika

bezgotówkowa wzajemna wymiana usług
i umiejętności oferowanych przez uczestników
GBC; walutą jest 1 godz., a każda usługa ma
równą wartość,
organizowanie spotkań
(z instytucjami lokalnymi, ngo, mieszkańcami)
w celu podejmowania wspólnych działań
w dzielnicy,
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Rezultat osiągnięty
w 2013 r.
- 4 wymiany,

- 11 spotkań,

3.

Współorganizacja
dzielnicowych wydarzeń

wydarzenia integrujące mieszkańców dzielnicy
Politechnika,

4.

Warsztaty artystyczne dla
dzieci z dzielnicy
Politechnika

prowadzenie warsztatów dla dzieci
mieszkających w dzielnicy Politechnika jako
forma ich aktywizacji,
projekt zakłada organizację różnego rodzaju
akcji związanych pośrednio i bezpośrednio
z książkami; integralną częścią projektu jest
utworzenie i funkcjonowanie lokalnego klubu
„Z książką przy kawie”,
warsztaty skierowane do liderów lokalnych;
wykorzystaną wiedzę i umiejętność powinni
przekazać dalej; każdy warsztat prowadzi inna
osoba korzystająca z TU.

5.

Projekt „Czytelnisko”

6.

Warsztaty „Targowisko
umiejętności” (TU)

- 3 lokalne
wydarzenia:
Podwórkowy Dzień
Dziecka (na podwórku
między ulicami
Jagiellońską i Szarą),
Festyn Rodzinny
(na terenie SP nr 36 w
Gliwicach), spotkanie
pn. „Świąteczny Dom
Marzeń” (na terenie
Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Gliwicach),
- 30 warsztatów,
- 4 półki z książkami,
- 7 spotkań klubu
dyskusyjnego,
- 23 członków klubu
- 1 giełda książek,
- 6 warsztatów,
- 55 uczestników.

W 2013 r. GCOP kontynuowało projekt pn. „Baśniowe Babcie” (wolontariuszki odwiedzały
dzieci w przedszkolach oraz uczestniczyły w spotkaniach w Centrum Wolontariatu, które
połączone były z prelekcjami, warsztatami, itp.), prowadzony był Klub Aktywnego Seniora
dla osób starszych zainteresowanych wolontariatem (40 członków uczestników, 78 spotkań)
oraz Klub Seniora w filii SAS, przy ul. Jagiellońskiej 21 (27 członków). Ponadto
uruchomiono Grupę Teatralno-Kabaretową seniorów, w której mogą rozwijać swoje
artystyczne pasje (9 spotkań, 50 uczestników).
10 grudnia 2013 r. zorganizowano uroczystą galę z okazji „Dnia Wolontariusza”, w czasie
której rozstrzygnięto konkurs na Koordynatora Najbliższego Wolontariuszom i Wolontariusza
Roku oraz wręczono 322 dyplomy. Koordynatorem Najbliższym Wolontariuszom została
Agnieszka Musioł (Stowarzyszenie GTW), wyróżnionymi zostali: Iza Więcek (Gliwickie
Stowarzyszenie Taneczno Sportowe „Szok”), Agnieszka Gniewek (Dom Pomocy Społecznej
„Opoka”). Wolontariuszami Roku zostali Janina Stachurska (PCK) i Stanisław Łuczyński
(Klub Aktywnego Seniora).
Powyższe działania były prowadzone przez GCOP w ramach działań statutowych,
finansowanych ze środków samorządu. GCOP wspierał również organizacje, realizując dwa
projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych:
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 „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” (ISPWŚl).
Lider Projektu: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (w imieniu Miasta Gliwice).
Partnerzy: Miasto Bielsko-Biała, Miasto Częstochowa, Miasto Dąbrowa Górnicza, Miasto
Żory, Miasto Tychy oraz partnerzy społeczni: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych
CRIS z Rybnika oraz Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”.
Źródło finansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii Społecznej
Okres realizacji projektu: kwiecień 2012 r. – luty 2015 r.
W ramach projektu prowadzony jest Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Gliwicach
(filia GCOP przy ul. Kościuszki 35).
Działania Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w 2013 roku
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Rodzaj wsparcia

Forma wsparcia

Zakres merytoryczny

Rezultaty
osiągnięte w 2013 r.

