Gliwice, 19 kwietnia 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA
GLIWICE Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI NA ROK 2012

Andrzej Gillner,
pełnomocnik prezydenta miasta
ds. organizacji pozarządowych

I. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA GLIWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na 2012 rok
– konsultacje i uchwalenie.
Program Współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi jest dokumentem regulującym
zasady współpracy Samorządu Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi. Poniższe
sprawozdanie powstało we współpracy Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych
z poszczególnymi wydziałami Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz gliwickimi organizacjami
pozarządowymi.
Prace nad Programem Współpracy na 2012 rok rozpoczęły się w maju 2011 r. poprzez zaproszenie
organizacji do zgłaszania propozycji, uwag i zapisów wartych ujęcia w Programie. Następnie temu
tematowi zostały poświęcone dwa kolejne spotkanie kwartalne „W GCOP przy kawie”, tj. 11 maja
i 17 czerwca 2011 r. Latem przygotowano pierwszą wersję dokumentu, a 30 września 2011 r. zostały
ogłoszone konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy na rok 2012. Organizacje oraz
zespoły branżowe, mogły zgłaszać uwagi do przedstawionego projektu. Zgłoszone propozycje
omówiono na spotkaniu podsumowującym konsultacje, które odbyło się 20 października 2011 r.
Program Współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 został przyjęty
uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/272/2011 z dnia 17 listopada 2011 r.
II. FINANSOWE FORMY WSPARCIA.
1. Informacje ogólne.
W roku 2012 na realizację Programu Współpracy zaplanowano nie mniej niż 4 000 000,00 zł.
Gliwicki samorząd przyznał organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3
ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. z 2010 r.
Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. (ustawa o dppiow), zwanym dalej organizacjami, środki finansowe
w oparciu o:
ustawę o dppiow – w dwóch formach: otwartego konkursu ofert – zgodnie z art. 13 oraz
tzw. „małych grantów”, zgodnie z art.19 a,
ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177 z późn. zm,),
ustawę o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
ustawę o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112, poz. 645 z poźn. zm.),
ustawę o sporcie (Dz. U. 2010 nr 127, poz. 857).
Łącznie przyznano kwotę: 21 607 042,91 zł, w tym:

Wydział Kultury i
Promocji Miasta (KP)
Wydział Zdrowia i
Spraw Społecznych
(ZD)
Wydział Środowiska
(SR)
Wydział Edukacji (ED)
Razem

Wysokość środków
przyznanych w otwartych
konkursach ofert z ustawy
o dppiow

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

Wysokość środków
przyznanych w trybie
pozostałych ustaw

1 268 550,00 zł

91 859,00 zł

14 692 950,00 zł

1 437 188,00 zł

25 120,00 zł

4 050 815,56 zł

0,00 zł

1 800,00 zł

0,00 zł

38 760,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 744 498,35 zł

118 779,00 zł

18 743 765,56 zł
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2. Środki przyznane w otwartych konkursach ofert.
W 2012 r. zostało ogłoszonych 21 otwartych konkursów ofert, w wyniku których podpisane zostały
132 umowy o dofinansowanie przez następujące wydziały Urzędu Miejskiego w Gliwicach: Wydział
Kultury i Promocji Miasta – 98 umów, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 29 umów, Wydział
Edukacji – 5 umów.
W 6 konkursach wprowadzono kryterium oceny wniosków konkursowych dot. angażowania
wolontariuszy.

3

3. Środki przyznane na podstawie art. 19 a ustawy o dppiow - „małe granty”.
Do Urzędu Miejskiego w Gliwicach wpłynęło 30 wniosków o dofinansowanie w formie „małych
grantów”, z czego podpisanych zostało 19 umów na łączną kwotę 118 869,00 zł.
Wydział KP

Wydział ZD

Wydział SR

Wydział
ED

kultura
i sztuka

turystyka
i krajoznawstwo

Sport
i rekreacja

Profilaktyka
i rozwiązywanie
problemów
alkoholowych

liczba
złożonych
wniosków

18

2

3

1

1

4

1

0

30

liczba
podpisanych
umów

11

1

3

1

1

1

1

0

19

2 200,00 zł

9 000,00 zł

5 220,00 zł

1 800,00 zł

kwota
przyznana

80 659,00 zł

9 990,00 zł

profilaktyka
i rozwiązywanie
problemów
narkomanii

pomoc
społeczna

edukacja
ekologiczna

10 000,00 zł

Razem

0,00 zł

118 869,00 zł

4. Środki przyznane w trybie pozostałych ustaw.
Poza ustawą o dppiow w innych trybach przyznano następujące środki finansowe:
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych: Wydział KP przyznał kwotę 98 950,00 zł
na zadania z zakresu kultury i sztuki, Wydział ZD przyznał 12 449,00 zł na zadania z zakresu
ochrony i promocji zdrowia,
na podstawie ustawy o pomocy społecznej: Wydział ZD przyznał 3 719 576,56 zł na podstawie
umowy zawartej w 2010 r.,
na podstawie ustawy o działalności leczniczej: Wydział ZD przyznał 318 740,00 zł na zadania
z zakresu ochrony zdrowia,
na podstawie ustawy o sporcie: Wydział KP przyznał kwotę 14 594 000,00 zł na wzrost
poziomu sportowego.
W roku 2012 nie wpłynęły wnioski zarówno o wykonanie inicjatywy lokalnej, jak i o uruchomienie
środków na potrzeby wkładu własnego (rezerwa budżetowa w wysokości 100 000,00 zł).

