
Sprawozdanie  

z wykonania zadań budżetowych  

Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych  

za 2013 rok 

 

 

GCOP/2013/01/, Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie 

lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską – wykonanie planu wydatków na 

poziomie 99,78% 

I. Świadczenie pomocy dla podmiotów III sektora – GCOP/2013/01/01. 

W ramach realizacji zadania aktualizowano bazę gliwickich organizacji pozarządowych, 

która na dzień 31.12.2013 r. liczyła 501 organizacji; udostępniano lokale na spotkania oraz 

zaplecze biurowe 161 organizacjom, które podpisały Porozumienie o współpracy oraz 

zaprezentowano 50 wystaw, koncertów i przedstawień. Użytkownikom zapewniono dostęp do 

komputera z internetem, telefonu, ksera; prowadzono skrytki korespondencyjne. Za pomocą 

rozsyłanego newslettera (34) przekazywano informacje ważne dla trzeciego sektora. 

Zorganizowano 7 szkoleń i spotkań wynikających z bieżących potrzeb organizacji. Ponadto w 

ramach zadania: 

1. Udzielano bieżącego wsparcia organizacji pozarządowych poprzez prowadzenie 

konsultacji (53) (m. in. z zakresu tworzenia i funkcjonowania organizacji, źródła 

finansowania działalności, przygotowanie i realizacji projektów, zarządzania 

organizacją i planowania działań,). 

2. Zorganizowano spotkania: 

 4 spotkania kwartalne „W GCOP przy kawie”, 

 46 spotkań zespołów branżowych, tj.: ds. zdrowia, pomocy społecznej, ekologii 

oraz turystyki i krajoznawstwa (6), ds. kultury (11), ds. seniorów (5), ds. edukacji, 

wychowania i innowacyjności (4), ds. bezpieczeństwa publicznego (11), 

Gliwickiej Rady Rowerowej (9). 

3. Zrealizowano grę edukacyjną dot. społeczeństwa obywatelskiego, w której wzięło 

udział 50 uczestników. 

4. Filia GCOP Centrum Organizacji Kulturalnych wzięła udział w Artnocy, w czasie 

której odbył się kiermasz organizacji pozarządowych (udział wzięły 3 organizacje i 

104 zwiedzających) oraz w obchodach Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej, 

w której udział wzięły 22 osoby. 

5. Prowadzono działalność promocyjną i badawczą: 

 przygotowywano 38 artykułów do Miejskiego Serwisu Informacyjnego, 

 na podstawie 25 przebadanych podmiotów przygotowano raport z oferowanych 

przez organizacje i grupy nieformalne możliwości spędzania wolnego czasu 

zwłaszcza w okresie ferii zimowych i wakacji, 

 zorganizowano kampanię społeczną  „Przekaż 1% swojego podatku na rzecz 

gliwickich organizacji pożytku publicznego”, w ramach której odbyły się 



następujące przedsięwzięcia: mini targi „OPP`a” w którym wzięło udział 13 

organizacji i ok. 100 odwiedzających, realizacja filmu promującego ideę 

przekazywania 1%; pomoc wolontariuszki GCOP w wypełnieniu PIT w zamian 

za bezpłatne przekazanie 1% podatku na rzecz gliwickich OPP (38 korzystających 

z usługi); organizacja konkursu 1% z UŚMIECHEM, na który wpłynęło 13 zdjęć, 

wydarzenie promujące akcję 1% w C.H. Europa Centralna, w którym udział 

wzięło 11 organizacji pożytku publicznego oraz 100 osób indywidualnych. 

Ponadto podczas kampanii jako narzędzia promocji zostały wykorzystane: 

bannery (4), plakaty (205), ulotki (5000), pieczątki o treści „Przekaż 1% swojego 

podatku na rzecz gliwickich OPP” oraz strona internetowa zawierająca bazę 

gliwickich OPP. Liczba firm i instytucji, które wsparły kampanię – 18. 

