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I. Wstęp
Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 jest
dokumentem regulującym zasady i określającym formy współpracy Miasta Gliwice
z organizacjami pozarządowymi. Poniższe sprawozdanie powstało we współpracy Gliwickiego
Centrum Organizacji Pozarządowych (GCOP) z poszczególnymi wydziałami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach (UM), Ośrodkiem Pomocy Społecznej (OPS) oraz gliwickimi organizacjami
pozarządowymi i Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach (MRDPP).
II. Konsultacje Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi
na 2016 rok.
Prace nad Programem Współpracy na 2016 rok rozpoczęły się już w listopadzie 2014 roku,
kiedy członkowie MRDPP podjęli wstępną dyskusję nad kształtem Programu Współpracy na rok
2016. W lutym 2015 r. zostało rozesłane zaproszenie do przewodniczących zespołów
branżowych do zgłaszania propozycji zadań priorytetowych, które należałoby ująć
w Programie. Przez kolejne miesiące temat wielokrotnie poruszany był na posiedzeniach
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (w marcu, kwietniu, maju). W maju została
przesłana prośba do naczelników Wydziałów UM w Gliwicach z prośbą o zgłaszanie propozycji
zadań priorytetowych. W sierpniu został przygotowany przez GCOP wspólnie z wydziałami
Urzędu Miejskiego projekt Programu, który poddano konsultacjom społecznym, zgodnie
z zarządzeniem Prezydenta Miasta nr PM-1773/2015 z dnia 22 października 2015 r. Program
Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 został przyjęty
uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XI/274/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.
III.

Finansowe formy współpracy.

1. Informacje ogólne.
W roku 2016 na realizację Programu Współpracy zaplanowano nie mniej niż 5 500 000 PLN.
Miasto Gliwice przyznało organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3
ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa
o dppiow), zwanym dalej organizacjami, środki finansowe w oparciu o:
 ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dppiow – w dwóch formach: otwartego konkursu
ofert, zgodnie z art. 11 oraz tzw. „małych grantów”, zgodnie z art.19a
(t.j. Dz.U. 2016, poz. 1817),
 ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015,
poz. 2164),
 ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1943),
 ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 176).
Organizacjom pozarządowym przyznano w roku 2016 dotacje na kwotę: 29 293 120,72 PLN.
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Środki finansowe przekazane organizacjom pozarządowym w 2016 roku

Wysokość
środków
przyznanych
w otwartych
konkursach
ofert (PLN)
Wydział Kultury
i Promocji Miasta (KP)
Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych (ZD)
Wydział Edukacji (ED)
Wydział Środowiska (SR)
Ośrodek Pomocy
Społecznej (OPS)
Razem

Wysokość
środków
przyznanych
w formie
"małych
grantów”
z art. 19 a
ustawy o
dppiow (PLN)

Wysokość
środków
przyznanych
w trybie
pozostałych
ustaw (PLN)

Wysokość środków
przyznanych w
ramach patronatów
Prezydenta Miasta i
Przewodniczącego
Rady Miasta (PLN)

RAZEM
(PLN)

2 292 034,91

192 559,00

15 055 327,85

26 499,10

17 566 420,86

1 679 232,32

21 140,00

-

-

1 700 372,32

123 310,00
-

19 115,00
5 000,00

8 551 767,14
-

-

8 694 192,14
5 000,00

-

-

1 327 135,40

-

1 327 135,40

4 094 577,23

237 814,00

24 934 230,39

26 499,10

29 293 120,72

2. Środki przyznane w otwartych konkursach ofert.
W 2016 roku zostało ogłoszonych 37 otwartych konkursów ofert, w których złożono 313 ofert,
a podpisano 155 umów o dofinansowanie z 86 organizacjami przez następujące wydziały Urzędu
Miejskiego w Gliwicach: Wydział Kultury i Promocji Miasta –120 umów, Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych – 28 umów, Wydział Edukacji – 7 umów. Wysokość środków finansowych
przekazanych w otwartych konkursach ofert przedstawia poniższy wykres.
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3. Środki przyznane na podstawie art. 19a ustawy o dppiow - „małe granty”.
Do Urzędu Miejskiego w Gliwicach wpłynęło 67 wniosków o dofinansowanie na podstawie art.
19a ustawy o dppiow ( tzw. „małe granty”).. Rozpatrzenie wniosków i przekazanie środków
finansowych obrazuje poniższa tabela.

liczba złożonych
wniosków
liczba podpisanych
umów
liczba organizacji,
Środki
którym zlecono
przekazane
zadanie
w trybie
kwota przekazana
tzw.
(PLN)
małych
grantów wysokość
finansowego
i osobowego wkładu
organizacji w
realizację zadań
(PLN)

Wydział
Kultury
i Promocji
Miasta

Wydział
Zdrowia
i Spraw
Społecznych

Wydział
Edukacji

Wydział
Środowiska

RAZEM

46

13

7

1

67

28

4

3

1

36

26

3

3

1

33

192 559,00

21 140,00

19 115,00

5 000,00

237 814,00

167 938,80

5 497,00

15 760,00

4 800,00

193 995,80
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4. Środki przyznane w trybie pozostałych ustaw.
Poza ustawą o dppiow w innych trybach przyznano następujące środki finansowe:
 Wydział Kultury i Promocji Miasta przyznał kwotę: 9 443 PLN na działania z zakresu
realizacji usług kulturalnych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz
kwotę 15 045 884,85 PLN w oparciu o ustawę o sporcie.
 Wydział Edukacji przyznał kwotę 8 551 767,14 PLN w oparciu o ustawę o systemie
oświaty na prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych przez organizacje
pozarządowe (tzw. dotacja oświatowa).
 Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych
kwotę 1 327 135,40 PLN na zadania z zakresu pomocy społecznej - realizacja usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Środki przyznane w oparciu o inne ustawy

