Sprawozdanie z wykonania
Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
za 2009 rok
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 rok został uchwalony 17.07.2008 r.
Był konsultowany z organizacjami pozarządowymi poprzez spotkania robocze, udostępnienie projektu
na stronie internetowej GCOP i za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Współpraca finansowa
Samorząd Miasta Gliwice zlecał organizacjom pozarządowym, podmiotom kościelnym i wyznaniowym
zadania publiczne w trybie otwartych konkursów ofert w zakresie wspierania i powierzania
w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 r.
(Dz. U. 2003, Nr 96, poz. 873, z późn. zm.). Ogłoszono 16 konkursów, w tym z dziedziny: kultury i sztuki;
sportu i turystyki; edukacji oraz promocji zdrowia, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
W odpowiedzi na ww. złożono 249 ofert, podpisanych zostało 176 umów o dofinansowanie (w tym
4 wieloletnie). W sumie przeznaczono na te zadania 2 716 183 zł (Wydział Kultury i Promocji: 2 110 698 zł,
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych: 557 325 zł, Wydział Edukacji: 48 160 zł). Samorząd zlecał również
zadania publiczne w trybie innym niż otwarty konkurs ofert na zasadach ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, tj. w oparciu o ustawy: - o pomocy społecznej, - prawo zamówień
publicznych, - o zakładach opieki zdrowotnej oraz o uchwałę wydaną na podstawie ustawy o finansach
publicznych.
W tych trybach złożono 92 oferty, na podstawie których zawarto 70 umów (w tym 10 wieloletnich)
na kwotę 2 466 179 zł (Wydział Kultury i Promocji Miasta: 275 520 zł, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:
2 190 659 zł).
Współpraca pozafinansowa w roku 2009 obejmowała w szczególności:
1.

Działalność Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych:
wspieranie organizacyjne na podstawie zawartych porozumień (110) o współpracy
z organizacjami pozarządowymi (obejmowało m.in. pomoc administracyjną, nieodpłatne
udostępnienie lokali, materiałów, sprzętów i urządzeń),
informowanie organizacji o źródłach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,
np. z funduszy UE,
publikowanie informacji w prasie lokalnej (25 artykułów o OPP) i Internecie,
prowadzenie bazy gliwickich organizacji pozarządowych (402 podmioty - stan na dzień
31.12.2009r.),
indywidualne konsultacje dla organizacji dot.: bieżącej działalności, przygotowywania wniosków
grantowych o środki miejskie oraz sprawozdawczości rocznej (8),
doradztwo z zakresu marketingu internetowego (możliwości promocji organizacji pozarządowej
w Internecie, analiza strategiczna organizacji oraz prowadzonych przez nią działań promocyjnych
i komunikacyjnych, analiza serwisu WWW oraz model wprowadzenia zmian w jego strukturze,
treści i formie graficznej. (5)),
organizacja szkoleń (5): Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za rok 2008,
Od pomysłu do warsztatu, Równość szans, Zasady prawidłowej realizacji projektów
(2 edycje), Generator wniosków płatniczych, Przygotowanie projektu i wypełnianie wniosku
o dofinansowanie, Fundrising – fundament sprawnej organizacji sektora ekonomii społecznej.
organizacja spotkań kwartalnych „W GCOP przy kawie” (4).
a. Działalność Centrum Wolontariatu:
promocja Wolontariatu - szkolenia dla wolontariuszy (19) i organizacji pozarządowych
zainteresowanych zatrudnieniem wolontariuszy (3): Zaangażuj wolontariusza, Wolontariat
krokiem do kariery - spotkanie dla przedstawicieli biur karier studenckich, Wolontariusz
w mojej Organizacji,

organizacja obchodów Dnia Wolontariusza i Dnia Dobrych Uczynków,
szkolenie: Budowanie kampanii 1% w organizacjach pożytku publicznego,
pośrednictwo pracy woluntarystycznej,
organizacja spotkania Prezydenta Miasta z Liderami gliwickich organizacji pozarządowych,
którego głównym punktem było podziękowanie organizacjom pozarządowym za ich
działalność w 2008 roku oraz konkurs na Gliwickiego Lidera Społecznego i Gliwicką
Organizację Roku 2008.
b. Działalność Inkubatora Organizacji Pozarządowych:
prowadzenie punktu konsultacyjnego dla organizacji rozpoczynających swoją działalność
(poradnictwo z zakresu tworzenia statutu, rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
Urzędzie Statystycznym, Urzędzie Skarbowym, aplikowania o środki publiczne, prywatne),
a także poradnictwo dla grup nieformalnych oraz młodzieżowych z zakresu pozyskiwania
środków finansowych (udzielono 71 konsultacji indywidualnych),
prowadzenie punktu informacyjnego Eurodesk,
szkolenia pt. „Zasady kontaktów z mediami” (2),
warsztaty komputerowe (5): Podstawy obsługi komputera (3 edycje), Tworzenie prezentacji
multimedialnych, Tworzenie stron www,
organizacja spotkań informacyjnych dot. konkursów grantowych, możliwości pozyskania
funduszy UE oraz Programu Młodzież w Działaniu,
prowadzenie punktu doradztwa prawnego z zakresu zakładania, funkcjonowania i likwidacji
organizacji pozarządowych (35),
przeprowadzono 75 warsztatów w szkołach dotyczących Programu Młodzież w działaniu
i upowszechniania aktywności obywatelskiej oraz jedno spotkanie dla 25 nauczycieli
i pedagogów.
c. Działalność Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” – organizowanie:
wystaw, wernisaży (10),
koncertów (19),
szkoleń: Zarządzenie projektami kulturalnymi,
I Forum Organizacji Kulturalnych.
2. Działalność 4 zespołów doradczych i inicjatywnych, są to: Rada sportu, Rada ds. osób
niepełnosprawnych, Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Rada zatrudnienia.
3. Konsultacje aktów prawnych lub dokumentów programowych i strategicznych (Program Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2010, Miejski Program Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, dwie uchwały Rady Miejskiej ws. środków PFRON).
4. Współpracę w sferze programowej, planowanie oraz realizację wspólnych przedsięwzięć (projekt
partnerski z Centrum Kształcenia i Dialogu Theotokos – „Akademia Działaczy Lokalnych” ).
5. Uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej.
6. Patronat kierownictwa urzędu nad działaniami organizacji pozarządowych.
7. Umowę pomiędzy DPS a Caritasem Diecezji Gliwickiej na przekazywanie DPS-owi artykułów
spożywczych w ramach programu PEAD.

