I. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA GLIWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na 2010 rok –
konsultacje i uchwalenie
Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi określa ramowe zasady
współpracy Samorządu Miasta z Organizacjami Pozarządowymi.
KONSULTACJE SPOŁECZNE
Projekt Programu współpracy na rok 2010 przesłano Organizacjom do konsultacji drogą e-mailową
oraz był zamieszczony na stronie internetowej GCOP, zgłoszone uwagi omówiono na otwartym
spotkaniu z organizacjami.
UCHWALENIE PROGRAMU WSPÓLPRACY miało miejsce 16 lipca 2009 r.
i było przedmiotem uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXVI/582/2009
II. FORMY WSPÓŁPRACY MIASTA GLIWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
A. FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY
Współpraca z Organizacjami o charakterze finansowym realizowana była poprzez: powierzanie
wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
wspieranie takiego zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, małe
granty, patronaty, zlecanie usług oraz dotację oświatową.

Wykres nr 1. Struktura gliwickich Organizacji Pozarządowych wg głównych obszarów działalności na
dzieo 30.06.2010 r. 1
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Raport o stanie miasta Gliwice za okres 2006 - 30.06.2010 r.
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W 2010 roku organizacje pozarządowe zorganizowały następującą liczbę przedsięwzięd:
- 251 koncertów, imprez oraz warsztatów w dziedzinie kultury i sztuki,
- 46 projektów z zakresu promocji,
- 58 imprez sportowych,
- 51 szkoleo dla dzieci i młodzież z zakresu kultury fizycznej,
- 11 przedsięwzięd z zakresu turystyki i sportu.

Od 1 kwietnia 2010 realizowany jest projekt „Sied Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”
dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartośd projektu
to 3 512 730 zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez następujące miasta: Gliwice, Katowice,
Dąbrowa Górnicza, Żory, Jastrzębie Zdrój, Tychy. Liderem projektu prowadzącym Inkubator
Społecznej Przedsiębiorczości jest działające w imieniu Miasta Gliwice GCOP. Projekt zakłada
wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych zainteresowanych działalnością
w sektorze ekonomii społecznej z woj. śląskiego.
-----------------------------------------------------Wykres nr 2. Łączna wysokośd środków przekazanych na działalnośd Organizacji w roku 2010
wyniosła 13 868 767,19 zł.

Konkursy 4 467 442,28 zł;
Dotacje na przedsięwzięcia o charakterze lokalnym na podstawie art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tzw. „małe granty”: 54 188 zł;
Patronaty 48 217,95 zł;
Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 278 640 zł
(zlecanie usług);
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 3 161 754, 82 zł (negocjacje);
Zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówieo Publicznych 131 058,14 zł;
Dotacja budżetowa (oświata) 5 727 466 zł.
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Wykres nr 3. Dotacje na realizację zadao publicznych w otwartych konkursach ofert.

1) WYDZIAŁ EDUKACJI
Wysokośd środków finansowych przekazanych w 2010 r. organizacjom pozarządowym wyniosła
5 776 916 zł; w tym konkursy 49 450 zł (powierzanie 35 500 zł -2 umowy; wspieranie 13 950 zł –
3 umowy) oraz dotacja oświatowa 5 727 466 zł 2.
Szczegółowa informacja dot. otwartych konkursów ofert na realizację zadao publicznych Miasta
Gliwice w dziedzinie oświaty i edukacji:
W listopadzie 2009 r. ogłoszono 1 konkurs na realizację zadao publicznych Miasta Gliwice w zakresie
edukacji (okres realizacji zadao od 1.01.2010 r. do 20.12.2010 r.).
Wpłynęło 14 ofert, w tym 12 spełniło wymogi formalne.
Pozytywną ocenę komisji uzyskało 5 ofert na 12 rozpatrywanych uzyskując minimum 16 punktów,
w tym min. 2 punkty za ocenę kryterium "prawidłowośd i terminowośd rozliczenia dotowanych zadao
w latach 2007-2008".
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Podstawa przekazania środków: art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz uchwała RM nr XXXV/1064/2010

