
Sprawozdanie  

z wykonania zadań budżetowych  

Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych  

za 2011 rok 

 

 

GCOP/2010/01/w, Współpraca z organizacjami pozarządowymi – wykonanie planu 

wydatków na poziomie 98,82% 

W ramach realizacji zadania na bieżąco aktualizowano bazę gliwickich organizacji 

pozarządowych, która na dzień 31.12.2011 r. liczyła 464 organizacje; udostępniano lokale 

na spotkania oraz zaplecze biurowe 126 organizacjom, które podpisały Porozumienie; 

udzielano bieżącego wsparcia, zapewniony był dostęp do komputera z internetem, telefonu, 

ksera; prowadzono skrytki korespondencyjne. Udzielano informacji o możliwościach 

pozyskiwania funduszy z różnych źródeł grantodawczych poprzez organizację spotkań 

informacyjnych, rozsyłanie e-maili, newslettera oraz umieszczanie na tablicy ogłoszeń i 

stronie internetowej informacji o aktualnych konkursach ofert.  W ramach zadania również: 

1. przeprowadzono 33 konsultacje indywidualne dla przedstawicieli organizacji 

pozarządowych m.in. z zakresu możliwości pozyskiwania funduszy na ich działalność, 

przygotowania wniosku o dotację, rozliczania dotacji, sporządzenia notatki prasowej czy 

zaprojektowania zaproszeń i plakatów; 

2. zorganizowano 8 szkoleń i spotkań informacyjnych dla 126 liderów i członków 

organizacji pozarządowych m.in. z zakresu: możliwości pozyskiwania funduszy, 

przygotowania i wypełnienia wniosku o dofinansowanie, nowelizacji ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, marketingu i promocji, wolontariatu, 

programu Młodzież w działaniu; 

3. zorganizowano kampanię społeczną  „Przekaż 1% swojego podatku na rzecz 

gliwickich organizacji pożytku publicznego”, w ramach której odbyły się następujące 

przedsięwzięcia: dzień „1% Fotomieszkańca” (przy współudziale Nowin Gliwickich,) 

w którym wzięły udział 83 osoby, przemarsz z udziałem gliwickich organizacji pożytku 

publicznego (8 organizacji) oraz mini przemarsze zorganizowane przez 4 szkoły.  

Ponadto w czasie kampanii zostały wykorzystane: bandery, plakaty, ulotki, 

pieczątki „Przekaż 1% swojego podatku na rzecz gliwickich OPP” oraz strona 

internetowa zawierająca bazę gliwickich OPP; 

4. przeprowadzono łącznie 5 spotkań na temat aktywności społecznej młodzieży, 

adresowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców dla łącznej liczby 162 uczestników. 

5. udostępniano lokale na wystawy i koncerty; odbyły się 22 wystawy (w 2 filiach) oraz 

25 koncertów; 

6. 12 kwietnia 2011 r. w „Kinie Amok-Scena Bajka” odbyło się spotkanie Prezydenta 

Miasta z liderami gliwickich organizacji pozarządowych, którego głównym punktem było 

podziękowanie organizacjom pozarządowym za ich działalność w 2010 roku oraz 

ogłoszenie wyników konkursu na Gliwickiego Lidera Społecznego Roku 2010 (31 



zgłoszeń), Gliwicką Organizację Roku 2010 (40 zgłoszeń) oraz Biznesowego Partnera 

Roku 2010 (15 zgłoszeń). W Gali uczestniczyło około 250 zaproszonych gości; 

7. zorganizowano 4 spotkania „W GCOP przy kawie”, 3 spotkania branżowe organizacji 

działających w zakresie zdrowia, pomocy społecznej i ekologii, 4 spotkania zespołu 

branżowego organizacji kulturalnych, 6 spotkań rady seniorów oraz 8 spotkań zespołu 

ds. edukacji, wychowania i innowacyjności; 

8. we współpracy z Urzędem Miejskim przeprowadzono konsultacje z organizacjami, 

mające na celu wypracowanie Programu Współpracy na rok 2012; 

9. udostępniano następujące tytuły: „Miejski Serwis Informacyjny”, Magazyn Kulturalny”, 

„Poradnik pozarządowy”. 

10. GCOP było uczestnikiem różnego rodzaju akcji, np. Dzień dziecka w Parku Chopina,  

ArtNoc – Noc Galerii; uczestniczyło w warsztatach, szkoleniach, konferencjach; również 

w wizycie studyjnej do Hamburga w czasie odbywającej się tam Giełdy Wolontariatu 

Activoli; 

11. w ciągu roku ukazało się 5 informacji prasowych o GCOP;  

12. zorganizowano łącznie 4 szkolenia dla 60 wolontariuszy; 135 osób zgłosiło się jako 

potencjalni wolontariusze; 

13. zorganizowano 3 projekty promujące działalność wolontarystyczną, tj. Baśniowe Babcie 

(15 spotkań, 20 wolontariuszek i 2 liderki), Liderzy Szkolnych Klubów Wolontariatu 

(łącznie I i II edycję ukończyło 41 osób), Dzień Dobrych Uczynków połączony 

z konkursem (16 szkół i 770 osób zaangażowanych w projekt);  

14. odbyła się coroczna gala „Dzień Wolontariusza” (14 grudnia 2011 r.), na której gościło 

310 osób. W czasie Gali wręczono 189 dyplomów dla wolontariuszy oraz 18 dla 

koordynatorów Wolontariatu. 

Kontynuowano publikowanie na łamach Miejskiego Serwisu Informacyjnego artykułów  

o trzecim sektorze – rubryki prowadzonej przez pracowników GCOP. W roku 2011 

opublikowano ich 28. 

W roku 2011 r. GCOP złożyło 7 wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. 

1. "Koordynacja wolontariatu - wizyta studyjna Centrów Wolontariatu w Regensburgu oraz 

w Gliwicach" wniosek złożony do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej - decyzja 

odmowna. 

2. "Spacer po pustkowiu" – (GCOP jako partner organizacji islandzkiej Lifsmotun). Projekt 

w trakcie realizacji - do połowy 2012 roku. 

3. "Trasa 78 ze śląskiego w świętokrzyskie" – wniosek złożony w ramach priorytetu 5.4.2 

POKL. Czas realizacji projektu: 01.01.2012 r. - 31.12.2014 r. 

4. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Ślaskiego" – wniosek złożony 

w ramach priorytetu 7.2.2 POKL. Czas realizacji projektu: 01.04.2012 r. - 31.03.2015 r.  

5. „Mosty kultury” – wniosek złożony budowanie porozumień ponad granicami” – wniosek 

złożony w ramach akcji 4.3 Programu „Młodzież w działaniu”. Czas realizacji projektu: 

02.01.2012 - 02.04.2012 r.  



6. „Sztuki policzalne” – wniosek złożony do Fundacji WBK. Czas realizacji projektu: 

1.01.2012-1.06.2012 r. 

7. „Sztuki policzalne” – wniosek złożonych do Fundacji Orange (GCOP jako partner). Czas 

realizacji projektu 1.01.2012-1.06.2012 r. 

 


