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Sprawozdanie  

z wykonania zadań budżetowych  

Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych  

za 2014 rok 

 

 

GCOP/2014/01, Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego 

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

96,63%. 

I. Świadczenie pomocy dla podmiotów III sektora – GCOP/2014/01/01 

W ramach realizacji zadania aktualizowano bazę gliwickich organizacji pozarządowych, która 

na dzień 31.12.2014 r. liczyła 523 organizacje; udostępniano pomieszczenia GCOP oraz 

zaplecze biurowe 190 organizacjom, które podpisały Porozumienie o współpracy. Łącznie 

organizacje, grupy nieformalne i społecznicy wykorzystali ponad 38 676 godzin pracy GCOP. 

Użytkownikom zapewniono dostęp do komputera z internetem, telefonu, ksera; prowadzono 

skrytki korespondencyjne. W dwóch filiach udostępniono powierzchnię wystawienniczą na 

prezentację 33 wystaw. Ponadto w ramach zadania: 

1. Udzielano bieżącego wsparcia organizacjom pozarządowym poprzez prowadzenie 

konsultacji (23) m. in. z zakresu tworzenia i funkcjonowania organizacji, źródeł 

finansowania działalności, przygotowania i realizacji projektów, zarządzania organizacją i 

planowania działań. 

2. Zorganizowano spotkania: 

 4 spotkania kwartalne „W GCOP przy kawie”, 

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

turystyki i krajoznawstwa (4), ds. bezpieczeństwa publicznego (13), ds. kultury (13), 

ds. seniorów (6), ds. edukacji, wychowania i innowacyjności (11) oraz Gliwickiej Rady 

Rowerowej (7). 

3. Zorganizowano 11 posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

przeprowadzono konsultacje z organizacjami, mające na celu wypracowanie Programu 

Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015.  

4. Zrealizowano 2 gry edukacyjne dla młodzieży szkolnej dot. społeczeństwa 

obywatelskiego.  

5. Filia GCOP Centrum Organizacji Kulturalnych we współpracy z 3 organizacjami, wzięła 

udział w miejskich obchodach Artnocy, w czasie której filię odwiedziło 170 osób oraz w 

obchodach Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej, w której udział wzięło 25 osób. 

6. Prowadzono działalność promocyjną i badawczą: 

 przygotowano 44 artykuły do Miejskiego Serwisu Informacyjnego, 

 przy pomocy newslettera rozesłano 51 informacji ważnych dla trzeciego sektora, 

 opracowano raport dotyczący promocji działań organizacji pozarządowych o profilu 

kulturalnym, 
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 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 11 organizacji i ok. 500 

odwiedzających; bezpłatne wypełnianie PIT przez wolontariuszkę GCOP (22 

korzystających z usługi); 32 osoby wzięły udział w akcji Fotomieszkaniec. Ponadto 

podczas kampanii jako narzędzia promocji zostały wykorzystane: bannery, plakaty, 

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

strona internetowa zawierająca bazę gliwickich OPP, a specjalnie oklejony autobus z 

hasłem kampanii pokonał trasę 5066 km, 

 pracownicy jednostki brali udział w targach, konferencjach, festynach, na których 

promowali działalność GCOP. 

7. 10 osób wzięło udział w projekcie „Mosty kultury – obcy w mieście” (realizowanym w 

partnerstwie w ramach Akcji 1.1 Programu Młodzież w Działaniu), dla których 

przygotowano 3 warsztaty.  

8. Przeprowadzono szkolenia z zakresu obsługi komputera (72 godzin), w których udział 

wzięło 24 seniorów. 

9. Zorganizowano 8 warsztatów w dwóch edycjach projektu „Łapami po sztuce” (warsztaty 

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

instruktorów związanych z organizacjami pozarządowymi, społeczników, pasjonatów), w 

których uczestniczyły 103 osoby.  

10. W szkołach przeprowadzono 4 warsztaty dla 111 uczniów obejmujące tematykę: m.in. 

przedsiębiorstwo a podmiot ekonomii społecznej (różnice w zasadach działania), zasady 

rejestracji i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. 

 

 

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

Wolontariusza – GCOP/2014/01/02.  

1. Przeprowadzono 7 warsztatów w szkołach z zakresu edukacji obywatelskiej i kulturalnej 

oraz 12 związanych z wolontariatem, w których łącznie wzięło udział 254 osób.  

2. Zrealizowano przedsięwzięcie edukacyjne „Pompka Obywatelska” – projekt skierowany 

do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, związany z poznawaniem środowiska 

organizacji pozarządowych. W projekcie wzięło udział 119 uczestników, którzy 

skorzystali z 6 warsztatów.  