z 10 czerwca 2010 r. Środki finansowe przekazane stowarzyszeniom na prowadzenie: szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych – 4 483 248 zł, przedszkoli niepublicznych - 1 244 218 zł.
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Tabela nr 1. Dane dotyczące konkursu w zakresie edukacji.
Ilośd podmiotów
dofinansowanych
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KWOTA
PPRZYZNANYCH
DOTACJI

liczba
wszystkich
złożonych
ofert

liczba pozytywnie
rozpatrzonych
wniosków

Liczba wniosków,
które nie uzyskały
minimalnej liczby
punktów

liczba wniosków
odrzuconych z
powodu błędów
formalnych

49 450 zł

14

5

7

2

2) WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA

Wysokośd środków finansowych przekazanych w 2010 r. organizacjom pozarządowym wyniosła
3 021 504,09 zł; w tym konkursy 2 822 290 zł [powierzanie 263 300 zł – 9 umów (Kultura 199 300 zł
- 4 umowy; Sport 64 000 zł- 5 umów); wspieranie 2 558 990 zł – 154 umów ( Kultura 733 990 zł
- 56 umów; Sport 1 805 000 zł – 92 umowy; Turystyka 20 000 zł – 11 umów)] ; małe granty
24 938 zł 3; patronaty 43 217, 95 zł; zamówienia publiczne 131 058,14 zł 4.

a) Szczegółowa informacja dot. otwartych konkursów ofert na realizację zadao publicznych Miasta
Gliwice w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.
W grudniu 2009 r. ogłoszono 1 konkurs na realizację zadao publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie
krajoznawstwa, w tym upowszechnia turystyki w 2010 r., (okres realizacji zadao - 2010 r.).
Wpłynęło 11 ofert i wszystkie spełniły wymogi formalne, jak również wszystkie otrzymały
dofinansowanie.
Tabela nr 2. Dane dotyczące konkursu w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechnia turystyki
w 2010 r.
Ilośd podmiotów
dofinansowanych
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KWOTA
PPRZYZNANYCH
DOTACJI

liczba
wszystkich
złożonych
ofert

liczba pozytywnie
rozpatrzonych
wniosków

Liczba wniosków,
które nie uzyskały
minimalnej liczby
punktów

liczba wniosków
odrzuconych z
powodu błędów
formalnych

20 000 zł

11

11

0

0

b) Szczegółowa informacja dot. otwartych konkursów ofert na realizację zadao publicznych Miasta
Gliwice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w zakresie upowszechniania.
W grudniu 2009 r. i 2010 r. ogłoszono 2 konkursy na realizację zadao publicznych Miasta Gliwice
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w zakresie upowszechniania (okres realizacji zadao - 2010 r.).
Wpłynęło 59 ofert, w tym 57 spełniło wymogi formalne.
8 wniosków rozpatrzono negatywnie z powodów nie uzyskania minimalnej liczby punktów.
Tabela nr 3. Dane dotyczące konkursu w dziedzinie sportu i kultury fizycznej.
Ilośd podmiotów
dofinansowanych

34

KWOTA
PPRZYZNANYCH
DOTACJI

liczba
wszystkich
złożonych
ofert

liczba pozytywnie
rozpatrzonych
wniosków

Liczba wniosków,
które nie uzyskały
minimalnej liczby
punktów

liczba wniosków
odrzuconych z
powodu błędów
formalnych

199 500 zł

59

49

8

2

c) Szczegółowa informacja dot. otwartych konkursów ofert na realizację zadao publicznych Miasta
Gliwice w dziedzinie kultury fizycznej w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.
3

Dotacje na przedsięwzięcia o charakterze lokalnym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tzw.
„małe granty” – 4 umowy na wsparcie realizacji zadania.
4

Zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówieo Publicznych.