5. Środki przyznane organizacjom w roku 2012 w oparciu o ustawę o dppiow na realizację
priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie Współpracy.
Lista zadań priorytetowych

Środki przyznane w oparciu o ustawę
o dppiow

kultura i sztuka

1 063 559,00 zł

sport i rekreacja

264 650,00 zł
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turystyka i krajoznawstwo

32 200,00 zł

edukacja i wychowanie

38 760,00 zł

ekologia i ochrona środowiska

1 800,00 zł

pomoc społeczna

592 157,35 zł

działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

189 586,00 zł

ochrona zdrowia i promocja zdrowia

318 740,00 zł*)

profilaktyka i rozwiązywanie problemów
uzależnień

680 665,00 zł

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Razem (suma dotyczy tylko środków
przyznanych w oparciu o ustawę o dppiow)
*)
**)

88 156,72 zł**)
2 863 367,35 zł

- środki przyznane na podstawie ustawy o działalności leczniczej
- środki przyznane przez Wydział ZD i KP w ramach organizacji imprez dla seniorów
w związku z obchodami Europejskiego Roku Aktywności Seniorów i Integracji
Międzypokoleniowej (szczegóły w tabeli na stronach 6-7)
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6. Organizacja obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej.
W związku z ogłoszeniem przez Parlament Europejski roku 2012 Europejskim Rokiem Aktywności
Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, w Gliwicach został zorganizowany szereg imprez
dedykowanych seniorom.
Szczegółowe zestawienie zorganizowanych/sfinansowanych przez Miasto Gliwice wydarzeń wraz
z przyznanymi kwotami przedstawia poniższa tabela:

Wydatki Wydziałów ZD i KP poniesione w ramach Europejskiego Roku Aktywności Seniorów
i Integracji Międzypokoleniowej

Lp.

1

Nazwa zadania

Organizator

Promocja zdrowia
psychicznego wśród
seniorów ( ZD)

Wysokość środków
przeznaczonych na
realizację zadania

maj4 500,00 zł październik
2012
4 480,00 zł

2

Termin
realizacji

Promocja zdrowia
fizycznego wśród seniorów
(ZD)

maj-wrzesień
2012

5 000,00 zł grudzień 2012
Urząd Miejski- Wydział
ZD

24 476,72 zł
w tym :
7.09.2012
ZD - 14.052,60 zł;
KP - 10.424,12 zł

3

Rodzinny Piknik Seniora
(ZD, KP)

4

Organizacja koncertów
wokalno - recytatorskich
"Czy pamiętasz żołnierzu"
(KP)

Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych,
Inwalidów, Ich
Opiekunów i Przyjaciół
"SON" w Gliwicach

5

Bal - Grand Prix Polski
Seniorów (KP)

6

7

Krótki opis działań

Cykl wykładów poruszających
tematykę zdrowia psychicznego, m.in.
ćwiczenie pamięci, profilaktyka dot.
choroby Alzheimera, lęki, depresje.
Treningi nordic walking dla seniorów
prowadzone przez wykwalifikowanych
trenerów.
Treningi aqua aerobiku dla seniorów
prowadzone przez wykwalifikowanych
trenerów na basenie DELFIN w
Gliwicach, przy ul. Warszawskiej 35.
Impreza dla seniorów oraz ich rodzin,
podczas której seniorzy mogli
skorzystać z wielu atrakcji, takich jak:
konkurs talentów, pokaz ćwiczeń dla
seniorów, technik nordic walking,
pierwsza pomoc przedmedyczna,
zawody sportowe wielopokoleniowe,
kącik dobrej książki, wystawa
rękodzieła, kącik bezdomnych
zwierząt. Piknik uświetniły występy
artystyczne.

1 500,00 zł

08.02.1215.12.12

Regularne próby chóru i 4 występy.

Gliwickie Stowarzyszenie
Taneczno - Sportowe
"SZOK - Gliwice"

15 000,00 zł

27.08.1217.10.12

Spotkania taneczne dla seniorów,
organizacja BALU, który odbył się
w Ruinach Teatru Miejskiego.

Trzeci Wiek Aktywy w
Kulturze XIV (KP)

Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego
Wieku

13 000,00 zł

1 półrocze
2012

Prelekcje w temacie kultury i sztuki,
wyjazdy edukacyjne.

Kultura w Życiu Seniorów
(KP)

Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego
Wieku

8 000,00 zł

2 półrocze
2012

jw.
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Wrocław oczami dwóch
pokoleń (KP)

Stowarzyszenie BMC

3 000,00 zł kwiecień - maj

Kontynuacja programu TUTOR dla
Seniora, promocja
międzypokoleniowej edukacji i
turystyki. Wycieczka do Wrocławia
młodzieży z seniorami.

Kombatancki koncert
patriotyczny (KP)

Stowarzyszenie Polskich
Kombatantów
Weteranów Walk o
Niepodległość 19191956 im. Gen. S. "Grota"
Roweckiego

2 450,00 zł maj

Koncert upamiętniający bohaterów
narodowych.