Ustawa Prawo zamówień
publicznych (KP+OPS)

Ustawa o sporcie (KP)

Ustawa o systemie oświaty tzw. dotacja oświatowa (ED)

liczba podpisanych umów
o dofinansowanie

11

liczba organizacji, którym
zlecono zadanie

4

kwota przekazana (PLN)

1 336 578,40

liczba podpisanych umów
o dofinansowanie
liczba organizacji, którym
zlecono zadanie

63
26

kwota przekazana (PLN)

15 045 884,85

liczba organizacji, którym
zlecono zadanie

6

kwota przekazana (PLN)

8 551 767,14
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W roku 2016 Prezydent Miasta przyznał 140 patronatów, w tym 8 ze wsparciem finansowym na
łączną kwotę 19 589,10 PLN, a Przewodniczący Rady Miasta – 8 patronatów, w tym 5
ze wsparciem finansowym na łączną kwotę 6 910 zł.
Poniższa tabela wskazuje wysokość wkładu własnego zarówno finansowego jak i osobowego
organizacji w realizację zadań publicznych.
"małe granty”
otwarte
z art. 19 a ustawy
konkursy ofert
o dppiow
Wydział Kultury i Promocji
Miasta (KP)
Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych (ZD)
Wydział Edukacji (ED)
Wydział Środowiska (SR)
Razem

ustawa
o sporcie

RAZEM (PLN)

1 529 701,16

167 938,80

7 486 640,77

9 184 280,73

401 327,41

5 497,00

-

406 824,41

98 600,00

15 760,00

-

114 360,00

-

4 800,00

-

4 800,00

2 029 628,57

193 995,80

7 486 640,77

9 710 265,14

Na poniższym wykresie przedstawiono wkład własny organizacji obok kwot przyznanych
dotacji miejskich.
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Z kolei procentowy stosunek wkładu własnego organizacji do wysokości otrzymanych dotacji
przedstawia poniższa tabela.
Stosunek finansowego i osobowego wkładu własnego do otrzymanych dotacji

otwarte konkursy ofert

"małe granty” z art. 19
a ustawy o dppiow

ustawa o sporcie

Wysokość wkładu własnego

2 029 628,57

193 995,80

7 486 640,77

Wysokość środków
finansowych przekazanych
organizacjom

4 094 577,23

237 814,00

15 045 884,85

Stosunek wkładu własnego
do przyznanych dotacji

49,57%

81,57%

49,76%

5. Środki przyznane organizacjom w roku 2016 na realizację zadań publicznych.

Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe

Wysokość przyznanych środków
(PLN)

pomoc społeczna

2 094 108,40

kultura i sztuka

1 873 878,26

edukacja i wychowanie

142 425,00

turystyka i krajoznawstwo

29 000,00

kultura fizyczna

591 158,65

ekologia

5 000,00

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

679 830,00

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

55 000,00

nieodpłatna pomoc prawna

198 569,32

dotacja oświatowa

8 551 767,14

sport

15 045 884,85

patronaty

26 499,10

RAZEM

29 293 120,72
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IV.

Pozafinansowe formy współpracy.

1. Informacje ogólne.
Pozafinansowe formy współpracy Miasta Gliwice z organizacjami opierają się głównie
na działalności Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych – jednostki organizacyjnej
powołanej do wspierania organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, społeczników
i wolontariuszy działających na rzecz mieszkańców Miasta. Ponadto formy współpracy
pozafinansowej obejmują m.in. wspólne podejmowanie działań, tworzenie zespołów opiniującodoradczych, konsultowanie projektów aktów normatywnych, organizację spotkań przedstawicieli
organizacji i samorządu, promocję działań stowarzyszeń i fundacji, organizację konkursów
nagradzających najaktywniejsze organizacje, wolontariuszy i liderów społecznych.
2. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących sfery
zadań publicznych.
W 2016 roku przeprowadzono konsultacje dwudziestu trzech projektów uchwał Rady Miasta.
Szczegóły znajdują się w tabeli poniżej:
Zestawienie konsultacji MRDPP
Numer
Lp.
zarządzenia
1 PM-2179/16
2 PM-2180/16

Zgłaszający

Dotyczy

Wydział Kultury i Promocji Miasta
Wydział Kultury i Promocji Miasta

zmiana statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej
nadanie statutu Muzeum w Gliwicach
ustalenie planu sieci oraz granic obwodów
publicznych gimnazjów prowadzonych przez
Miasto Gliwice
uchylenie uchwały nr XXXV/729/2013 Rady
Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 czerwca 2013
r. w sprawie Statutu placówki opiekuńczowychowawczej Dom Dziecka nr 1 w
Gliwicach, ul. Toszecka 13a oraz konsultacji
społecznych projektu uchwały Rady Miasta
Gliwice w sprawie nadania Statutu Domowi
Dziecka nr 1 w Gliwicach