4

W listopadzie 2009 r. ogłoszono 1 konkurs na realizację zadao publicznych Miasta Gliwice
w dziedzinie kultury fizycznej w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży (okres realizacji
zadao - 2010 r.).
Wpłynęło 51 ofert, w tym 51 spełniło wymogi formalne, a 1 wniosek został odrzucony ze względu
na nie uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Tabela nr 4. Dane dotyczące konkursu w dziedzinie kultury fizycznej w zakresie szkolenia sportowego
dzieci i młodzieży.
Ilośd podmiotów
dofinansowanych

33

KWOTA
PPRZYZNANYCH
DOTACJI

liczba
wszystkich
złożonych
ofert

liczba pozytywnie
rozpatrzonych
wniosków

Liczba wniosków,
które nie uzyskały
minimalnej liczby
punktów

liczba wniosków
odrzuconych z
powodu błędów
formalnych

1 669 500 zł

51

50

1

0

d) Szczegółowa informacja dot. otwartych konkursów ofert na realizację zadao publicznych Miasta
Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki.
W grudniu 2009 r. ogłoszono 1 konkurs na realizację zadao publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie
kultury i sztuki (okres realizacji zadao - 2010 r.).
Wpłynęły 73 oferty, w tym 63 spełniło wymogi formalne.
Ocenę pozytywną, (czyli uzyskało dofinansowanie na realizację zadao) komisji uzyskało 49 ofert
na 63 rozpatrywanych, 10 wniosków zostało odrzuconych z powodu błędów formalnych.

Tabela nr 5. Dane dotyczące konkursu w dziedzinie kultury i sztuki.
Ilośd podmiotów
dofinansowanych

31

KWOTA
PPRZYZNANYCH
DOTACJI

liczba
wszystkich
złożonych
ofert

liczba pozytywnie
rozpatrzonych
wniosków

Liczba wniosków,
które nie uzyskały
minimalnej liczby
punktów

liczba wniosków
odrzuconych z
powodu błędów
formalnych

933 290 zł

73

49

14

10

3) WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Wysokośd środków finansowych przekazanych w 2010 r. organizacjom pozarządowym wyniosła
5 070 347,10 zł; w tym konkursy 1 595 702,28 zł (powierzanie 713 844,28 zł – 2 umowy; wspieranie
881 858 zł – 33 umowy); małe granty 29 250 zł 5; patronaty 5 000 zł; zlecenie usług 278 640 zł;
negocjacje 3 161 754,82 zł.

a) Szczegółowa informacja dot. otwartych konkursów ofert na realizację zadao publicznych Miasta
Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej.
W 2009 r. ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert na realizację zadao z zakresu pomocy społecznej,
których okres realizacji dot. 2010 r. Natomiast w 2010 r. ogłoszono 3 konkursy, z których jeden został
unieważniony, a drugiego nie rozstrzygnięto, z powodów braku ofert.
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Dotacje na przedsięwzięcia o charakterze lokalnym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie –
4 umowy.
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Wpłynęło 13 ofert, w tym 11 spełniło wymogi formalne. Nie przyznano 1 dotacji, gdyż zgodnie
z ogłoszeniem konkursowym pierwszeostwo miała oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

Tabela nr 6. Dane dotyczące konkursu w dziedzinie pomocy społecznej.
Ilośd podmiotów
dofinansowanych

7

KWOTA
PPRZYZNANYCH
DOTACJI

liczba
wszystkich
złożonych
ofert

liczba
pozytywnie
rozpatrzonych
wniosków

Liczba wniosków, które
nie uzyskały minimalnej
liczby punktów

liczba wniosków
odrzuconych z
powodu błędów
formalnych

172 519 zł

13

8

2

2

b) Szczegółowa informacja dot. otwartych konkursów ofert na realizację zadao publicznych Miasta
Gliwice w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
W 2009 r. ogłoszono 2 konkursy (1 unieważniono- brak ofert), a w 2010 r. - 1 konkurs w dziedzinie
realizacji zadao z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (okres realizacji
zadania 2010 r.).
Wpłynęło 21 ofert, z czego 16 spełniło wymogi formalne.
2 wnioski zostały odrzucone z powodów nie uzyskania minimalnej liczby punktów, 5 z powodu
błędów formalnych - natomiast 14 wniosków otrzymało dofinansowanie na realizację zadao
w ramach konkursów.
Tabela nr 7. Dane dotyczące konkursu w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
Ilośd podmiotów
dofinansowanych