Międzynarodowy Kongres
10 Uniwersytetów Trzeciego
Wieku (KP)

Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego
Wieku

2 450,00 zł

pierwsze
półrocze 2012

Dofinansowanie transportu - udział
w Kongresie.

IV Olimpiada "Gliwiccy
11 Seniorzy UTW w walce o
medale olimpijskie (KP)

Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego
Wieku

1 000,00 zł

pierwsze
półrocze 2012

Dofinansowanie transportu - udział
w Olimpiadzie.

X Ogólnopolska Inauguracja Stowarzyszenie
12 Roku Akademickiego UTW Uniwersytet Trzeciego
Gliwice (KP)
Wieku

3 300,00 zł

drugie
półrocze 2012

Dofinansowania cateringu i innych
działań dotyczących organizacji
inauguracji.

8
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RAZEM:

88 156,72 zł

III. POZAFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY.
1. Informacje ogólne.
Pozafinansowe formy współpracy Miasta Gliwice z organizacjami opierają się na wspólnym
podejmowaniu działań, m.in.: wyznaczaniu kierunków współpracy, tworzeniu zespołów opiniującodoradczych, konsultowaniu projektów aktów normatywnych, a także na pomocy przy pozyskiwaniu
środków finansowych udzielanych przez samorząd i udostępnianiu organizacjom miejskiej
infrastruktury.
2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań oraz aktualizacja serwisów
internetowych.
Wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działań odbywało się drogą elektroniczną,
pocztą tradycyjną, jak również poprzez ogłaszane konkursy na wskazane w Programie priorytetowe
zadania publiczne. Informacje były także przekazywane przez stronę internetową GCOP, newsletter
GCOP oraz podczas organizowanych spotkań, m.in. „W GCOP przy kawie”.
Wszystkie informacje związane z przedsięwzięciami realizowanymi we współpracy z organizacjami
(w szczególności dotyczące otwartych konkursów ofert i ich rozstrzygnięć) były umieszczane
na stronie internetowej Miasta Gliwice w dziale Organizacje Pozarządowe, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego oraz w tygodniku "Miejski Serwis Informacyjny Gliwice".
Na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych aktualizowana była baza
teleadresowa gliwickich organizacji pozarządowych oraz umieszczane były informacje dotyczące:
otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych i innych,
szkoleń dla członków organizacji pozarządowych,
wydarzeń organizowanych przez gliwickie organizacje pozarządowe,
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przedsięwzięć organizowanych przez GCOP,
gliwickich organizacji pożytku publicznego,
przepisów i porad prawnych istotnych dla III sektora.
3. Konsultacje projektów aktów normatywnych.
W 2012 r. konsultowane były z organizacjami następujące projekty aktów normatywnych:
projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Gliwice z organizacjami
pozarządowymi na rok 2013,
projekt uchwały 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 2012 r. (opiniowany przez
Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach),
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji pilotażowego programu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd” (opiniowany przez
Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach),
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gliwice programu dla rodzin
wielodzietnych "Rodzina 3+", który podlegał fakultatywnym konsultacjom społecznym.
Konsultacje skierowane były do zainteresowanych instytucji i stowarzyszeń,
projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Gliwice przez osoby prawne
i fizyczne niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli ich
wykorzystania prowadzonych przez Miasto Gliwice.
4. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP).
W roku 2012 podjęta została uchwała Nr XXI/428/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/273/2011 w sprawie określenia trybu
powołania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego. W lipcu 2012 r. przedstawiciele organizacji pozarządowych złożyli wniosek o powołanie
MRDPP. Na przełomie października i listopada 2012 r. przeprowadzony został nabór kandydatów
do MRDPP. Zgłaszanych delegowały zespoły branżowe.
5. Tworzenie i działalność zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.
W 2012 roku działały następujące zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożone
z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów administracji
publicznej:
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Powiatowa Rada Zatrudnienia,
zespół koordynujący Narodowy Program Zdrowia Psychicznego (rozwiązany
dnia 12.03.2012 r.),
zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Ponadto funkcjonowały następujące zespoły branżowe, skupiające organizacje działające w wybranej
sferze życia społecznego:
ds. zdrowia, pomocy społecznej, ekologii oraz turystyki i krajoznawstwa,
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ds. kultury,
ds. seniorów,
ds. edukacji, wychowania i innowacyjności
Ww. działały w oparciu o uchwałę nr XIII/273/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z 17 listopada
2011 roku w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Rada Sportu, działająca na podstawie Zarządzenia nr PM-349/11 Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady
Sportu Miasta Gliwice oraz ustalenia regulaminu jej działania,
zespół branżowy ds. bezpieczeństwa publicznego, działający jako grupa nieformalna.
6. Wystawianie rekomendacji i udzielanie pomocy przy pozyskiwaniu środków finansowych.
W roku 2012 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych wystawił rekomendacje dla Ośrodka OpiekuńczoWychowawczego dla Dzieci w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 25.
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych na bieżąco wspierało organizacje pozarządowe
w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na ich działalność poprzez: prowadzenie szkoleń
i spotkań informacyjnych oraz konsultacje indywidualne. Została nawiązana współpraca z instytucją
z miasta partnerskiego Gliwic (Kulturwerkstatt z Bottrop) w ramach projektu, w którym Nieformalna
Grupa Młodzieży "Mosty Kultury" z Gliwic i przedstawiciel partnera z Kulturwerkstatt Bottrop
w trakcie wizyty przygotowawczej wymienili swoje pomysły na wspólne działania w obszarze kultury.
Współpraca jest kontynuowana.
Pracownicy Wydziału ZD i KP uczestniczyli w spotkaniach z organizacjami dot. zasad przyznawania
dotacji.
7. Udostępnianie infrastruktury.
Do dyspozycji gliwickich organizacji oddano zasoby Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
W ramach współpracy z GCOP organizacje korzystały z sal na spotkania, zaplecza biurowego, zaplecza
kuchennego, miejsca na siedzibę i wykorzystywały adres korespondencyjny.
Powierzchnie poszczególnych filii GCOP w roku 2012:
Strefa Aktywności Społecznej, ul. Jagiellońska 21 – powierzchnia 293 m2,
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości, ul. Kościuszki 35 – powierzchnia 148 m2,
Centrum Wolontariatu, ul. Zwycięstwa 1 – powierzchnia 353 m2,
Centrum Organizacji Kulturalnych, ul. Studzienna 6 – powierzchnia 236 m2,
Dom Aktywnej Młodzieży, ul. Barlickiego 3 – powierzchnia 4137,29 m2.
GCOP zwiększa sukcesywnie powierzchnię udostępnianych zasobów lokalowych. W latach 2011-2012
zauważalny jest znaczny wzrost tych zasobów, co obrazuje poniższa tabela.

