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Sprawozdanie  

z wykonania zadań budżetowych  

Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych  

za 2012 rok 

 

GCOP/2012/01/w, Wspieranie działalności i rozwoju organizacji pozarządowych oraz 

inspirowanie aktywności obywatelskiej – wykonanie planu wydatków na poziomie 88,05% 

W ramach realizacji zadania aktualizowano bazę gliwickich organizacji pozarządowych, 

która na dzień 31.12.2012 r. liczyła 487 organizacji; udostępniano lokale na spotkania oraz 

zaplecze biurowe 142 organizacjom, które podpisały Porozumienie o współpracy; 

udostępniano lokale na spotkania organizacji oraz zaprezentowano 45 wystaw, koncertów  

i przedstawień, zapewniony był dostęp do komputera z internetem, telefonu, ksera; 

prowadzono skrytki korespondencyjne. Udzielano bieżącego wsparcia organizacjom 

pozarządowym poprzez udzielanie konsultacji (18) (m. in. z zakresu możliwości 

pozyskiwania funduszy na ich działalność, przygotowania wniosku o dotację, rozliczania 

dotacji, sporządzenia notatek prasowych czy projektowania zaproszeń i plakatów).  

Za pomocą rozsyłanego newslettera (48) przekazywano informacje ważne dla trzeciego 

sektora. Zorganizowano 13 szkoleń i spotkań wynikających z bieżących potrzeb organizacji  

o tematyce przedstawionej w załączniku nr 1, pośredniczono pomiędzy wolontariuszami  

a organizacjami/instytucjami chcącymi zatrudnić wolontariusza (116 zgłoszonych osób 

zainteresowanych wolontariatem).  W ramach zadania również: 

1. Przeprowadzono 78 godzin szkoleniowych z zakresu obsługi komputera, w których 

udział wzięło 24 seniorów; Zorganizowano 8 warsztatów w dwóch edycjach projektu 

„Łapami po sztuce”, w których uczestniczyło 88 osób; Zorganizowano 11 warsztatów  

i prelekcji w szkołach i na uczelniach; Pracownicy GCOP wzięli udział  

w 3 wydarzeniach, podczas których prezentowany był wolontariat. 

2. Zorganizowano spotkania dla przedstawicieli organizacji oraz wolontariuszy: 

 10 spotkań w ramach „Cafe W” (spotkania i szkolenia dla wolontariuszy), 

 4 spotkania kwartalne „W GCOP przy kawie”, 

 37 spotkań zespołów branżowych: ds. zdrowia, pomocy społecznej, ekologii oraz 

turystyki i krajoznawstwa (5), ds. kultury (12), ds. seniorów (3), ds. edukacji, 

wychowania i innowacyjności (5), ds. bezpieczeństwa publicznego (12). 

3. Kontynuowano projekt pn. „Baśniowe Babcie” – pracowało 7 wolontariuszek  

w 7 przedszkolach - wolontariuszki odwiedzały dzieci w przedszkolach oraz 

uczestniczyły w spotkaniach w Centrum Wolontariatu, które połączone były  

z prelekcjami, warsztatami itp.  

4. Uruchomiono Klub Aktywnego Seniora dla osób starszych zainteresowanych 

wolontariatem (32 uczestników i 9 organizacji/instytucji korzystających ze wsparcia 

seniorów) oraz Klub Seniora (10 spotkań). 
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5. Kontynuowano projekt Liderzy Szkolnych Klubów Wolontariatu (SKW), w II i III edycji 

wzięło udział 15 SKW,  zaangażowanych było 27 (II edycja) i 40 osób (III edycja), które 

uczestniczyły łącznie w 28 godzinach zajęć. 

6. Zorganizowano 1 szkolenie i 8 spotkań indywidualnych dla koordynatorów Wolontariatu 

oraz 3 spotkania dla organizacji, grup nieformalnych i osób indywidualnych 

zainteresowanych wolontariatem. 

7. Zrealizowano grę edukacyjną dot. społeczeństwa obywatelskiego, w której wzięło udział 

60 uczestników. 

8. Zrealizowano projekt „Sztuki policzalne”, którego celem było  wzmocnienie 

świadomości powiązań nauk humanistycznych i ścisłych  poprzez uwypuklenie 

związków matematyki oraz sztuk plastycznych, a  także promowanie wzajemnych relacji 

tych dziedzin wśród młodzieży poprzez aktywne działania twórcze. Udział w projekcie 

wzięło 300 osób (270 uczestników i 30 nauczycieli), zrealizowano 14 warsztatów, grę 

miejską oraz 3 odcinki serialu edukacyjnego.  