13

KWOTA
PPRZYZNANYCH
DOTACJI

liczba
wszystkich
złożonych
ofert

liczba pozytywnie
rozpatrzonych
wniosków

Liczba wniosków,
które nie uzyskały
minimalnej liczby
punktów

liczba wniosków
odrzuconych z
powodu błędów
formalnych

560 449 zł

21

14

2

5

c) Szczegółowa informacja dot. otwartych konkursów ofert na realizację zadao publicznych Miasta
Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii.
W listopadzie w 2009 r. ogłoszono konkurs na realizację zadao publicznych miasta Gliwice
w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii w roku 2010.
W ramach konkursu wpłynęło 9 ofert, z czego 2 zostały odrzucone z powodu błędów formalnych,
natomiast 7 otrzymało dofinansowanie na realizację zadao.
Tabela nr 8. Dane dotyczące konkursu w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii.
Ilośd podmiotów
dofinansowanych

4

KWOTA
PPRZYZNANYCH
DOTACJI

liczba
wszystkich
złożonych
ofert

liczba pozytywnie
rozpatrzonych
wniosków

Liczba wniosków,
które nie uzyskały
minimalnej liczby
punktów

liczba wniosków
odrzuconych z
powodu błędów
formalnych

128 690 zł

9

7

0

2

d) Szczegółowa informacja dot. otwartych konkursów ofert na realizację zadao publicznych Miasta
Gliwice w dziedzinie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
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W czerwcu i sierpniu w 2009 r. ogłoszono dwa konkursy na realizację zadao publicznych miasta
Gliwice w dziedzinie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
Wpłynęło 9 ofert, 4 zostały odrzucone z powodu błędów formalnych, 1 nie uzyskała minimalnej liczby
punktów.
Tabela nr 9. Dane
niepełnosprawnych.
Ilośd podmiotów
dofinansowanych

4

dotyczące

konkursu

w

dziedzinie

rehabilitacji

społecznej

osób

KWOTA
PPRZYZNANYCH
DOTACJI

liczba
wszystkich
złożonych
ofert

liczba pozytywnie
rozpatrzonych
wniosków

Liczba wniosków,
które nie uzyskały
minimalnej liczby
punktów

liczba wniosków
odrzuconych z
powodu błędów
formalnych

20 200 zł

9

4

1

4

B.

POZAFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU MIASTA GLIWICE Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI:

a)

Wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne Organizacji przez Gliwickie Centrum Organizacji
Pozarządowych;

Wsparcie infrastrukturalne przez GCOP :
Baza lokalowa udostępniana organizacjom pozarządowym została powiększona
o pomieszczenia budynku przy ul. Zwycięstwa 1, zajmowane wcześniej przez Stowarzyszenie
Rodzin Wielodzietnych oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich - oddział Stryjan. Pomieszczenia te zostaną wyremontowane w 2011 r.
Tabela nr 10. Wzrost powierzchni użytkowej GCOP udostępnianej organizacjom pozarządowym
w latach 2002-2010.
ROK
Lokalizacja
RAZEM
(m2)

2002

2005

Jagiellooska 21 Kościuszki 35
293 m²
148 m²
293 m2

2006 - 2007
Zwycięstwa 1
114 m²
Studzienna 6
236 m²

441 m2

791 m2

2008

2009

2010

Zwycięstwa 1
36 m²

Zwycięstwa 1
85 m²

Zwycięstwa 1
118 m²

827 m2

912 m2

1030 m2

Wsparcie merytoryczne przez GCOP:
wspieranie organizacyjne na podstawie zawartych porozumieo (114) o współpracy
z organizacjami pozarządowymi (obejmowało m.in. pomoc administracyjną, nieodpłatne
udostępnienie lokali, materiałów, sprzętów i urządzeo);
przeprowadzono 32 konsultacje indywidualne, w tym dla nowopowstających organizacji
z zakresu przygotowania dokumentów wymaganych do rejestracji oraz organizacji już
działających m.in. z zakresu możliwości pozyskiwania funduszy na ich działalnośd,
przygotowania wniosku o dotację czy budowania strony internetowej;
zorganizowano 29 szkoleo i spotkao informacyjnych dla 227 liderów i członków organizacji
pozarządowych m.in. z zakresu: obsługi komputera, przygotowania i wypełnienia wniosku
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o dofinansowanie, sprawozdawczości rocznej NGO, motywowania wolontariuszy
i pracowników w NGO, nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, kształtowania charyzmy lidera, finansowania przedsięwzięd kulturalnych,
prezentacji swojej organizacji przed kamerą, współpracy z wolontariuszami;
Tabela nr 11. Wykaz szkoleo organizowanych przez GCOP dla Organizacji:
Ilośd szkoleo
3
7
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
29