6. 10 osób wzięło udział w projekcie „Mosty kultury” (środki pozyskane w ramach akcji 

4.3 Młodzieży w Działaniu). Ponadto prowadzono projekt internetowy z partnerem z 

Bottrop w ramach kontynuacji projektu „Mosty kultury”, którego celem było 

podtrzymanie kontaktów, w rezultacie 18 uczestników zrealizowało film z wizyty.   

7. Zorganizowano przedsięwzięcie/kiermasz pn.. „WOW – Wakacyjne Oferty 

Wypoczynkowe”, w którym udział wzięło 28 wystawców.   

8. Przeprowadzono szkolenia z zakresu obsługi komputera (99 godzin), w których udział 

wzięło 23 seniorów. 

9. Zorganizowano 11 warsztatów w dwóch edycjach projektu „Łapami po sztuce” 

(warsztaty typu „hands on” ze sztuką, adresowane do dorosłych osób, a prowadzone 

przez instruktorów związanych z organizacjami pozarządowymi, społeczników, 

pasjonatów), w których uczestniczyły 94 osoby oraz 8 warsztatów „Tool box ekspert – 

pakiet niezbędnych narzędzi dla animatorów” (warsztaty skierowane do animatorów, 

nauczycieli, edukatorów i społeczników związanych z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz gliwickich dzieci i młodzieży, a także młodzieży organizującej i 

prowadzącej warsztaty), w których udział wzięło 35 osób.  

10. Zorganizowano 8 posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

przeprowadzono konsultacje z organizacjami, mające na celu wypracowanie Programu 

Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014. 

II. Rozwój edukacji obywatelskiej i wolontariatu w szkołach oraz organizacja Dnia 

Wolontariusza – GCOP/2013/01/02 

1. Przeprowadzono 15 warsztatów i prelekcji w szkołach i na uczelniach, których celem 

było zaznajomienie młodych ludzi z kwestiami związanymi z działalnością społeczną, 

organizacjami pozarządowymi i wolontariatem. 

2. Zrealizowano przedsięwzięcie edukacyjne „POMPKA Obywatelska” – projekt 

skierowany do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, mający na celu spojenie 

wiedzy potocznej uczniów na temat organizacji z informacjami o społeczeństwie 

obywatelskim i sposobach jego funkcjonowania. W projekcie wzięło udział 9 szkół, 352 

uczestników, którzy skorzystali z 19 zorganizowanych wydarzeń, spotkań i warsztatów. 

366 uczniów szkół podstawowych wzięło udział w warsztatach na temat aktywności 

społecznej „Jestem aktywny – pomagam, bo lubię”.  



3. Kontynuowano projekt Liderzy Szkolnych Klubów Wolontariatu (SKW), w III i IV 

edycji  udział wzięło 62 uczniów uczestnicząć łącznie w 43 godzinach zajęć dla liderów. 

4. Dzień Wolontariusza - z tej okazji 10 grudnia 2013 r. odbyła się uroczysta gala,  

w czasie której wręczono 322 dyplomy dla wolontariuszy, rozstrzygnięto także konkurs 

na koordynatorów Najbliższych Wolontariuszom (3 laureatów) oraz konkurs 

Wolontariusz Roku (3 wyróżnienia, 2 laureatów). 

III. Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego – GCOP/2013/01/03 

W ramach zadania pośredniczono pomiędzy wolontariuszami a organizacjami/instytucjami 

chcącymi zatrudnić wolontariusza (86 zgłoszonych osób zainteresowanych wolontariatem). 

Ponadto: 

1. Kontynuowano projekty: Baśniowe Babcie (wolontariuszki odwiedzały dzieci w 

przedszkolach oraz uczestniczyły w spotkaniach w Centrum Wolontariatu, które 

połączone były z prelekcjami, warsztatami itp.) oraz Klub Aktywnego Seniora dla osób 

starszych zainteresowanych wolontariatem, w których aktywnie działało 40 seniorów 

biorących udział w 78 spotkaniach, a także odbywały się spotkania Klubu Seniora 

liczącego 27 członków. Ponadto 50 seniorów wzięło udział w 9 spotkaniach Grupy 

Teatralnej Seniorów. 