Nowe lokalizacje

2

RAZEM ( m )

2002

2005

2006

2008

2009

2010

2011-2012

Jagiellońska 21
293 m2

Kościuszki 35
148 m2

Zwycięstwa 1
114 m2
Studzienna 6 236 m2

Zwycięstwa 1
+36m2 = 150 m2

Zwycięstwa 1
+ 85m2 = 235m2

Zwycięstwa 1
+ 51 m2 +67 m2
= 353 m2

Barlickiego 3
4137,29 m2

293 m

2

441 m

2

791 m

2

827 m

2

912 m

2

1265 m

2

5402 m
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W związku z rosnącymi oczekiwaniami organizacji działających na terenie Gliwic, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, jak również na stronach internetowych ZGM oraz
Urzędu Miejskiego w Gliwicach udostępniono listę adresów lokali wyłączonych spod przetargu.
Niemniej jednak w 2012 r. do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej nie został złożony wniosek
uzasadniający wszczęcie postępowania z § 10 pkt 1 lit. „c” uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach
nr XXXVI/908/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie ustalenia zasad nawiązywania stosunku
najmu lokali użytkowych pozostających w dyspozycji Miasta Gliwice oraz zasad polityki czynszowej
za lokale użytkowe z późn. zm., tj. wyłączenia spod przetargu lokali dla m.in. placówek i instytucji
społecznych.

IV. Współpraca z organizacjami za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Miasta Gliwice
– 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 i animuje aktywność
społeczną, wspiera inicjatywy kulturalne.
2. Udzielanie wsparcia merytorycznego i infrastrukturalnego zgodnie ze statutem GCOP.

Lp.
1.

Działanie
Prowadzenie i aktualizowanie
bazy gliwickich organizacji
pozarządowych

2.

Wsparcie infrastrukturalne

3.

Doradztwo

4.

Newsletter

5.

Warsztaty, szkolenia i spotkania
informacyjno-szkoleniowe dla
organizacji

6.

Pośrednictwo ofert
wolontariatu

Opis działania
Gromadzenie aktualnych danych o gliwickim III
sektorze.
Udostępnianie lokalu na spotkania oraz zaplecza
biurowego, zapewnienie dostępu do komputera z
Internetem, telefonu, ksera oraz prowadzenie
skrytek korespondencyjnych.
Zakres tematyczny:
- tworzenie i funkcjonowanie organizacji,
- źródła finansowania działalności,
- przygotowanie i realizacja projektów,
- sporządzanie notatek prasowych,
- projektowanie zaproszeń i plakatów,
- rozliczanie dotacji.
Dystrybucja ważnych informacji dla III sektora
drogą poczty elektronicznej.
Zakres tematyczny:
- tworzenie i funkcjonowanie organizacji,
- źródła finansowania działalności,
- przygotowanie i realizacja projektów,
- sporządzanie notatek prasowych,
- projektowanie zaproszeń i plakatów,
- rozliczanie dotacji.
Prowadzenie pośrednictwa pomiędzy
wolontariuszami a organizacjami/instytucjami
chcącymi zatrudnić wolontariusza.

Rezultat osiągnięty
w 2012 r.
487 organizacji na dzień
31.12.2012 r.

142 organizacje
korzystające ze wsparcia

18 porad

48 wysłanych

13 szkoleń i spotkań

116 zgłoszonych osób
zainteresowanych
wolontariatem
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7.

Warsztaty „Łapami po sztuce”

8.

Prelekcje i warsztaty w szkołach
i na uczelniach

9.

10.

11.

12.

13.

Projekt „Sztuki policzalne”

Bezpłatne spotkania warsztatowe typu „hands on”
ze sztuką, adresowane do dorosłych osób, a
prowadzone przez instruktorów związanych
z organizacjami pozarządowymi, społeczników,
pasjonatów.
Zaznajomienie młodych ludzi z kwestiami
związanymi z działalnością społeczną, zasadami
działania organizacji pozarządowych
i wolontariatu.
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.