3

PM-2225/16

Wydział Edukacji

4

PM-2366/16

Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych

5

PM-3786/16

Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych

6

PM-2615/16

Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych

7

PM-2726/16

Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych

zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gliwicach
podniesienie wysokości kwoty pomocy
pieniężnej na kontynuowanie nauki dla osób
usamodzielnianych opuszczających, po
osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą,
rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczowychowawczą lub regionalną placówkę
opiekuńczo-terapeutyczną
utworzenie Domów Dziecka nr 4 i 5
w Gliwicach, uchylenie uchwały nr
XXXV/731/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie Statutu
placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom
Dziecka nr 3 im. Astrid Lindgren w Gliwicach,
ul. M. Kopernika 109 oraz nadania Statutów
Domom Dziecka nr 3, 4 i 5 w Gliwicach
9

8

PM-2855/16

Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych

9

PM-2857/16

Wydział Kultury i Promocji Miasta

10 PM-2906/16

Wydział Edukacji

11 PM-2936/16

Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych

12 PM-2962/16

Wydział Edukacji

13 PM-2963/16

Wydział Edukacji

14 PM-3388/16

Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych

15 PM-3394/16

Wydział Kultury i Promocji Miasta

16 PM-3432/16

Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych

17 PM-3502/16

Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych
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uchylenie uchwały nr XXXV/730/2013 Rady
Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 czerwca 2013
r. w sprawie Statutu placówki opiekuńczowychowawczej Dom Dziecka nr 2 w
Gliwicach ul. Zygmunta Starego 19 oraz
nadanie Statutu Domowi Dziecka nr 2 w
Gliwicach
nadanie statutu Gliwickiemu Teatrowi
Muzycznemu
zmiana uchwały nr XII/304/2015 z dnia 17
grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
miasta dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych , dla
niepublicznych przedszkoli, placówek
niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli
i placówek publicznych nie będących
jednostkami budżetowymi, prowadzonych
przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad
kontroli prawidłowości wykorzystania
udzielonej dotacji
ustalenie rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Miasta Gliwice
zmiana uchwały w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolach
prowadzonych przez Miasto Gliwice
zmiana uchwały w sprawie określenia
kryteriów naboru do przedszkoli
prowadzonych przez Miasto Gliwice na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzania tych kryteriów
uchwalenie "Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Miasta Gliwice na rok 2017"
zmiana Uchwały nr XVII/445/2016 Rady
Miasta Gliwice z 16 czerwca 2016 r. (nadanie
statutu GTM)
zmiana Uchwały nr XVI/419/2016 Rady
Miasta Gliwice z dnia 19 maja 2016 r.
w sprawie utworzenia Domów Dziecka nr 4 i 5
w Gliwicach, projekt uchwały Rady Miasta
Gliwice w sprawie utworzenia Centrum Pieczy
Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz projekt
uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie
nadania Statutu Centrum Pieczy Zastępczej
i Wspierania Rodziny
zmiana uchwały w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i ustalania
odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwalniania od
opłat, jak również trybu ich pobierania

18 PM-3571/16

Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych

19

Biuro Rozwoju Miasta

PM-3606/16

20 PM-3652/16

Wydział Edukacji

21 PM-3770/16

Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych

22 PM-3784/16

Wydział Edukacji

23 PM-3785/16

Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych

zapewnienie Domom Dziecka nr 1, 2, 3, 4 i 5
wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej
i organizacyjnej, zmiana Statutu Centrum
Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz
zmiana Statutów Domów Dziecka nr 1,2, 3, 4
i5
przyjęcia do realizacji Gliwickiego Programu
Rewitalizacji do roku 2023
ustalenie opłat za korzystanie z miejsc
noclegowych w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym "Ślązaczek", ul. Chorzowska
5, 44-100 Gliwice
plan potrzeb w zakresie wykonywania prac
społecznie użytecznych w roku 2017
określenie regulaminu otwartego konkursu
ofert oraz kryteriów wybory ofert na
zapewnienie możliwości korzystania
z wychowania przedszkolnego w
niepublicznych przedszkolach oraz innych
formach wychowania przedszkolnego
Statut Żłobków Miejskich w Gliwicach