3. 261 uczniów szkół podstawowych wzięło udział w 13 warsztatach na temat aktywności 

społecznej „Jestem aktywny – pomagam, bo lubię”.  

4. Kontynuowano projekt Liderzy Szkolnych Klubów Wolontariatu (SKW), w którym udział 

wzięło 45 uczniów uczestnicząc łącznie w 13 warsztatach. 

5. Z okazji Dnia Wolontariusza 9 grudnia 2014 r. odbyła się uroczysta gala,  

w czasie której wręczono 750 dyplomów dla wolontariuszy, rozstrzygnięto także konkursy: 

„Koordynator Najbliższy Wolontariuszom” (1 laureat, 1 wyróżnienie, 1 wyróżnienie 

specjalne) oraz „Wolontariusz Roku” (1 laureat, 3 wyróżnienia). 
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III. Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego – GCOP2014/01/03 

 

1. Organizowano cykl 5 warsztatów pn. „Lider-animator” skierowany do liderów lokalnych 

i wolontariuszy, mający na celu wyposażyć ich w wiedzę i umiejętności potrzebne do 

organizowania lokalnych społeczności. Udział w nim wzięło 12 osób. 

2. Zorganizowano 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 28 osób. 

3. Zorganizowano kiermasz pn.. „WOW – Wakacyjne Oferty Wypoczynkowe”, w którym 

udział wzięło 17 wystawców.   

4. Prowadzono pośrednictwo pomiędzy wolontariuszami a organizacjami i instytucjami 

chcącymi zatrudnić wolontariusza: 113 zgłoszeń osób zainteresowanych wolontariatem, 

100 aktualnych ofert wolontariatu. Przeprowadzono 18 spotkań informacyjnych dla 

koordynatorów wolontariatu (21 uczestników) i 68 spotkań informacyjnych dla 124 

wolontariuszy. 

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

przedszkolach oraz uczestniczyły w 21 spotkaniach w Centrum Wolontariatu, które 

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

starszych zainteresowanych wolontariatem), w ramach którego odbyło się 36 spotkań. 

Ponadto zorganizowano 37 spotkań Grupy Teatralnej Seniorów, czego efektem były 4 

spektakle – pt. „Królowa Zima” oraz „Serenada”. 

6. Zorganizowano 11 spotkań w ramach „Cafe W” (spotkania integrująco-informacyjne dla 

wolontariuszy). 

7. W galerii w filii COK przeprowadzono 9 „Lekcji z malarzem”, dla łącznej liczby 214 

uczestników.  

8. Zorganizowano następujące wydarzenia: 

 Spotkanie Prezydenta Miasta z organizacjami, które odbyło się 4 czerwca 2014 r. W 

czasie uroczystej Gali nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Liderzy Społeczni Gliwic 

2013” (60 zgłoszeń)  i wręczenie nagród w poszczególnych kategoriach:  

 „Debiut Roku 2013” – Fundacja „Biegamy z Sercem”, 

 „Organizacja Roku 2013” – Stowarzyszenie „Cała Naprzód”, wyróżnienie - 

Stowarzyszenie GTW, 

 „Lider Społeczny Roku 2013” – Małgorzata Malanowicz-Pęczak – prezes 

Stowarzyszenia na rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic „Gliwickie 

Metamorfozy”, 

 „Biznesowy Dobroczyńca Roku 2013” – firma PCSTORE/WED WIL Sebastian 

Wilk, 

 „Inicjatywa Roku 2013” – Niedzielna Liga Futsalu, czyli charytatywne 

rozgrywki w piłkę nożną halową (głosy na jedną z trzech nominowanych 
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inicjatyw oddawali mieszkańcy za pomocą formularza internetowego, jak i 

kuponu zamieszczonego w „MSI”). 

Gościem specjalnym Gali była Ewa Błaszczyk – aktorka, założycielka i prezes Fundacji 

„AKOGO?”. 

 Dzień Dobrych Uczynków (gala połączona z rozstrzygnięciem konkursu na najlepszą 

akcję dobrych uczynków, która odbyła się 17 czerwca 2014 r.) – w konkursie udział 

wzięło 18 Szkolnych Klubów Wolontariatu i grup młodzieży, łączna liczba 

zaangażowanych w realizację dobrych uczynków to ponad 1126 osób. Dla laureatów 

zostały zorganizowane warsztaty: ceramiczny, fotograficzny oraz pamięć na zawołanie. 