8 warsztatów,
88 uczestników

11 warsztatów

300 uczestników (270
uczniów i 30 nauczycieli),
14 warsztatów,
1 gra miejska,
3 odcinki serialu
edukacyjnego

Przygotowanie projektu „Mosty
Kultury”

Opracowanie założeń i napisanie wniosku
o dofinansowanie na projekt o charakterze
międzynarodowym.

11 warsztatów,
8 uczestników
warsztatów,
1 wniosek do programu
„Młodzież w Działaniu”

Przedsięwzięcie edukacyjne pod
nazwą „POMPKA Obywatelska”

Projekt skierowany do szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, mający na celu spojenie
wiedzy potocznej uczniów na temat działania
organizacji z informacjami o społeczeństwie
obywatelskim i sposobach jego funkcjonowania.

5 szkół,
120 uczestników,
10 spotkań i warsztatów,
1 gra miejska

Działania promujące III sektor

Artykuły prasowe i audycje radiowe.

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

- Dzień „1% Fotomieszkańca” (przy współudziale
Nowin Gliwickich),
- przemarsz z udziałem gliwickich organizacji
pożytku publicznego,
- baza gliwickich OPP.
W czasie kampanii zostały wykorzystane: bannery,
plakaty, ulotki, pieczątki o treści „Przekaż 1%
swojego podatku na rzecz gliwickich OPP”.

30 artykułów do
Miejskiego Serwisu
Informacyjnego,
4 audycje radiowe
we współpracy z radiem
CCM
60 uczestników akcji
dzień „1%
Fotomieszkańca”,
120 osób
uczestniczących
w przemarszu,
8 organizacji
uczestniczących
w przemarszu

Ponadto w 2012 r. w GCOP zorganizowano następujące przedsięwzięcia:
włączenie się w program „Art Nocy”, w czasie której odbył się kiermasz organizacji
pozarządowych,
zorganizowanie uroczystego bankietu 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),
zrealizowanie filmu promującego aktywność społeczną i GCOP pt. „Niestrudzeni”,
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przygotowanie raportów o stanie III sektora w Gliwicach oraz o organizacjach działających
w obszarze kultury,
przeprowadzenie wyborów do zespołów branżowych w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej
nr XIII/273/2011 z dn. 17.11.2011 r. 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.
Powyższe działania były prowadzone przez GCOP w ramach działań statutowych, finansowanych
ze środków samorządu. GCOP wspierał również organizacje, realizując dwa projekty
współfinansowane ze środków zewnętrznych:
„Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” (ISPWŚl).
Lider Projektu: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (działające w imieniu Miasta Gliwice).
Partnerzy: Miasto Bielsko-Biała, Miasto Częstochowa, Miasto Dąbrowa Górnicza, Miasto Żory, Miasto
Tychy oraz partnerzy społeczni: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika oraz Bielskie
Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”.
Źródło finansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii Społecznej
Okres realizacji projektu: 04.2012 r. – 02.2015 r.
W ramach projektu prowadzony jest Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Gliwicach (filia GCOP
przy ul. Kościuszki 35).
Działania projektu „ISPWŚl” w 2012 roku
Lp.

Rodzaj wsparcia

Forma wsparcia

Zakres merytoryczny

Rezultaty
osiągnięte
w 2012 r.

Doradztwo bieżące

- stacjonarne (w Inkubatorze),
- mobilne (w miejscu dogodnym
dla zainteresowanych, np.
siedziba),
- drogą poczty elektronicznej,

- tworzenie i funkcjonowanie
organizacji,
- źródła finansowania
działalności,
- przygotowanie i realizacja
projektów,
- prowadzenie działalności
odpłatnej, gospodarczej,

213 godzin

Doradztwo
specjalistyczne

- stacjonarne (w Inkubatorze),
- mobilne (w miejscu dogodnym
dla zainteresowanych, np.
siedziba),
- drogą poczty elektronicznej,

- księgowość,
- prawo,
- marketing,

484 godzin

3.

Szkolenia

- otwarte: realizowany jest
otwarty nabór, w ramach którego
każda zainteresowana osoba
może się zgłosić,
- zamknięte: szkolenie jest
realizowane na zamówienie
konkretnej grupy lub organizacji,
a uczestnikami są jej członkowie,

4.

Spotkania
informacyjne

- stacjonarne (w Inkubatorze),
- mobilne (w miejscu dogodnym
dla zainteresowanych, np. szkoła,
siedziba),

1.

2.

- tworzenie i funkcjonowanie
organizacji,
- źródła finansowania
działalności,
- przygotowanie i realizacja
projektów,
- prowadzenie działalności
odpłatnej, gospodarczej,
- upowszechnienie informacji o
dostępnych formach wsparcia w
ramach projektu,

60 godzin (10 szkoleń)

16 spotkań
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- spotkania i szkolenia
indywidualne w ramach
opracowanej dla podmiotu
indywidualnej ścieżki
edukacyjnej,
- udostępnianie miejsca na
siedzibę i spotkania,
- udostępnianie adresu
korespondencyjnego,

- przygotowanie do prowadzenia
działalności
odpłatnej/gospodarczej

3 podmioty
rozpoczęły ścieżkę
edukacyjną

5.

