Sprawozdanie z wykonania zadania budżetowego
Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych
za 2007 rok
GCOP/2007/01/w, Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, wykonanie planu
wydatków na poziomie 86,18%. W ramach realizacji zadań:
1. udostępniano 97 organizacjom pozarządowym pomieszczenia na spotkania zgodnie
z przygotowywanym harmonogramem,
2. uzupełniano i korygowano bazę danych organizacji pozarządowych w Gliwicach, na dzień
31.12.2007 r. liczyła ona 376 organizacji,
3. zbierano i udostępniano organizacjom informacje o możliwości pozyskania funduszy z różnych
źródeł m.in. za pośrednictwem komunikatów e-mail`owych,
4. ułatwiano przepływ wiadomości pomiędzy organizacjami m.in. poprzez rozsyłanie ogłoszeń drogą
elektroniczną,
5. udzielano pomocy w przygotowaniu i wypełnianiu ofert o dotacje miejskie i przekazano je do UM
(konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki, pomocy
społecznej, kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych),
6. obsługiwano nowopowstające stowarzyszenia, którym: pomagano m.in. w przygotowaniu
podstawowych dokumentów, umożliwiano konsultację z prawnikiem, udostępniono bazę danych
w celu zapoczątkowania współpracy pomiędzy organizacjami, udostępniono sale na zebrania
założycielskie,
7. udzielano wsparcia organizacjom poprzez: dostęp do sprzętu biurowego, edycję i druk
materiałów z internetu, przekazywanie korespondencji, współredagowanie pism itd., dostęp
do stanowisk komputerowych pracowni informatycznej,
8. prowadzono działania w celu poprawy funkcjonowania OPRz poprzez doradztwo i konsultacje
w zakresie zmian w podstawowych dokumentach organizacji,
9. przeprowadzono 52 (w tym 21 dla wolontariuszy) spotkania o charakterze szkoleń, warsztatów
i seminariów dla organizacji (GCOP z filiami i Inkubator) Załącznik nr 1,
11. udostępniano pomieszczenia na wystawy i prezentacje artystyczne, odbyło się 11 wystaw
i prezentacji: Załącznik nr 2,
12. współorganizowano ze stowarzyszeniami oraz instytucjami zewnętrznymi 15 przedsięwzięć
Załącznik nr 3,
13. na bieżąco aktualizowano stronę internetową www.gcop.gliwice.pl: bazę danych adresowych
organizacji pozarządowych, dział „ogłoszenia i wiadomości” oraz „aktualności”, konkursy.
Udoskonalono stronę www GCOP poprzez uszczuplenie głównego menu strony do konkretnych
kategorii, zmieniono nazwy, dodano zakładkę projekty realizowane przez GCOP,
14. prowadzono prenumeratę następujących tytułów: „Rachunkowość stowarzyszeń”„ Gazeta NGO”
i „Gazeta prawna” a także kontynuowano dostęp do tytułów „Nowiny Gliwickie ”, „Magazyn Kulturalny”
oraz Miejski Serwis Informacyjny.
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GCOP/2007/01/w/06, Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi,
Projekt „Partnerstwo na Rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora” realizowany był w okresie
luty 2006 r. – grudzień 2007 r., całkowity budżet projektu wynosił 4 494 439,68 zł w tym budżet GCOP
147 684 zł. W ramach tej inicjatywy kilkanaście instytucji i organizacji, podejmowało działania
wpływające na rozwój trzeciego sektora, wśród których znajdowało się np. wsparcie infrastrukturalne i
merytoryczne organizacji pozarządowych. Wsparcie takie realizowane jest między innymi poprzez
działalność Inkubatora Organizacji Pozarządowych, które oferują organizacjom pomoc merytoryczną,
szkolenia, także lokal na spotkania. Inkubator powstał w filii Gliwickiego Centrum Organizacji
Pozarządowych w Gliwicach przy ul. Kościuszki 35. W ramach projektu w 2007 r. zrealizowano:
 Stałe wsparcie infrastrukturalne 20 stowarzyszeń, bezpłatny dostęp do telefonu, faksu, ksera,
komputerów z dostępem do Internetu oraz projektora multimedialnego, możliwość korzystania z
pomieszczeń.
 Szkolenia: Kontakty z mediami, Szkolenie dla koordynatorów wolontariuszy, Zaawansowane
zarządzanie projektami, Autoprezentacja, Szkolenie dla osób pierwszego kontaktu,
Zaawansowane zarządzanie projektami, Zaawansowane zarządzanie projektami, Projekty
międzynarodowe, Zarządzanie finansami NGO, Budowanie relacji z partnerami społecznymi, Kurs
księgowości w NGO, Wdrażanie perspektywy równości płci (gender mainstreaming) w projektach,
Dlaczego ważne dla organizacji pozarządowych?, Co ja robię tu - trening motywacyjny dla
organizacji pozarządowej, Prowadzenie działalności gospodarczej w NGO, Sponsoring prywatny,
Szkolenie z budowania partnerstw, Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu w działalności
organizacji pozarządowej, Elementy planowania strategicznego w działaniach NGO
 Spotkania informacyjne z organizacjami zrzeszonymi w IOP.