Zakres
Wykorzystanie technik komputerowych w pracy organizacji
pozarządowej i realizacji projektów
Wykorzystanie technik komputerowych w pracy organizacji
pozarządowej (arkusz kalkulacyjny na podstawie MS Exel, Edytor tekstu
na przykładzie MS Word itp.)
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Finansowanie działalności kulturalnej
Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych za rok 2009
Warsztaty dot. przygotowania wniosku do FIO
Jak zaprezentowad swoją organizację przed kamerą?
Kształtowanie umiejętności liderskich - charyzma lidera
Skuteczne motywowanie - pozafinansowe metody motywowania
wolontariuszy i pracowników NGO
Zadbaj o wolontariusza
Pozafinansowe metody motywacji członków, pracowników i
wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej
Sponsoring – źródło finansowania działalności podmiotów ekonomii
społecznej
Źródła finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej
Działalnośd gospodarcza i działalnośd odpłatna pożytku publicznego
Organizacja zbiórek publicznych
Podstawy obsługi komputera
Przygotowanie ofert realizacji zadao w ramach konkursów grantowych
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach aktualnie
dostępnych konkursów na działania kulturalne
RAZEM

Liczba
uczestników
20
39
25
18
5
11
14
14
7
9
3
14
16
9
5
3
9
6
227

w szkołach zainteresowanych promowaniem edukacji społecznej przeprowadzono łącznie
20 warsztatów pod nazwą „Młodzież w Europie” (15 spotkao) oraz „Upowszechnianie
aktywności społecznej” (5 spotkao), dla łącznej liczby 546 uczniów;
zorganizowano łącznie 27 szkoleo dla wolontariuszy, w tym m.in. szkolenia wstępne, lekcje
warsztatowe w szkołach, spotkania dla nauczycieli, cykl warsztatów komputerowych;
udostępniano lokale na wystawy i koncerty; odbyło się 21 wystaw (w 2 filiach)
oraz 23 koncerty;
opublikowano 14 artykułów związanych z działalnością GCOP. Kontynuowano cykl na łamach
Miejskiego Serwisu Informacyjnego, w ramach którego ukazało się:
10 artykułów o organizacjach pożytku publicznego,
27 artykułów dot. gliwickich organizacji kulturalnych,
10 artykułów z cyklu „Pozarządowe Gliwice”.
b)

Prowadzenie i aktualizacja serwisu informacyjnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
oraz Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych;
8

Na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych umieszczane były
informacje dot. tematów:
konkursów na realizację zadao publicznych organizowanych przez Urząd Miasta w Gliwicach
i innych grantodawców,
szkoleo dla członków organizacji pozarządowych,
spotkao i innych przedsięwzięd organizowanych przez gliwickie organizacje pozarządowe,
przedsięwzięd organizowanych przez GCOP,
gliwickich organizacji pożytku publicznego,
przepisów i porad prawnych dotyczących organizacji Pozarządowych,
ogłoszenia organizacji adresowane do innych organizacji.
Serwis informacyjny GCOP jest na bieżąco aktualizowany. Na stronie GCOP znajduje się również baza
teleadresowa wszystkich gliwickich organizacji pozarządowych (432 podmioty – stan na 31 grudnia
2010 r.).

c)

Tworzenie i praca wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym, doradczym i opiniującym;