- tworzenie i funkcjonowanie
organizacji,
- źródła finansowania
działalności,
- przygotowanie i realizacja
projektów,
- prowadzenie działalności
odpłatnej, gospodarczej,

396,75 godzin,

- księgowość,
- prawo,
- marketing,

744,5 godzin,

- tworzenie i funkcjonowanie
organizacji,
- źródła finansowania
działalności,
- przygotowanie i realizacja
projektów,
- prowadzenie działalności
odpłatnej, gospodarczej,

27 szkoleń,

Spotkania
informacyjne

- stacjonarne (w Inkubatorze),
- mobilne (w miejscu
dogodnym dla odbiorcy, np.
szkoła, siedziba),

- upowszechnienie informacji
o dostępnych formach
wsparcia w ramach projektu,

5 spotkań,

Coaching

- spotkania i szkolenia
indywidualne w ramach
opracowanej dla podmiotu
indywidualnej ścieżki
edukacyjnej,

- przygotowanie do
prowadzenia działalności
odpłatnej/gospodarczej,

3 podmioty
rozpoczęły ścieżkę
edukacyjną,

Doradztwo
bieżące

Doradztwo
specjalistyczne

Szkolenia

- stacjonarne (w Inkubatorze),
- mobilne (w miejscu
dogodnym dla
zainteresowanych, np.
siedziba),
- drogą poczty elektronicznej,
- stacjonarne (w Inkubatorze),
- mobilne (w miejscu
dogodnym dla
zainteresowanych, np.
siedziba),
- drogą poczty elektronicznej,
- otwarte: realizowany jest
otwarty nabór, w ramach
którego każda zainteresowana
osoba może się zgłosić,
- zamknięte: szkolenie jest
realizowane na zamówienie
konkretnej grupy lub
organizacji, a uczestnikami są
jej członkowie,

18

9 nowych
organizacji
korzystało
ze wsparcia
infrastrukturalnego,

- udostępnianie miejsca na
siedzibę i spotkania,
- udostępnianie adresu
korespondencyjnego,

6.

Wsparcie
infrastrukturalne

7.

Liczba organizacji, które skorzystały ze wsparcia ISP Gliwice.

48

8.

Liczba grup inicjatywnych, które przy wsparciu ISP Gliwice rozpoczęły procedury
związane z rejestracją.

1

 „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”.
Lider Projektu: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika
Partnerzy: Miasto Gliwice, Stowarzyszenie Edukacja przez Internet z Kielc
Źródło finansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego
Okres realizacji projektu: styczeń 2012 r. – grudzień 2014 r.
Działania projektu „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”
Lp.

1.

Rodzaj wsparcia

Doradztwo
bieżące

2.

Szkolenia

4.

Spotkania
dyskusyjne

5.

Kampania
społeczna

6.
7.

8.
9.

Forma wsparcia

Zakres merytoryczny

Rezultaty osiągnięte
w 2013 r.

- stacjonarne,
- mobilne (w miejscu
dogodnym dla
zainteresowanych),
- drogą poczty elektronicznej,
- otwarte: realizowany jest
otwarty nabór, w ramach
którego każda zainteresowana
osoba może się zgłosić,
- zamknięte: szkolenie jest
realizowane na zamówienie
konkretnej grupy lub
organizacji, a uczestnikami są
jej członkowie,

- tworzenie i funkcjonowanie
organizacji,
- źródła finansowania,
- przygotowanie i realizacja
projektów,

95 porad,

- tworzenie i funkcjonowanie
organizacji,
- źródła finansowania
działalności,
- przygotowanie i realizacja
projektów,

3 dwudniowe
szkolenia,
29 uczestników,

- spotkanie,

- spotkania dyskusyjne dla
mieszkańców i organizacji
dot. spraw lokalnych i
aktywności obywatelskiej,

4 spotkania,

- portal społecznościowy „Teraz MY! Mam pomysł na
moją dzielnicę”,

- promocja III sektora
i aktywności społecznej,

1 profil na portalu
społecznościowym,

- promocja aktywności
„Dni NGO”
- wydarzenie,
społecznej i organizacji
pozarządowych,
- informator przesyłany drogą - dystrybucja ważnych
Newsletter
poczty elektronicznej,
informacji dla III sektora,
- spotkania służące
Spotkania
nawiązaniu kontaktu między
- spotkanie,
sieciujące
organizacjami i wymianie
informacji.
Liczba grup inicjatywnych, które rozpoczęły procedury związane z rejestracją.
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1 wydarzenie,
12 newsletterów,

4 spotkania,
4

VI. Ocena realizacji Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2013.
Lp.

a.