Coaching

6.

Wsparcie
infrastrukturalne

7.

Liczba organizacji, które skorzystały ze wsparcia ISP Gliwice

53

8.

Liczba grup inicjatywnych, które przy wsparciu ISP Gliwice rozpoczęły procedury związane z
rejestracją

11

20 organizacji
korzystało ze
wsparcia
infrastrukturalnego

„Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”.
Lider Projektu: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika
Partnerzy: Miasto Gliwice, Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet z Kielc
Źródło finansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego
Okres realizacji projektu: 01.2012 r. – 12.2014 r.
Działania projektu „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”
Rodzaj
Rezultaty osiągnięte
Lp.
Forma wsparcia
Zakres merytoryczny
wsparcia
w 2012 r.

1.

Doradztwo
bieżące

2.

Szkolenia

4.

Spotkania i
warsztaty
informacyjne

5.

Kampania
społeczna

6.

- stacjonarne,
- mobilne (w miejscu dogodnym
dla zainteresowanych, np.
siedziba),
- drogą poczty elektronicznej,
- otwarte: realizowany jest
otwarty nabór, w ramach którego
każda zainteresowana osoba
może się zgłosić,
- zamknięte: szkolenie jest
realizowane na zamówienie
konkretnej grupy lub organizacji,
a uczestnikami są jej członkowie,
- stacjonarne,
- mobilne (w miejscu dogodnym
dla zainteresowanych, np. szkoła,
siedziba),

- tworzenie i funkcjonowanie
organizacji,
- źródła finansowania
działalności,
- przygotowanie i realizacja
projektów,
- tworzenie i funkcjonowanie
organizacji,
- źródła finansowania
działalności,
- przygotowanie i realizacja
projektów,

48 porad

36 godzin (3 szkolenia)

- upowszechnienie informacji o
dostępnych formach wsparcia w
ramach projektu,
- promocja III sektora,

4 spotkania

- portal internetowy „Gliwice –
Miasto Ludzi Aktywnych”,

- promocja III sektora
i aktywności społecznej,

1

„Dni NGO”

- wydarzenie,

- promocja aktywności społecznej
i organizacji pozarządowych,

1

7.

Newsletter

- informator przesyłany drogą
poczty elektronicznej,

- dystrybucja ważnych informacji
dla III sektora,
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8.

Baza organizacji
na terenie woj.
śląskiego

- baza danych o podmiotach III
sektora,

9.

Spotkania
sieciujące

- spotkanie,

10.

Liczba grup inicjatywnych, które rozpoczęły procedury związane z rejestracją

1
- spotkania służące nawiązaniu
kontaktu między organizacjami i
wymianie informacji,

1
2

13

W 2012 r. pracownicy GCOP udzielali wsparcia i uczestniczyli w spotkaniach następujących zespołów
branżowych:
ds. zdrowia, pomocy społecznej, ekologii oraz turystyki i krajoznawstwa (5 spotkań),
ds. kultury (12 spotkań),
ds. seniorów (3 spotkania),
ds. edukacji, wychowania i innowacyjności (5 spotkań),
ds. bezpieczeństwa publicznego (12 spotkań).
Ponadto w roku 2012 r. odbyło się 8 posiedzeń Rady Sportu.

Liczba spotkań zespołów branżowych
5

Zespół ds. zdrowia, pomocy
społecznej, ekologii oraz turystyki i
krajoznawstwa

8

Zespół ds. kultury

Zespół ds. seniorów
12
Zespół ds. edukacji, wychowania i
innowacyjności
12
Zespół ds. bezpieczeństwa
publicznego