W roku 2010 r. powołano 3 zespoły branżowe, skupiające przedstawicieli gliwickich organizacji
pozarządowych. Zespoły branżowe są ciałami o charakterze opiniująco – inicjatywnym. Powstały,
jako oddolna inicjatywa gliwickich organizacji pozarządowych, wyrażona podczas spotkao
kwartalnych „W GCOP przy kawie” jeszcze w II połowie 2009 r., jak również w 2010 r. Zespoły
branżowe zawiązały się, wybrały członków i władze, przyjęły regulamin i rozpoczęły działalnośd.
Zespół Branżowy ds. kultury.
Odbyły się trzy spotkania: 14 maja, 4 listopada i 2 grudnia.
W dniach 26 – 27 listopada odbyło się II Forum Organizacji kulturalnych
Rada Seniorów
Odbyły się dwa spotkania: 7 października i 10 listopada
Zespół Branżowy ds. zdrowia, pomocy społecznej i ekologii. Odbyły się spotkania:
7 kwietnia, 5 maja, 12 maja,
W Gliwicach działała również Młodzieżowa Rada Miasta oraz Rada Sportu.
Przeprowadzono konsultacje projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok
2011 w następujących formach:
Pierwszą wersję Programu Współpracy na 2011 r. rozesłano do organizacji drogą e-mailową
wiosną 2010 r. kolejną 7.09.2010 r., natomiast pierwsze spotkanie, którego tematem było
omówienie zgłoszonych uwag do projektu Programu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi miało miejsce 20.09.2010 r. Ostateczny projekt, do którego organizacje
mogły zgłaszad uwagi lub wyrażad opinie został publicznie udostępniony w okresie od 17 do
22 grudnia 2010 r. na stronie internetowej Miasta Gliwice www.um.gliwice.pl, Biuletynie
Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeo w siedzibie: Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy
ul. Zwycięstwa 21, Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Jagiellooskiej 21,
ponadto rozesłano pocztą e-mailową.;
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Spotkanie robocze w tym temacie odbyło się 22 grudnia 2010 r. o godz. 16.00 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Gliwicach;
Podczas spotkao „W GCOP przy kawie” przedstawiciele gliwickich stowarzyszeo zgłosili
potrzebę powołania zespołów branżowych w zakresie kultury oraz zdrowia, opieki społecznej
i ekologii. W 2010 powstały zespoły branżowe ww. zakresach. Wnioskowano również
o powołanie zespołu branżowego w zakresie edukacji i innowacyjności. Taki zespół rozpoczął
swoją działalnośd w 2011 r.;
Dyskutowano również o utworzeniu Miejskiej Rady Pożytku Publicznego.
Przedstawicielka Polskiego Klubu Ekologicznego zwracała uwagę na pominięcie dziedziny
ekologii w miejskich programach dotacyjnych, w wykazie zadao priorytetowych na 2011 r.
umieszczono zapis dot. tego obszaru.
d)

Wystawienie przez Samorząd Miasta Gliwice opinii i udzielenie rekomendacji w przypadku
ubiegania się przez organizację o środki ze źródeł zewnętrznych.
Wydział Kultury i Promocji Miasta wystawił rekomendację dla Fundacji Integracji Kultury, która
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego ubiegała się o dofinansowanie projektu
„Palmjazz Festiwal”.
Wydział Edukacji udzielił rekomendacji oraz zapewnił wkład własny Stowarzyszeniu Animatorów
Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży przy pozyskiwaniu środków na utworzenie przedszkola
niepublicznego.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych wystawił dwie rekomendacje dla Caritas Diecezji Gliwickiej
oraz dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

e)

Przekazywanie przez Organizacje Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Organizacji
Pozarządowych do 31 marca 2010 r. rocznych informacji z działalności Organizacji w oparciu
o załącznik nr 1 do Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2010;
Do Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych wpłynęło 61 sprawozdao
z działalności Organizacji, co stanowi 14, 12 % wszystkich ngo działających na terenie miasta
Gliwice (432).
33 % Organizacji zadeklarowało działania na rzecz niepełnosprawnych, a 25 % organizację prac
społecznie użytecznych. 22 % Organizacji korzysta z pomocy wolontariuszy.
Organizacje aplikowały do pozamiejskich grantodawców uzyskując wsparcie finansowe (kwota
dofinansowania łącznie ok. 5 995 000 zł, jak również ok. 15 388 EURO) od donatorów:
Aeroklub Polski,
Friends of the Earth,
Fundacja Batorego,
Fundacja im. Friedricha Eberta,
Fundacja INTEGRO,
Fundacja Orange,
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce,
Fundacja Rozwoju Systemy Edukacji - Program „Młodzież w działaniu”,
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Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych,
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej,
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej),
Fundusz Inicjatyw Pozarządowych,
Instytut Goethego w Krakowie,
Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą (IFA),
Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu,
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Norweski Mechanizm Finansowy,
PFRON,
Politechnika Śląska,
Polsko-Amerykaoska Fundacja Wolności,
Powiat gliwicki,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne/EOG/MSZ,
Powiat tarnogórski,
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
Urząd Miejski Knurów,
Urząd Miejski Chorzów,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Jak również:
Fundacja Dom Inicjatyw Obywatelskich (współpraca bezfinansowa)
Sponsorzy- anonimowi darczyocy
Wnioski, które nie otrzymały dofinansowania składane były do:
Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej (brak przyczyn),
Funduszu Inicjatyw Społecznych (odrzucony z powodu dużej konkurencji),
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (zbyt wiele podmiotów starających się
o dotację),
POKL (niewystarczająca liczba punktów w karcie oceny merytorycznej),
Starostwa Powiatu Gliwickiego (brak przyczyny),
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (kryteria horyzontalne oraz
niewystarczająca liczba punktów w karcie oceny merytorycznej lub błędy formalne),
WUP Katowice (nie spełniał wymogów formalnych),
Zarządu Głównego PTTK (brak przyczyny),