 W ramach poradnictwa udzielono 81 konsultacji indywidualnych dla organizacji i grup inicjatywnych
zrzeszonych w IOP oraz podmiotów, spoza Inkubatora. Najczęściej tematyka konsultacji dotyczyła
procedury rejestracyjnej w KRS i zasad tworzenia stowarzyszenia, konsultacji statutów, konsultacji
wniosków grantowych.
 Spotkanie branżowe dla organizacji działających na polu kultury, sztuki i aktywizacji młodzieży.
 Warsztaty dla młodzieży – „Aktywni, prospołeczni, przedsiębiorczy”.
 Warsztaty z lokalną koordynatorką programu „Młodzież w działaniu”
 Szkolenie z trenerką Narodowego Centrum Kultury – „Jak pozyskać granty na działania prokulturalne”
 Warsztaty w ramach Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Śląskiej (nt. Działalność
w organizacjach pozarządowych jako możliwość zdobycia doświadczeń zawodowych", "Integracja
w nowej grupie w kontekście podejmowania pierwszej pracy").
 3 edycje szkoleń z podstaw obsługi komputera pt.: „Wykorzystanie technik komputerowych
w pracy organizacji i realizacji projektów”.
 5 szkoleń z obsługi komputera dla zaawansowanych pt„Wykorzystanie technik komputerowych
w pracy organizacji i realizacji projektów” (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Publisher,
Podstawy tworzenia stron www).
 Stronę internetową poświęconą działalności Inkubatora z informacjami niezbędnymi dla
organizacji.
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GCOP/2007/01/w/07, Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi,
Projekt „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci
współpracy” realizowany w okresie kwiecień 2007 r. – maj 2008 r., całkowity budżet projektu
4 476 085,55 zł w tym budżet GCOP 135 490 zł. W ramach tej inicjatywy kilkanaście instytucji i
organizacji, podejmuje działania wpływające na rozwój trzeciego sektora poprzez wdrażanie
modelowych rozwiązań dotyczących wsparcia podmiotów trzeciosektorowych. W ramach projektu
został opracowany system procedur, narzędzi i instrumentów, które będą wykorzystywane po to, by
inicjować powstawanie instytucji efektywnie wspierających organizacje pozarządowe.
W ramach projektu 2007 roku zrealizowano:
 Przygotowano opis działania modelu IOP do publikacji pt.” Modelowe rozwiązania w zakresie
tworzenia, wspierania i profesjonalizacji podmiotów III sektora”.
 Stworzono moduł e-learning z zakresu wdrażania modelu IOP.
 Przeprowadzono trzy spotkania seminaryjno-warsztatowe dotyczące wdrożenia IOP o łącznej
liczbie uczestników - 45.
 Przeprowadzono szkolenia dla pracowników nowo utworzonych IOP-ów: Zabrze, Nysa,
Bielsko-Biała, Żory, Katowice.
 Zorganizowano staże dla pracowników nowo utworzonych IOP-ów: Zabrze, Nysa, BielskoBiała, Żory, Katowice
 Koordynowano tworzenie lokalnych map zasobów oraz modeli IOP i narzędzi
wykorzystywanych w pracy IOP w poszczególnych lokalizacjach.
 Prowadzono punkt konsultacyjny ds. wdrażania modelu IOP.
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GCOP/2007/01/w/08, MELVA – Mobile Elderly in Labour and Volunteers Actions
(Aktywizacja Osób Starszych do Działań Zarobkowych i Wolontariackich),
Celem projektu jest: zdobycie doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej
osób w wieku 50+ poprzez zagraniczne wizyty studyjne, implementacja wybranych metod
aktywizacyjnych na polskim gruncie, zdefiniowanie barier związanych z mobilnością osób starszych.
W ramach projektu przeprowadzonych zostało 8 wymian pilotażowych, po dwie w każdym
z regionów partnerskich, w których wzięło udział po 4 uczestników z każdego kraju. Podczas
wymian uczestnicy starali się zdefiniować główne bariery utrudniające im mobilność, utrzymanie
i zatrudnienie.