Ponadto z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych konsultowany był
projekt uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2016 r.
3. Funkcjonowanie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym oraz Miejskiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego.
W roku 2016 funkcjonowały:
 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany
w 2011 r. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi przedstawiciel organizacji
pozarządowej - Polskiego Czerwonego Krzyża (oddział w Gliwicach), przedstawiciele
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, Prokuratury Rejonowej Gliwice - Wschód,
Prokuratury Rejonowej Gliwice - Zachód, Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, Sądu
Rejonowego w Gliwicach.
 Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w skład której wchodzą
przedstawiciele Prezydenta oraz organizacji pozarządowych.
 Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach. W 2016 odbyło się
11 posiedzeń MRDPP. Rada zaopiniowała 23 projekty uchwał Rady Miasta.
 Rada Sportu działająca na podstawie Zarządzenia nr PM-497/15 Prezydenta Miasta
Gliwice z dnia 2 marca 2015 r.
Ponadto funkcjonowały następujące zespoły branżowe, skupiające przedstawicieli organizacji
działających w wybranych sferach życia społecznego:
 ds. zdrowia, pomocy społecznej, ekologii oraz turystyki i krajoznawstwa,
 ds. kultury,
 ds. seniorów,
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 ds. edukacji, wychowania i innowacyjności
 działające w oparciu o uchwałę nr XIII/273/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach
z 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji
i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (tekst jednolity:
Uchwała nr XXXV/723/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 czerwca 2013 r.),
 zespół branżowy ds. bezpieczeństwa publicznego,
 Gliwicka Rada Rowerowa.
Dwa ostatnie gremia działały nieformalnie.
4. Wystawianie przez Miasto opinii i udzielanie rekomendacji oraz pomoc w nawiązaniu
kontaktów i współpracy z organizacjami z zagranicy.
Wydział Środowiska wydał opinię na temat realizacji inicjatywy "Nie taki dzik straszny" dla
Polskiego Klubu Ekologicznego. Ośrodek Pomocy Społecznej wystawił rekomendację dla
Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnych oraz Im Samym w zakresie
realizacji usług opiekuńczych. Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej wydał trzy opinie:
Fundacji „Zacisze Grażyny” (dot. współpracy), Stowarzyszeniu DIADA (dot. oferty na konkurs
„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi"), Fundacji Pomocy Człowiek
Człowiekowi (dot. oferty na konkurs „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami
psychicznymi").
5. Zamieszczanie na stronie internetowej Miasta informacji od organizacji.
Wydział Kultury i Promocji Miasta zamieszczał informacje przekazywane przez organizacje na
stronie Gliwice.eu w działach: Aktualności oraz Co? Gdzie? Kiedy? (kalendarz wydarzeń) oraz
w Miejskim Serwisie Informacyjnym.
GCOP zamieszczał informacje o przedsięwzięciach organizacji pozarządowych w zakładce
„Aktualności – ogłoszenia gliwickich organizacji” na stronie www.gcop.gliwice.pl.
6. Udział przedstawicieli organizacji w pracach w komisjach konkursowych.
W pracach komisji konkursowej w Wydziale Kultury i Promocji Miasta wzięło udział 6 osób,
w OPS – 1 osoba, Wydziale Edukacji 1 przedstawiciel organizacji, a w Wydziale Zdrowia
i Spraw Społecznych - 5 osób.
7. Inne formy współpracy.
W 2016 r. realizowano umowę partnerstwa publiczno-społecznego pn: 'Regionalny Ośrodek
Wspierania Ekonomii Społecznej" zawartą w 2015 r. (partnerzy: Miasto Gliwice,
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Społecznego, Miasto Dąbrowa Górnicza, Fundacja Rozwoju
Ekonomii Społecznej, Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych).
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V. Działalność jednostki organizacyjnej Miasta – Gliwickiego Centrum Organizacji
Pozarządowych.
1. Informacje ogólne
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych jest jednostką organizacyjną Miasta Gliwice,
której celem jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej mieszkańców Gliwic. GCOP
wspomaga technicznie i merytorycznie gliwickie stowarzyszenia i fundacje, promuje aktywność
społeczną, animuje lokalne społeczności oraz wspiera grupy nieformalne i inicjatywy
indywidualne.
2. Udzielanie wsparcia merytorycznego i infrastrukturalnego organizacjom zgodnie
ze statutem GCOP.
Do dyspozycji gliwickich organizacji udostępniano zasoby Gliwickiego Centrum Organizacji
Pozarządowych. W ramach współpracy z GCOP organizacje korzystały z sal na spotkania,
zaplecza biurowego, zaplecza kuchennego, wykorzystywały adresy filii jako adres siedziby lub
korespondencyjny.
Powierzchnie poszczególnych filii GCOP w roku 2016:
 Strefa Aktywności Społecznej, ul. Jagiellońska 21 (w tym pomieszczenia w Centrum
Sportowo-Kulturalnym „Łabędź”) – powierzchnia 323 m2,
 Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości, ul. Kościuszki 35 – powierzchnia 148 m2,
 Centrum Wolontariatu, ul. Zwycięstwa 1 – powierzchnia 416 m2,
 Centrum Organizacji Kulturalnych, ul. Studzienna 6 – powierzchnia 369 m2,
 Dom Aktywnej Młodzieży, ul. Barlickiego 3 – powierzchnia 4137 m2.

Jagiellońska 21
+ CSK
„Łabędź”

Kościuszki 35

Zwycięstwa 1

Studzienna 6

Barlickiego 3

Powierzchnia
lokali w 2015 r.

323 m2

148 m2

416 m2

369 m2

4137 m2

Powierzchnia
udostępniana
organizacjom

236 m2

89 m2

254 m2

311 m2

1299 m2

Filia

Wspieranie organizacji pozarządowych oraz aktywności społecznej odbywało się w wielu
formach i obszarach: od udostępniania miejsca na spotkania, poprzez możliwość wymiany
doświadczeń, promocję, po specjalistyczne szkolenia i porady (prawo, księgowość). Dzięki
wsparciu GCOP zostało zarejestrowanych 9 organizacji.
Poniższa tabela prezentuje skalę udzielonej pomocy.
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Działanie

Opis działania

Wsparcie infrastrukturalne

- udostępnianie lokalu na spotkania oraz
zaplecza biurowego, zapewnienie dostępu do
komputera z internetem, telefonu, ksera oraz
prowadzenie skrytek korespondencyjnych,
- udostępnianie powierzchni wystawienniczej,

Doradztwo

Zakres tematyczny:
- tworzenie i funkcjonowanie organizacji,
- źródła finansowania działalności,
- przygotowanie i realizacja projektów,
- zarządzanie organizacją, planowanie
działań,
- wolontariat

3.

Newsletter

- dystrybucja ważnych informacji dla III
sektora drogą poczty elektronicznej,
- dystrybucja informacji o wydarzeniach
kulturalnych

4.

Działania promujące III sektor

- artykuły prasowe,
- wspieranie promocji wydarzeń kulturalnych,
- współorganizacja wydarzeń kulturalnych,

5.