 Z okazji 3 rocznicy działalności filii Dom Aktywnej Młodzieży zorganizowano 

konferencję pt. „Aktywna młodzież” oraz 2 panele warsztatowe „Aktywna Młodzież w 

szkole i poza nią”, a także wystawę fotograficzną obrazującą 3 lata działań. 

 Po raz pierwszy zorganizowano 4 spotkania kreatywne Pecha Kucha, tj. otwarte 

spotkania oparte na międzynarodowym formacie, podczas których występują różne 

zaproszone osoby, inspirujące, zachęcające do współpracy. 

9. Podjęto szereg działań animujących społeczność lokalną: 

 prowadzono „Gliwicki Bank Czasu” – polegający na bezpłatnej wymianie usług 

pomiędzy uczestnikami – liczba wymian – 17, 

 prowadzono klub seniora w dzielnicy Politechnika, w ramach którego odbyło się 30 

spotkań,  

 zorganizowano 7 spotkań w dzielnicach (z instytucjami lokalnymi, ngo, mieszkańcami) 

w celu podejmowania wspólnych działań w środowiskach lokalnych oraz 4 spotkania 

wyłonionej grupy animatorów, 

 w ramach projektu „Czytelnisko” odbyło się 7 spotkań klubu dyskusyjnego „Z książką 

przy kawie” oraz 1 giełda książek, 

 odbyło się 19 spotkań w ramach Targowiska Umiejętności, w których udział wzięło  

201 uczestników,  

 wspólnie z mieszkańcami podjęto 9 wspólnych inicjatyw: bal karnawałowy dla dzieci, 

spotkanie z mieszkańcami ws. diagnozy społecznej dzielnicy Politechnika, 

Podwórkowy Dzień Dziecka, zajęcia wakacyjne dla dzieci w dzielnicy Politechnika i 

Łabędy, Jesienny Festyn w Łabędach, Festyn Rodzinny przy SP 36, Spotkanie z 

Mikołajem, spotkanie świąteczne w dzielnicy Politechnika (na terenie Parafii p.w. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa), 

 w ramach Akademii Małego Artysty dla dzieci z dzielnicy Politechnika odbyły się 32 

spotkania, 

 zorganizowano korepetycje dla dzieci z dzielnicy Politechnika – 88 spotkań, 

 zorganizowano 2 spotkania warsztatowe dla wolontariuszy pn. „Animacja czasu 

wolnego”, w których udział wzięło 19 uczestników, 

 w okresie ferii zimowych dla dzieci z dzielnicy Politechnika zorganizowane 4 

spotkania, a na ich zakończenie został zorganizowany bal karnawałowy. Łącznie udział 

wzięło 90 osób, 

 rozpoczęto wydawanie biuletynu dzielnicowego (3 wydania). 
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10. Uruchomiono punkt w Centrum Kulturalno-Sportowym „Łabędź”, w którym zrealizowano 

następujące działania animujące: 

 35 spotkań Akademii Małego Artysty, 

 17 spotkań Klubu Scrabble, 

 15 spotkań w Strefie Seniora, 

 5 edycji kursu komputerowego dla 10 seniorów, 

 5 spotkań w ramach zajęć artystycznych dla dorosłych, 

 podjęto wspólną inicjatywę z MBP pn. „Podróże Koziołka Matołka”, 

 15 seniorów uczestniczyło w 2 zajęciach szkółki nordic walking.  

11. Wspierano 5 klubów seniora powstałych w dzielnicach Gliwic (Brzezince, Ostropie, 

Żernikach, Wilczym Gardle oraz Sośnicy) poprzez zorganizowanie  

3 szkoleń dla liderów klubów seniora, 3 spotkań informacyjno – integrujących oraz  

6 warsztatów w siedzibach klubów. 

 

GCOP/02 Obsługa administracyjna jednostki - wykonanie planu wydatków na poziomie 

99,73 %. 

W ramach realizacji zadania GCOP/2014/02/01 na bieżąco prowadzona była: 

1. Obsługa kadrowa oraz  finansowa  pracowników GCOP oraz osób zatrudnianych  na 

umowę zlecenie  oraz o  dzieło.  

2. Obsługa umów cywilno-prawnych z kontrahentami wykonującymi określone usługi na 

rzecz działalności GCOP ( redagowanie, konsultacja z prawnikiem, podpisanie, kontrola 

nad realizacją). 

3. Prowadzenie zamówień w sprawach robót budowlanych, zakupu towarów i usług   

w oparciu o Prawo zamówień publicznych. 

4. Administrowanie i monitorowanie systemów informatycznych na wszystkich filiach 

GCOP. 

5. Obsługa eksploatacyjno- gospodarcza  wszystkich filii GCOP. 

 