Wymiany mają na celu rozpowszechnienie informacji na temat:
 życia i pracy w innych regionach Europy
 przekazanie informacji na temat swobodnego poruszania się w Unii Europejskiej
 wskazanie możliwości czynnego zaangażowania w działania związane z wolontariatem
 zaprezentowanie lokalnych rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej i tworzenia nowych
miejsc pracy
 prezentację działań i pomysłów lokalnych inicjatyw społecznych przez wszystkich uczestników
projektu jak również spotkania robocze będące przyczynkiem do przyszłej współpracy
pomiędzy partnerami projektu.
Projekt MELVA realizowany jest od 1 kwietnia 2007r. do 31 maja 2008r. Miasto Gliwice jest
partnerem projektu od 1 kwietnia 2007r. Wartość projektu - budżet polskiego partnera projektu
wynosi 72 792,62 €, środki zewnętrzne - wielkość dotacji dla polskiego partnera projektu wynosi
58 234,10 €, środki własne - wielkość wkładu własnego polskiego partnera projektu wynosi
14 558,52 €.
Koordynacja regionalna projektu została przejęta od Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej,
które wycofało się z projektu z przyczyn finansowych.
Opis zrealizowanych działań
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
- Przeprowadzono rekrutację beneficjentów, którzy docelowo uczestniczyli w wymianach
pilotażowych. Do rekrutacji wykorzystano bazę kontaktów z organizacjami pozarządowymi oraz
lokalną prasę. Za pomocą ankiet aplikacyjnych wybrano 24 beneficjentów ostatecznych.
- Odbyto 4 wymiany pilotażowe: 2 do Jeny (Niemcy), w których udział wzięło 2x4 osoby, 1 do
Merano (Włochy) i 1 do Gijon (Hiszpania) – w tych udział wzięło po 8 beneficjentów. Łącznie w
wymianach wzięło udział 24 beneficjentów. W wyjazdach w charakterze opiekunów udział wzięli
pracownicy GCOP (4 razy) i pracownicy Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej (2 razy).
Podczas wymian polscy beneficjenci zdobyli wiedzę nt. metod aktywizacji społecznej i zawodowej
osób starszych stosowanych w odwiedzanych krajach.
- Zorganizowano i przeprowadzono 2 wymiany pilotażowe w Gliwicach, przyjmując zagraniczne
grupy z Jeny, Merano i Gijon. Podczas tych 5-dniowych wizyt pokazano naszym gościom lokalne
doświadczenia z zakresu pracy z osobami starszymi i na ich rzecz. Grupom zaprezentowano
działalność organizacji pozarządowych z Gliwic, Śląska, a także 1 z Krakowa. Odwiedzono także
gliwicki PUP.
- Podjęto działania promocyjne: artykuły o projekcie ukazały się w Dzienniku Zachodnim, MSI
i kilkakrotnie w Nowinach Gliwickich. Na bieżąco także aktualizowano stronę internetową GCOP
informując o bieżących działaniach projektu, jak również wysyłano materiały w języku angielskim z
przeznaczeniem do publikacji na głównej stronie projektu administrowanej przez ReFIT – Jena.
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GCOP/2007/02/w/01, Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów,
Wykonanie: 100,00%
W 2007 roku zlecono projekt modernizacji i przebudowy lokalu dawnego klubu "Perełka"
zlokalizowanego przy ul. Studziennej 6 w Gliwicach, będącego obecnie filią GCOP. W październiku
2007 przeprowadzono przetarg i jednocześnie przygotowano teren przyszłego placu budowy poprzez
demontaż i wywiezienie wyposażenia. W październiku także zakończyły się spotkania organizacji
pozarządowych w tej filii GCOP, za wyjątkiem działalności Klubu Inicjatyw Kulturalnych. 30
października 2007 dokonano otwarcia ofert i wybrano wykonawcę. Wykonawcy przekazano plac
budowy 10.12.2007r.
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DOCHODY WŁASNE GCOP 2007
1.)-DW - Odszkodowania i wypłaty za utracone mienie oddane jednostce budżetowej
Uzyskano wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli ( WARTA, CONCORDIA) w kwocie
2360,92zł oraz odsetki bankowe 1,01zł.
Wydatkowano kwotę 2913,24 na zapłatę odszkodowania, naprawę szkód oraz roboty malarskie.
2.)-DW-GCOP wpływy z najmu pomieszczeń i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług
biurowych oraz korzystanie z sieci internetowej i telefonicznej dla podmiotów innych niż
organizacje pozarządowe
Uzyskano wpływy z wynajmu sal na zebrania w kwocie 480,00zł

DOCHODY BUDŻETOWE GCOP 2007
1.)Uzyskano wpływy z odsetek bankowych 3,62zł, zwrot opłaty za czesne 50,00zł oraz zwrot
kwoty 1610,40 nadpłaconej w 2006 roku faktury wystawionej przez sprzedawcę w kwocie
wyższej niż wynegocjowana w umowie.
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