Kampania społeczna: „Przekaż
1% swojego podatku na rzecz
gliwickich organizacji pożytku
publicznego”

- pomoc wolontariusza przy wypełnianiu
deklaracji PIT,
- autobus oklejony hasłem kampanii,
- wystawa prezentująca OPP,
- publikacje w mediach dot. OPP i kampanii.

Lp.

1.

2.

Rezultat osiągnięty
w 2016 r.
- 226 korzystających
organizacji i grup,
- 60 337 osób,
- 24 wystawy,
- 24 koncerty i inne
eventy,
- 169 porad,
- 143 godziny doradcze,
- 147 osób
korzystających,
- 29 wysłanych
newsletterów,
- 30 wysłanych
newsletterów
kulturalnych
- 15 artykułów
w Miejskim Serwisie
Informacyjnym,
- 55 wydarzeń
kulturalnych,
- 10 wydarzeń
współorganizowanych,
- 55 osób korzystających
z usługi wypełniania
PIT,
- 2 oklejone autobusy,
- 2 lokalizacje wystawy,
- 213 publikacji
w mediach.

3. Koordynowanie prac zespołów branżowych oraz obsługa Miejskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego.
W 2016 roku pracownicy GCOP udzielali wsparcia i uczestniczyli w spotkaniach następujących
zespołów branżowych:
 ds. kultury (9 spotkań),
 ds. seniorów (8 spotkań),
 ds. edukacji, wychowania i innowacyjności (5 spotkań),
 ds. zdrowia, pomocy społecznej, ekologii oraz turystyki i krajoznawstwa (6 spotkań),
 ds. bezpieczeństwa publicznego (6 spotkań),
 Gliwickiej Rady Rowerowej (6 spotkań)
oraz prowadzili obsługę organizacyjno-techniczną podczas 11 posiedzeń Miejskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach.
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4. Organizacja spotkań z organizacjami.
W GCOP zorganizowano 4 spotkania „W GCOP przy kawie”:
 15 marca 2016 r. - poświęcone podsumowaniu Programu Współpracy za rok 2015 oraz
omówieniu wyników ankiety w ramach badania metodą Lokalnego Indeksu Współpracy.
Gośćmi byli: Stella Zaborowska-Nawrath (zastępca naczelnika Wydziału Kultury
i Promocji Miasta) oraz Grażyna Oszczepalińska (zastępca naczelnika Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych); liczba uczestników – 17,
 21 czerwca 2016 r. – spotkanie dotyczyło zadań priorytetowych, które warto by zawrzeć
w Programie Współpracy na 2017; liczba uczestników - 11,
 27 września 2016 r. – tematami spotkania były konsultacje Programu Współpracy na rok
2017 oraz szkolenie pn. „Projekty ZIT szansą na finansowanie działań organizacji
pozarządowych”; liczba uczestników – 11,
 13 grudnia 2016 r. – spotkanie poświęcone było nowemu wzorowi oferty realizacji
zadania publicznego. Gośćmi byli: Katarzyna Chwastek (naczelnik Wydziału Kultury
i Promocji Miasta), Stella Zaborowska-Nawrath (zastępca naczelnika Wydziału Kultury
i Promocji Miasta), Jerzy Mercik (pracownik Wydziału Kultury i Promocji Miasta);
liczba uczestników – 26.
5. Organizacja we współpracy z Miastem konkursu promującego gliwickie organizacje,
społeczników oraz wspierających ich przedsiębiorców.
Spotkanie Prezydenta Miasta z organizacjami odbyło się 7 czerwca 2016 r. W czasie uroczystej
Gali nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu „Liderzy Społeczni Gliwic 2015” (68 zgłoszeń)
i wręczenie nagród w poszczególnych kategoriach:
 „Debiut Roku 2015” (3.000 zł) – Fundacja „Maszkety”, wyróżnienie: Fundacja „Zacisze
Grażyny”,
 „Organizacja Roku 2015” (5.000 zł) – Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej; wyróżnienie –
Stowarzyszenie „Cała Naprzód”,
 „Lider Społeczny Roku 2015” (3.000 zł) – Aneta Lipiec, wyróżnienie – Patryk Rempała,
 „Biznesowy Dobroczyńca Roku 2015” – firma FLUOR S. A.,
 „Inicjatywa Roku 2015” (1.000 zł) – Skup Kultury 2015.
Gościem specjalnym Gali był Paweł Potoroczyn.
Pokonkursowa wystawa prezentująca laureatów była eksponowana w 6 lokalizacjach
w Gliwicach, tj. na Rynku, w C.H. Forum, przy Krytej Pływalni Olimpijczyk, przy Palmiarni
Miejskiej, przy pl. Piłsudskiego i przy ul. Akademickiej.

6. Wsparcie merytoryczne dla osób zainteresowanych działalnością w sektorze organizacji
pozarządowych, społeczności lokalnych i wolontariuszy.

Lp. Rodzaj wsparcia

1.

Cykl warsztatów „Lideranimator”

Opis działania
- cykl 5 warsztatów skierowanych do
liderów lokalnych i wolontariuszy, mający
na celu wyposażenie ich w wiedzę i
umiejętności potrzebne do organizowania
lokalnych społeczności,
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Osiągnięte rezultaty w 2016 r.
- 15 godzin warsztatowych,
- 7 uczestników,

- prowadzenie 8 szkoleń z zakresu obsługi
komputera dla członków organizacji
i wolontariuszy w wieku 50+ oraz
uczestników Akademii Wolontariatu
Seniorów,
- bezpłatne warsztaty dla gliwiczan –
wolontariuszy społeczników z różnych
dziedzin sztuki,

- 126 godzin zajęć,
- 26 uczestników,

2.