3

Rada Sportu

5

3. Organizacja spotkań z Organizacjami oraz konkursu na Gliwickiego Lidera Społecznego,
Gliwicką Organizację oraz Partnera Biznesowego (roku 2011).
W GCOP zorganizowano 4 spotkania „W GCOP przy kawie” w następujących tematach:
9 marca 2012 r. – podsumowanie realizacji Programu Współpracy Miasta Gliwice
z organizacjami pozarządowymi w roku 2011, podsumowanie samooceny współpracy
samorządu z organizacjami, tworzenie zespołów branżowych - uczestniczyło 39 osób,
27 czerwca 2012 r. – przygotowanie Programu Współpracy Miasta Gliwice z organizacjami
pozarządowymi na rok 2013 - uczestniczyło 27 osób,
24 września 2012 r. – omówienie projektu Programu Współpracy na rok 2013 r. (spotkanie
w ramach konsultacji społecznych) - uczestniczyło 29 osób,
17 grudnia 2012 r. – podsumowanie prac zespołów branżowych i współpracy samorządu
z organizacjami w roku 2012 – uczestniczyło 16 osób.
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Zorganizowano również spotkania dotyczące otwartych konkursów ofert:
5 listopada 2012 r. – omówienie otwartych konkursów ofert na zadania publiczne – spotkanie
prowadzone przez p. Pawła Staszela (Wydział Kultury i Promocji Miasta), w którym
uczestniczyły 53 osoby,
27 listopada 2012 r. – omówienie przygotowania ofert w otwartych konkursach na zadania
publiczne realizowane w 2013 r. w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych –
spotkanie prowadzone przez p. Klaudię Berę (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych),
w którym uczestniczyło 15 osób.
13 kwietnia 2012 r. odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta z Organizacjami. W czasie uroczystej
Gali nastąpiło wręczenie nagród wyłonionym przez Kapitułę laureatom i wyróżnionym
w poszczególnych kategoriach.
Gliwicki Lider Społeczny Roku 2011 (11 zgłoszeń) – laureatem został p. Waldemar Pigulak
(Polski Czerwony Krzyż), wyróżnienie trafiło do p. Alicji Śledź (Gliwickie Stowarzyszenie
Amazonek),
Gliwicka Organizacja Roku 2011 (9 zgłoszeń) – laureatem zostało Stowarzyszenie Animatorów
Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży, wyróżnienie przyznano Społecznemu Ognisku
Muzycznemu w Gliwicach,
Biznesowy Partner Roku 2011 (15 zgłoszeń) - laureatem został Stary Hangar Fitness &
Wellness Club, wyróżnioną firmą został Zakład Gastronomiczno-Usługowo-Handlowy
„Wiedeński”.
Po raz pierwszy zorganizowano plebiscyt „Vox Populi – Wybrany przez Gliwiczan”, w którym
mieszkańcy
wskazywali
zwycięzców
w
kategorii
Gliwicki
Lider
Społeczny
i Gliwicka Organizacja Roku spośród 5 nominowanych przez Kapitułę.
„Vox Populi – Wybrany przez Gliwiczan” - laureatem w kategorii Lider Społeczny Roku 2011 został
p. Waldemar Pigulak, natomiast w kategorii Organizacja Pozarządowa Roku 2011 najwięcej głosów
oddano na Stowarzyszenie Cała Naprzód. W plebiscycie oddano 17 903 głosy.
W Gali uczestniczyło około 300 zaproszonych gości. Galę uświetnił występ Chóru Sound’n’Grace.
4. Organizowanie szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych
uczestnictwem w pracach w miejskich komisjach konkursowych.
Pracownicy, działającego w ramach GCOP, Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości, przeprowadzili
szkolenia „ABC Społecznej Przedsiębiorczości - rozpoczynamy działalność w sektorze ekonomii
społecznej”, które poświęcone były podstawowym zagadnieniom związanym z prowadzeniem
działalności przez nowo zarejestrowane organizacje. Jednym z elementów szkoleń były zagadnienia
dot. współpracy z samorządem, w tym kwestie udziału w konkursach i komisjach konkursowych.
5. Promocja możliwości stosowania klauzul społecznych i partnerstwa publiczno-społecznego.
W ramach realizacji projektu "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"
przeprowadzono edukację urzędników i rekomendowano partnerom samorządowym stosowanie
zaleceń Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, dotyczących
stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. W efekcie w dwóch miastach wspólnie
z GCOP realizujących projekt zastosowano klauzule społeczne przy wyborze firmy cateringowej
obsługującej spotkania i szkolenia dla uczestników projektu.
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Ponadto Dyrektor GCOP uczestniczył w pracach nad „Wieloletnim regionalnym planem działań
na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii
społecznej i jej otoczenia w województwie śląskim na lata 2012-2020" jako lider zespołu
zadaniowego ds. współpracy sektora ekonomii społecznej z otoczeniem instytucjonalnym
i pozainstytucjonalnym. Projekt ww. planu przewiduje rekomendowanie stosowania klauzul
społecznych przez jednostki sektora finansów publicznych i wdrożenie akcji edukacyjnej w tym
zakresie.
Przykładem zastosowania partnerstwa publiczno-społecznego są realizowane przez GCOP projekty,
prowadzone w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi,
tj.: „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” (liderem jest Miasto Gliwice)
oraz „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie” (liderem jest organizacja pozarządowa – Centrum
Rozwoju Inicjatyw Społecznych).
6. Współpraca środowiska biznesu z organizacjami pozarządowymi.
Istotnym sposobem promocji współpracy środowiska biznesu z organizacjami jest organizacja
corocznego konkursu Prezydenta Miasta, w którym jedną z kategorii konkursowych jest „Biznesowy
Partner Roku”. Tytuł ten jest przyznawany przez Kapitułę na podstawie wpływających zgłoszeń.
W roku 2012 wpłynęło 15 zgłoszeń, a tytuł „Biznesowego Partnera Roku 2011” otrzymała firma Stary
Hangar Fitness & Wellness Club, z kolei wyróżnienie trafiło do Zakładu Gastronomiczno - Usługowo Handlowego „Wiedeński”.
Kilkunastu pracowników firmy Future Processing wzięło udział w projekcie Stowarzyszenia Miasta
w Internecie - "Latarnicy Polski Cyfrowej" i jako wolontariusze szkolili seniorów z zakresu obsługi
komputera i stawiania pierwszych kroków w Internecie. Grupa kilku "latarników" z firmy Future
Processing skorzystała z sali komputerowej w Centrum Wolontariatu przy GCOP, by przeprowadzić
darmowe szkolenia.
7. Wspieranie koordynatorów wolontariuszy działających przy organizacjach, szkołach oraz
instytucjach publicznych, wspieranie działalności klubów Wolontariatu.

Lp.

Rodzaj wsparcia

Forma wsparcia

Zakres merytoryczny

Osiągnięte rezultaty
w 2012 r.

1.

Projekt Liderzy
Szkolnych Klubów
Wolontariatu

Warsztaty
i spotkania.