WARTOŚĆ MIERNIKA

KRYTERIUM OCENY

2012
2013
W zakresie realizacji zadań publicznych Miasta we współpracy z organizacjami i społecznikami
1. wysokość środków finansowych przekazanych
organizacjom z budżetu Miasta na realizację
zadań publicznych
2. liczba ofert złożonych przez organizacje na
realizację zadań publicznych,
z wyszczególnieniem ofert złożonych w drodze
konkursów ofert
3. liczba podpisanych umów dotacyjnych

18 743 765,56 PLN

16 960 949,08 PLN

321 (w tym otwarte
konkursy ofert 291)

339 (w tym otwarte
konkursy ofert 304)

156

259

4. liczba organizacji, którym zlecono realizację
brak danych
zadań publicznych
W zakresie prowadzenia dialogu pomiędzy organizacjami a Miastem

b.

c.

d.

147

1. liczba konsultacji projektów aktów
5
14
normatywnych
2. liczba uczestników spotkań kwartalnych
111
102
3. liczba spotkań zespołów o charakterze
37
46
doradczym i inicjatywnym
W zakresie wsparcia merytorycznego i infrastrukturalnego trzeciego sektora poprzez Gliwickie
Centrum Organizacji Pozarządowych
1. liczba przeprowadzonych konsultacji, szkoleń,
warsztatów, seminariów, konferencji, spotkań
informacyjnych dla organizacji, grup
nieformalnych, społeczników, wolontariuszy
oraz liczba ich beneficjentów
2. liczba organizacji założonych w 2013 r. przy
pomocy GCOP
3. liczba organizacji korzystających ze wsparcia
GCOP z wyszczególnieniem korzystających
z infrastruktury
W zakresie rozwoju wolontariatu
1. wzrost liczby akcji promujących wolontariat
i aktywność społeczną
2. wzrost liczby zgłoszeń potencjalnych
wolontariuszy
3. wzrost liczby zadań publicznych
realizowanych przy udziale wolontariuszy
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625

965

1650

3263

5

5

142/142

161/161

brak danych za 2011 r.

wzrost o 4

spadek o 19 / nie osiągnięto
wzrostu

spadek o 30 / nie
osiągnięto wzrostu

brak danych

brak danych

VII. Podsumowanie
wykonania
Programu
z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.

Współpracy

Miasta

Gliwice

Program Współpracy reguluje zasady współpracy pomiędzy Miastem Gliwice
a organizacjami, tworząc warunki do rozwoju lokalnego społeczeństwa obywatelskiego.
W 2013 r. współpraca między Miastem Gliwice a organizacjami pozarządowymi odbywała
się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji. Miała miejsce zarówno w formach finansowych i pozafinansowych. W ramach
pierwszej samorząd zlecał wykonanie zadań publicznych organizacjom i przyznawał środki
pieniężne na ich realizację.
Działające od 12 lat Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych wspierało lokalne
stowarzyszenia, fundacje i grupy nieformalne poprzez udostępnianie zasobów lokalowych,
pomoc doradczą, organizację i prowadzenie szkoleń oraz aktywizację mieszkańców miasta
do podejmowania działań społecznych.
Pozostałe niefinansowe formy współpracy dotyczyły m.in. tworzenia zespołów opiniującodoradczych, konsultowania projektów aktów normatywnych, organizacji spotkań
przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji oraz przedstawicieli samorządu czy promocji działań
organizacji pozarządowych.
Przedstawione w pkt. V. wykonanie mierników służących ocenie realizacji Programu
w większości wskazuje na zrealizowanie założeń współpracy Miasta Gliwice z organizacjami
pozarządowymi i wzrost wartości mierników w stosunku do roku ubiegłego. Spadek
zauważalny jest tylko przy: wysokości środków finansowych przekazywanych organizacjom
z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych (w 2013 r. mniejszą niż w 2012 r. dotację
otrzymał GKS „Piast”, a zlecanie zadań w oparciu o ustawę o pomocy społecznej przejął
Urząd Marszałkowski), liczbie uczestników spotkań kwartalnych i wzroście liczby zgłoszeń
potencjalnych wolontariuszy (w 2013 r. osoby niepełnoletnie zainteresowane wolontariatem
były kierowane do Szkolnych Klubów Wolontariatu). Natomiast z powodu braku danych
utrudniona jest ocena mierników: liczba organizacji, którym zlecono realizację zadań
publicznych (brak danych porównawczych z 2012 r.) i wzrost liczby zadań publicznych
realizowanych przy udziale wolontariuszy (brak bezpośrednich, jednolitych i miarodajnych
danych).
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