Szkolenia komputerowe
dla seniorów

3.

Warsztaty „Łapami
po sztuce”

4.

Warsztaty „Tool box
ekspert – pakiet
niezbędnych narzędzi dla
animatorów”

- cykl warsztatów skierowanych do
młodzieży mających na celu zdobycie
przez uczestników wiedzy
i doświadczenia w praktycznym
promowaniu własnych działań,

- 8 warsztatów,
- 61 uczestników,

Warsztaty w szkołach

- zaznajomienie młodych ludzi
z kwestiami związanymi z działalnością
społeczną, organizacjami pozarządowymi
i wolontariatem,

- 87 warsztatów,
- 1752 uczestników,

5.

6.

7.

8.

9.

10.

- projekt skierowany do gimnazjów i szkół
Przedsięwzięcie
ponadgimnazjalnych, związany
edukacyjne pod nazwą
z poznawaniem środowiska organizacji
„POMPKA Obywatelska”
pozarządowych,
Warsztaty „Jestem
- warsztaty dla uczniów II i III klas szkół
aktywny – pomagam, bo
podstawowych na temat aktywności
społecznej,
lubię”
Doradztwo dla
- wsparcie koordynatorów wolontariatu w
koordynatorów
organizacjach i instytucjach,
wolontariatu
- wsparcie działalności Szkolnych Klubów
Projekt Liderzy
Wolontariatu, głównie w postaci
Szkolnych Klubów
warsztatów i spotkań,
Wolontariatu
Rok Szkolnej Aktywności

- gala połączona z rozstrzygnięciem
konkursu na całoroczne działania, odbyła
się 16 czerwca 2016 r.

- 8 warsztatów,
- 89 uczestników,

- 6 warsztatów,
- 92 uczestników,
- 19 warsztatów,
- 386 uczestników,
- 36 porad,
- 46 uczestników,
- 22 uczestników,
- 10 warsztatów,
- 11 grup młodzieży i SKW,
- 120 osób zaangażowanych
w dobre uczynki.

Ponadto w 2016 roku w GCOP miały miejsce następujące przedsięwzięcia:
 Filie GCOP włączyły się w obchody Artnocy. W Centrum Organizacji Kulturalnych
odbyło się 6 przedsięwzięć, Strefa Aktywności Społecznej zorganizowała 4 warsztaty
w 2 osiedlach, a Centrum Wolontariatu wspomagało koordynację wolontariuszy podczas
2 spotkań z wolontariuszami i przedstawicielami organizacji.
 Pecha Kucha Night – spotkania kreatywne oparte na międzynarodowym formacie,
podczas których występują zaproszone osoby zachęcając do działania – 4 spotkania,
29 prezentacji.
16

7. Prowadzenie serwisu internetowego dla organizacji i administrowanie elektroniczną
bazą danych o organizacjach działających na terenie miasta.
Na bieżąco aktualizowano bazę gliwickich organizacji pozarządowych – 640 organizacji na
dzień 31 grudnia 2016 r.
Na stronie www.gcop.gliwice.pl zamieszczano informacje o działalności stowarzyszeń
i fundacji. Często te informacje były rozsyłane również przy pomocy newslettera oraz
zamieszczane na profilu portalu facebook „GCOP – U NAS W CENTRUM SĄ LUDZIE”.
8. Promocja aktywności społecznej, w tym organizacja Gali Wolontariatu.
Rezultat osiągnięty
w 2016 r.

Lp.

Działanie

Opis działania

1.

Prowadzenie
„Gliwickiego Banku
Czasu” (GBC)

- bezgotówkowa wzajemna wymiana usług
i umiejętności oferowanych przez
uczestników GBC; walutą jest 1 godz.,

2.

Spotkania animacyjne
w osiedlach

- organizowanie spotkań (z instytucjami
lokalnymi, ngo, mieszkańcami) w celu
podejmowania wspólnych działań
w osiedlu,

3.

Roześmiane Podwórka

- imprezy odbywające się na gliwickich
podwórkach w okresie wakacyjnym,

4.

Prowadzenie klubów
zainteresowań

- prowadzenie klubów artystycznych dla
dzieci, dorosłych i seniorów,

5.

Warsztaty animacyjne

6.

Pośrednictwo ofert
wolontariatu

7.

Wolontariat
specjalistyczny

- warsztaty skierowane do osób
zainteresowanych zdobyciem wiedzy
i umiejętności z zakresu animowania czasu
wolnego,
- prowadzenie pośrednictwa pomiędzy
wolontariuszami,
a organizacjami/instytucjami, chcącymi
zatrudnić wolontariusza,

- 33 dostępne usługi wymian,
- 6 spotkań członków,

- 18 spotkań,
- 8 wspólnych inicjatyw,
- 20 imprez podwórkowych,
- 4 osiedla objęte projektem,
- 8 partnerów,
- 6 klubów,
- 248 spotkań klubów,
- 1525 uczestników spotkań,
- 6 warsztatów,
- 70 uczestników,
- 102 osoby zainteresowane,
- 108 aktualnych ofert
wolontariatu,
- 9 spotkań grupy
wolontariuszy na rzecz dzieci,
- 7 spotkań wolontariuszy
szpitalnych.