f)

Organizowanie przez GCOP spotkao z Organizacjami w tym spotkao kwartalnych oraz spotkao
dotyczących realizacji otwartych konkursów ofert na zadania publiczne;
Spotkania „W GCOP przy kawie” (w których udział wzięło łącznie 60 osób) dotyczyły głównie
spraw bieżących, zespołów branżowych, konsultacji Programu Współpracy na rok 2011.
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1. odbyło się II Forum Organizacji Kulturalnych, w którym wzięli udział przedstawiciele 21
organizacji oraz władz samorządowych;
2. GCOP było uczestnikiem różnego rodzaju akcji, np. ArtNoc – Noc Galerii, „Polska bez dymu”;
3. GCOP zorganizowało Dzieo dobrych uczynków w ramach którego po raz pierwszy
zorganizowany został konkurs dla szkół z tej okazji,
4. w grudniu odbyła się coroczna gala „Dzieo Wolontariusza”, na której gościło 340 osób.
Gościem specjalnym była Dyrektorka Centrum Wolontariatu w Hamburgu.

g)

Pomoc przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadao wykonywanych przez
Organizacje Pozarządowe;
W ramach pomocy przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych prowadzono konsultacje,
warsztaty, doradztwo indywidualne oraz zorganizowano szkolenia ujęte w tabeli nr 11 Wykaz
szkoleo organizowanych przez GCOP dla Organizacji.
Zorganizowano kampanię społeczną „Przekaż 1% swojego podatku na rzecz gliwickich organizacji
pożytku publicznego” w ramach, której odbyły się następujące przedsięwzięcia:
nakręcenie wideoklipów (przy współudziale ITV Gliwice), szkolenia i doradztwo dla gliwickich
OPP pt. ”Jak zaprezentowad swoją organizację przed kamerą?”, dzieo „1% Fotomieszkaoca”
(przy współudziale Nowin Gliwickich), przemarsz z udziałem gliwickich organizacji pożytku
publicznego. Ponadto w czasie kampanii zostały wykorzystane: banery, plakaty, ulotki,
pieczątki „Przekaż 1% swojego podatku na rzecz gliwickich OPP” oraz strona internetowa
zawierająca bazę gliwickich OPP.

h)

Organizowanie przez Samorząd Miasta Gliwice konkursu na Gliwickiego Lidera Społecznego
i Gliwicka Organizację roku 2009.
23 kwietnia 2010 r. w „Kino Amok-Scena Bajka” odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta
z liderami gliwickich organizacji pozarządowych, którego głównym punktem było podziękowanie
organizacjom pozarządowym za ich działalnośd w 2009 roku oraz ogłoszenie wyników konkursu
na Gliwickiego Lidera Społecznego Roku 2009, Gliwicką Organizację Roku 2009 oraz
Biznesowego Partnera Roku 2009.
Gliwickim Liderem Społecznym Roku 2009 została Nela Krzewniak, wyróżnienie w tej kategorii
powędrowało w ręce Michała Mrozka. Gliwicką Organizacją Roku 2009 zostało Śląskie
Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. Św. Józefa, a wyróżnioną Uniwersytet Trzeciego
Wieku. Trzecim tytułem Biznesowego Partnera Roku 2009 uhonorowano firmę Fluor S.A.
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