9. Filia GCOP COK „Perełka” włączyła się w program „Artnocy”, w czasie której odbył się 

kiermasz organizacji pozarządowych - udział wzięły 3 organizacje i 100 zwiedzających. 

10. Zorganizowano następujące imprezy: 

 Spotkanie Prezydenta Miasta z organizacjami. W czasie Gali, która odbyła się  

13 kwietnia 2012 r., wręczono nagrody laureatom zorganizowanego z tej okazji 

konkursu o tytuł „Gliwickiego Lidera Społecznego”, „Gliwickiej Organizacji 

Roku” oraz „Partnera Biznesowego Roku 2011”. Udział wzięło 350 osób. Do 

konkursu zgłoszono 9 organizacji, 11 liderów i 15 firm, a w plebiscycie „Vox 

Populi – Wybranych przez Gliwiczan” wzięły udział 17 903 osoby, 

 Dzień Dobrych Uczynków (gala odbyła się 20 czerwca 2012 r.) był połączony  

z konkursem, w którym udział wzięło 18 Szkolnych Klubów Wolontariatu i grup 

młodzieży. W pracach z tytułu akcji Dnia dobrych uczynków zaangażowanych 

było ponad 1300 osób, 

 Dzień Wolontariusza - z tej okazji 11 grudnia 2012 r. odbyła się uroczysta gala,  

w czasie której wręczono 334 dyplomy dla wolontariuszy, rozstrzygnięto także 

konkurs na koordynatorów Najbliższych Wolontariuszom (16 zgłoszeń,  

4 wyróżnienia, 3 laureatów) oraz konkurs Wolontariusz Roku (23 zgłoszenia,  

3 wyróżnienia, 2 laureatów). 

11. Zorganizowano uroczysty bankiet z okazji X-lecia GCOP, w którym udział wzięło  

ok. 300 osób (przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i instytucji 

współpracujących), w trakcie jego trwania wystąpił: Piotr Masłowski (Centrum Rozwoju 

Inicjatyw Społecznych w Rybniku) i Jerzy Boczoń (Regionalne Centrum Informacji  

w Gdańsku). W ramach obchodów X - lecia GCOP także: 

 nagrano cyklu audycji radiowych poświęconych trzeciemu sektorowi  

w Gliwicach przy współpracy z Radiem CCM (wyemitowano 4 audycje), 



3 
 

 wydano dwujęzyczny folder o GCOP w liczbie 3000 egzemplarzy, 

 opracowano raport o stanie III sektora w Gliwicach, 

 wykonano nową stronę internetową, 

 zrealizowano film promujący aktywność społeczną i GCOP pt. „Niestrudzeni”. 

12. Poczyniono przygotowania do realizacji międzynarodowego projektu: wraz z grupą 

młodzieży (8 osób) opracowano założenia, młodzież uczestniczyła w 11 warsztatach 

okołoprojektowych i napisała wniosek o dofinansowanie złożony do Programu 

„,Młodzież w działaniu”. 

13. Nawiązano współpracę z potencjalnym partnerem z Innsbrucka celem realizacji projektu 

dot. kultury i działań na rzecz społeczności lokalnej. 

14. Przeprowadzono przedsięwzięcie edukacyjne (trzeci sektor, aktywność lokalna, 

społeczeństwo obywatelskie)  „POMPKA Obywatelska” - skierowane do szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wzięło w nim udział 5 szkół, uczestniczyło  

120 osób, które skorzystały z 10 zorganizowanych wydarzeń, spotkań i warsztatów. 

15. Prowadzono działalność promocyjną i badawczą: 

 przygotowywano 30 artykułów do Miejskiego Serwisu Informacyjnego, 

 przygotowano raport o organizacjach kulturalnych (na podstawie 78 ankiet), 

 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 wzięło udział 60 osób, przemarsz z udziałem 

gliwickich organizacji pożytku publicznego (8 organizacji, 120 osób).  

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

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

strona internetowa zawierająca bazę gliwickich OPP. Kampanię wsparły 24 firmy 

i instytucje oraz osoby prywatne. 

16. Przeprowadzono wybory do zespołów branżowych w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej 

nr XIII/273/2011 z dn. 17.11.2011 w sprawie określenia trybu powołania członków oraz 

organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

We współpracy z Urzędem Miejskim przeprowadzono konsultacje z organizacjami, 

mające na celu wypracowanie Programu Współpracy na rok 2012. 

17. Pracownicy GCOP brali udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach i konferencjach. 

18. Udostępniano następujące tytuły: „Miejski Serwis Informacyjny”, Magazyn Kulturalny”. 

 