- na rzecz dzieci,
- szpitalny,

Z okazji Dnia Wolontariusza 7 grudnia 2016 r. odbyła się uroczysta gala,
w czasie której ogłoszono wyniki konkursu „Wolontariusz Roku 2016” i uhonorowano
6 zwycięzców, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz tablety.
Kontynuowano projekty: Baśniowe Babcie – wolontariuszki regularnie odwiedzały dzieci
w przedszkolach oraz uczestniczyły w 17 spotkaniach w Centrum Wolontariatu, które połączone
były z prelekcjami, warsztatami, itp.
Zorganizowano 47 spotkań Grupy Teatralno-Kabaretowej Seniorów, czego efektem było
7 występów. Ponadto odbyło się 45 spotkań muzycznych dla seniorów oraz 6 spotkań
w ramach Muzycznych Spotkań Tematycznych MuST.
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Prowadzono szereg innych działań wspierających aktywność seniorów:
 17 spotkań warsztatowych w ramach Akademii Wolontariatu Seniorów (wolontariat na
rzecz organizacji pozarządowych i instytucji),
 wspieranie 15 klubów seniora w osiedlach Gliwic, tj. Sośnica I, Sośnica II "Pogodna
Jesień", Wilcze Gardło, Brzezinka, Ostropa, Żerniki, Stare Gliwice, Łabędy, Trynek,
Zatorze, Sikornik, Wojska Polskiego, Kopernik, Szobiszowice, Śródmieście "Pasjonatki"
poprzez zorganizowanie 12 szkoleń i spotkań dla liderów klubów seniora, 95 warsztatów
i spotkań rozwojowych dla członków klubów oraz przesyłanie newslettera
dedykowanego seniorom,
 21 usług doradczych w ramach Strefy Seniora nt. możliwości spędzania wolnego czasu;
z punktu informacyjnego Strefy Seniora skorzystało 70 osób,
 5 porad psychologicznych prowadzonych przez wolontariuszkę,
 17 lekcji j. angielskiego oraz 22 lekcje j. włoskiego dla seniorów,
 organizacja konkursu „Seniorzy w działaniu”,
 zorganizowanie pikniku seniora w Gimnazjum nr 3, jako „spotkania
międzypokoleniowego”, w czasie którego młodzież prezentowała swoje talenty
seniorom,
 we współpracy ze szkołami zrealizowano projekt „Facebook łączy pokolenia”,
w ramach którego odbyło się 69 porad dla seniorów z zakresu obsługi urządzeń
mobilnych i komputera.
Filia GCOP – Strefa Aktywności Społecznej zorganizowała szereg działań animujących
społeczność lokalną, głównie w osiedlu Baildona i w punkcie GCOP przy CSK „Łabędź”:
 zorganizowano 4 wydarzenia na otwartym placu sportowo-rekreacyjnym przy
ul. Franciszkańskiej (pierwsze urodziny placu, zawody sportowe, warsztaty artystyczne
w plenerze, sadzenie kwiatów w ramach półkolonii),
 pracownicy filii SAS wsparli animacyjnie 12 festynów i innych wydarzeń
organizowanych przez stowarzyszenia i instytucje,
 odbyło się 11 warsztatów świątecznych (Wielkanoc, Boże Narodzenie), w których udział
wzięło 78 uczestników,
 zorganizowano korepetycje dla dzieci z osiedla Baildona – 101 spotkań,
 odbyło się 9 spotkań w ramach kursu komputerowego dla seniorów,
 w czasie ferii zimowych zorganizowano zajęcia plastyczne, gry i zabawy dla dzieci
(7 spotkań, 79 uczestników) oraz 2 bale karnawałowe,
 zorganizowano kiermasz wielkanocny, na którym pojawiło się 16 wystawców,
 zorganizowano 2 imprezy z okazji Dnia Dziecka (w osiedlu Baildona oraz w Łabędach),
 zorganizowano biesiadę rodzinną w osiedlu Baildona.

Powyższe działania były prowadzone przez GCOP w ramach działań statutowych,
finansowanych ze środków samorządu. GCOP wspierało również organizacje, realizując projekt
współfinansowany ze środków zewnętrznych:
 Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości – ROWES – projekt współfinansowany
ze środków EFS
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Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej funkcjonuje jako konsorcjum powołane
przez: Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju (lider), Gminę Dąbrowa Górnicza
(partner), Miasto Gliwice/Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (partner), Fundację
Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Katowicach (partner), Stowarzyszenie Ośrodek
Wspierania Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Jaworznie (partner).
W ramach projektu prowadzony był Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Gliwicach
(filia GCOP przy ul. Kościuszki 35).

Lp.

1.

2.

3.

Działania Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w II – IV kwartale 2016 roku
Rezultaty
Rodzaj wsparcia
Forma wsparcia
Zakres merytoryczny
osiągnięte w 2016
- tworzenie i funkcjonowanie
- stacjonarne (w Inkubatorze), organizacji,
- mobilne (w dogodnym
- źródła finansowania,
Doradztwo
- 211 porad,
miejscu, np. w siedzibie
- przygotowanie i realizacja
bieżące
- 281 uczestników,
organizacji),
projektów,
- drogą poczty elektronicznej,
- prawno-administracyjne
aspekty działania organizacji,
- stacjonarne (w Inkubatorze),
- księgowość,
Doradztwo
- mobilne (np. w siedzibie
- 43 porady,
- prawo,
specjalistyczne
organizacji),
- 46 uczestników,
- drogą poczty elektronicznej,
- stacjonarne (w Inkubatorze), - ochrona danych osobowych,
- 2 szkolenia,
w formie otwartej lub
Szkolenia
- podatki w organizacji,
- 16 uczestników,
zamkniętej,

4.