2. Zorganizowano 5 spotkań w ramach „Cafe W” (spotkania i szkolenia dla wolontariuszy). 

3. Zorganizowano następujące wydarzenia: 

 Spotkanie Prezydenta Miasta z organizacjami, które odbyło się 26 kwietnia 2013 r. W 

czasie uroczystej Gali nastąpiło wręczenie nagród wyłonionym przez Kapitułę 

laureatom i wyróżnionym w poszczególnych kategoriach spośród 15 zgłoszeń:  

 Gliwicki Lider Społeczny Roku 2012 – laureatem został p. Stanisław Kubit 

(Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych), wyróżnienie trafiło do 

 p. Anety Lipiec (Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju 

Młodzieży), 

 Gliwicka Organizacja Roku 2012 – laureatem zostało Gliwickie 

Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych, wyróżnienie przyznano 

Stowarzyszeniu Muzycznemu „RYTM”, 

 Biznesowy Partner Roku 2012 - laureatem zostały ex aequo firmy Fluor S.A. 

oraz i3D S.A. 

Zorganizowano plebiscyt „Vox Populi – Wybrany przez Gliwiczan”, w którym 

mieszkańcy wskazywali zwycięzców spośród 5 nominowanych przez Kapitułę: 

 „Vox Populi – Wybrany przez Gliwiczan” - I miejsce w kategorii Lider 

Społeczny Roku 2012 zdobył p. Stanisław Kubit, natomiast w kategorii 

Gliwicka Organizacja Roku 2012 najwięcej głosów oddano na Gliwickie 

Stowarzyszenie Modelarzy Stowarzyszenie Lotniczych.  

W Gali uczestniczyło około 150 zaproszonych gości. Galę uświetnił występ zespołu 

„The Chance”. 



 Dzień Dobrych Uczynków (gala połączona z rozstrzygnięciem konkursu na 

najlepszą akcję dobrych uczynków, która odbyła się 19 czerwca 2013 r.) – w 

konkursie udział wzięło 15 Szkolnych Klubów Wolontariatu i grup młodzieży, 

łączna liczba zaangażowanych w realizację dobrych uczynków to ponad 1080 

osób. 

5. Podjęto szereg działań animujących społeczność lokalną: 

 utworzono „Gliwicki Bank Czasu”, którego celem jest stworzenie przestrzeni 

samopomocy, pobudzenia relacji w środowisku lokalnym i wymiany 

doświadczeń, a polegający na bezpłatnej wymianie usług pomiędzy uczestnikami 

– liczba wymian – 4, 

 zorganizowano 11 spotkań w dzielnicy Politechnika w celu rozpoznania potrzeb i 

opracowania planu działań aktywizujących społeczność lokalną i wyłoniono 2 

lokalnych liderów, 

 zorganizowano 30 warsztatów artystycznych dla dzieci z dzielnicy Politechnika, 

prowadzonych przez 2 wolontariuszy, 

 w ramach projektu „Czytelnisko” zamontowano 4 półki z książkami w różnych 

częściach miasta; odbyło się 7 spotkań klubu dyskusyjnego „Z książką przy 

kawie”, który liczy 23 członków, zorganizowano 1 giełdę książek pt. „Dni 

uwolnionych książek”, 

 odbyło się 6 spotkań w ramach Targowiska Umiejętności, w których udział 

wzięło  55 uczestników,  

 wspólnie z mieszkańcami dzielnicy Politechnika zorganizowano 3 lokalne 

wydarzeniach: Podwórkowy Dzień Dziecka (odbył się na podwórku między 

ulicami Jagiellońską i Szarą), Festyn Rodzinny (odbył się na terenie SP nr 36), 

spotkanie pn. „Świąteczny Dom Marzeń” (odbył się na terenie Parafii p.w. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa). 

 