Spotkania
animacyjne

- stacjonarne (w Inkubatorze),
- mobilne (w miejscu
dogodnym dla odbiorcy),

5.

Spotkania ze
specjalistą ds.
ekonomii
społecznej

- stacjonarne (w Inkubatorze),
- mobilne (w miejscu
dogodnym dla odbiorcy),

- pobudzenie aktywności
osób, grup i instytucji w
przestrzeni publicznej,
- ożywienie społeczności
lokalnej poprzez inicjowanie
różnego rodzaju aktywności,
- podstawy ekonomii
społecznej,
- działalność pozarządowa,
- typy podmiotów ekonomii
społecznej,

- 102 spotkania,
- 171 uczestników,

- 8 spotkań,
- 16 uczestników.

VI.
Ocena realizacji Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2016.

Rozdział VII Programu Współpracy określa sposób oceny jego realizacji w oparciu o założenia
zawarte w jego treści oraz porównanie parametrów z lat wcześniejszych, co prezentuje poniższa
tabela.

19

Lp.

KRYTERIUM OCENY

Wartość miernika
2014
2015

2013

2016

w zakresie realizacji zadań publicznych Miasta we współpracy z organizacjami i społecznikami

a1.

a2.

a3.
a4.

a5.

wysokość środków finansowych
przekazanych organizacjom
z budżetu Miasta na realizację
zadań publicznych (PLN)
liczba ofert złożonych przez
organizacje na realizację zadań
publicznych, z wyszczególnieniem
ofert złożonych w drodze
konkursów ofert
liczba podpisanych umów
dotacyjnych
liczba organizacji, którym zlecono
realizację zadań publicznych
wysokość finansowego
i osobowego wkładu własnego
organizacji w realizację zadań
publicznych (PLN)

16 960 949,08

23 410 971,00

339 (w tym
otwarte konkursy
ofert 304)

23 839 634,94

29 293 120,72

349 (w tym
380 (w tym
365 (w tym otwarte
otwarte konkursy
otwarte konkursy
konkursy ofert 304)
ofert 268)
ofert 313)

259

265

268

265

147

178

146

155

brak danych

12 763 838,10

6 404 317,83

9 710 265,14

w zakresie prowadzenia dialogu pomiędzy organizacjami a Miastem
liczba uczestników spotkań
kwartalnych
liczba spotkań zespołów
b2. o charakterze doradczym
i inicjatywnym
b1.

102

54

81

65

46

54

54

40

w zakresie wsparcia merytorycznego i infrastrukturalnego udzielanego przez GCOP trzeciemu sektorowi

c1.

c2.

c3.
c4.

liczba przeprowadzonych usług
doradczych, szkoleń, warsztatów,
spotkań informacyjnych dla
organizacji, grup nieformalnych,
społeczników, wolontariuszy
oraz liczba osób korzystających
z tych działań
liczba organizacji
zarejestrowanych w 2016 r.
z pomocą GCOP
liczba organizacji i grup
nieformalnych korzystających
z zasobów GCOP
liczba zadań realizowanych
w partnerstwie

965

1038

636

659

3263

3060

1543

1368

5

7

4

9

161

190

226

226

-

-

23

45

w zakresie rozwoju wolontariatu
liczba działań promujących
wolontariat i aktywność społeczną
liczba zgłoszeń potencjalnych
d2.
wolontariuszy
liczba zadań publicznych
d3. realizowanych przy udziale
wolontariuszy
d1.

11

15

16

18

86

133

82

102

108

132

133

147
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Przedstawione wyżej wykonanie mierników służących ocenie realizacji Programu wskazuje
na zrealizowanie założeń współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi
i w większości na wzrost wartości parametrów w stosunku do lat wcześniejszych.
Na ocenę współpracy samorządu z organizacjami wpływają również pozytywne głosy ze strony
organizacji nt. działalności Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, który jest jednym
z głównych realizatorów Programu Współpracy pod kątem wsparcia pozafinansowego.
W oparciu o powyższe parametry oraz rozmowy z członkami Miejskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego, zespołów branżowych i samych organizacji, należy stwierdzić,
że założenia Programu Współpracy na 2016 rok zostały realizowane.
VII. Podsumowanie wykonania Programu Współpracy Miasta Gliwice z organizacjami
pozarządowymi na rok 2016.
W 2016 roku współpraca między Miastem Gliwice a organizacjami pozarządowymi odbywała
się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności oraz przyjmowała formy finansowe jak i pozafinansowe.
Środki finansowe przekazane organizacjom na realizację zadań publicznych w trybie otwartych
konkursów ofert, „małych grantów” oraz zamówień publicznych w odniesieniu do 2015 roku
znacznie wzrosły, co ukazane jest w poniższej tabeli.
Otwarte konkursy
(PLN)

„małe granty” (PLN)

Prawo zamówień
publicznych (PLN)

2015

3 138 286,39

181 309,00

415 909,07

2016

4 094 577,23

237 814,00

1 336 578,40

Zdecydowanie rozwija się również współpraca pozafinansowa poprzez wzbogacanie oferty
i podejmowanie nowych inicjatyw przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.
Sporządził: pełnomocnik prezydenta miasta ds. organizacji pozarządowych
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