Wsparcie działalności
Szkolnych Klubów
Wolontariatu.

- 15 Szkolnych Klubów,
Wolontariatu,
- 67 osób,
- 28 godzin zajęć,

2.

Cafe W

Spotkania
i warsztaty dla
wolontariuszy.

Wsparcie aktywnie
działających wolontariuszy.

- 10 spotkań,

4.

Spotkania dla
zainteresowanych
wolontariatem

Spotkania
informacyjne.

Upowszechnienie informacji
o wolontariacie.

- 11 spotkań,

5.

Szkolenia dla
koordynatorów
wolontariatu

Szkolenie.

Rozwijanie kompetencji
koordynatorów
wolontariatu.

- 1 szkolenie,

„Dzień Wolontariusza”

Gala z
uhonorowaniem
Koordynatora
Najbliższego

6.

- 334 dyplomy dla
wolontariuszy,
- konkurs na
Koordynatora

16

Wolontariuszom
oraz Wolontariusza
Roku.

7.

„Dzień Dobrych
Uczynków”

Najbliższego
Wolontariuszom: 16
zgłoszeń, 4 wyróżnienia,
3 laureatów,
- konkurs na
Wolontariusza Roku 23
zgłoszenia, 3
wyróżnienia, 2
laureatów,
- 18 Szkolnych Klubów
Wolontariatu i grup
młodzieży,
- 1300 uczestników
działań akcji Dnia
Dobrych Uczynków,

Gala połączona z
rozstrzygnięciem
konkursu na
najlepszą akcje
dobrych uczynków.

8. Aktywizacja społeczna seniorów.
W 2012 r. GCOP kontynuowało projekt pn. „Baśniowe Babcie” – w 7 przedszkolach pracowało
7 wolontariuszek. „Babcie” - wolontariuszki odwiedzały dzieci oraz uczestniczyły w spotkaniach
w Centrum Wolontariatu, które połączone były z prelekcjami, warsztatami itp.
Uruchomiony został Klub Aktywnego Seniora dla osób starszych zainteresowanych wolontariatem
(32 uczestników i 9 organizacji/instytucji korzystających ze wsparcia seniorów) oraz Klub Seniora
(10 spotkań).

V. Mierniki służące ocenie realizacji Programu w wybranych obszarach.
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Miernik

Wykonanie

Liczba organizacji ubiegających się o wsparcie z
rezerwy celowej stworzonej na potrzeby wkładu
własnego.

Żadna organizacja nie ubiegała się w roku 2012
o wsparcie z rezerwy celowej.

Liczba zrealizowanych projektów w zakresie
przeciwdziałania wykluczeniom.

Nie został ogłoszony otwarty konkurs ofert w tym
zakresie. Jedna z gliwickich organizacji zgłosiła
realizację 7 projektów w zakresie przeciwdziałania
wykluczeniom.

Liczba złożonych wniosków o realizację tzw. „małych
grantów” w formule, o której mówi art. 19a ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Liczba zrealizowanych grantów w formule, o której
mówi art. 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Liczba usług doradczych i zrealizowanych szkoleń dla
gliwickich organizacji pozarządowych.
Liczba przeszkolonych członków i wolontariuszy
gliwickich organizacji.
Liczba organizacji korzystających z preferencji i
zwolnień, o którym mowa w uchwale RM nr
XXXVI/908/2005, w §10 ust. 1.

Organizacje złożyły 30 wniosków o wsparcie
realizacji zadań w postaci tzw. „małych grantów”.
W formule „małych grantów” podpisano 19 umów
o dofinansowanie.
GCOP przeprowadził 547 konsultacji oraz
zrealizowało 78 szkoleń dla członków organizacji
i wolontariuszy.
W szkoleniach zorganizowanych przez GCOP wzięły
udział 464 osoby.
W 2012 r. do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
nie złożono ani jednego wniosku uzasadniającego
wszczęcie postępowania z § 10 pkt 1 lit. „c”
uchwały RM nr XXXVI/908/2005.
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8.

Liczba zrealizowanych szkoleń dot. CSR.

9.

Liczba przeszkolonych osób w organizacjach,
zajmujących się CSR.

10.

Liczba przeszkolonych liderów społecznych oraz
liczba podjętych przez nich inicjatyw.

Działający w ramach GCOP Inkubator Społecznej
Przedsiębiorczości zorganizował jedno szkolenie
dot. CSR zatytułowane "Współpraca podmiotów
ekonomii społecznej z biznesem - CSR w praktyce".
W szkoleniu "Współpraca podmiotów ekonomii
społecznej z biznesem - CSR w praktyce" udział
wzięło 12 osób, a jedna z organizacji wskazała
6 osób przeszkolonych zajmujących się CSR.
W szkoleniach GCOP wzięło udział 17 liderów,
którzy łącznie zorganizowali 59 inicjatyw.

11.

Liczba beneficjentów zadań zleconych przez Miasto.

Wydział Kultury i Promocji Miasta wskazał liczbę
beneficjentów na poziomie 31 610 uczestników
(dotyczy tylko zadań z zakresu kultury
i sztuki), a Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych – 13 277 osób (odnosząc się
do tych zadań, w których było to możliwe).

12.

Liczba wspólnych przedsięwzięć podejmowanych
przez organizacje i miasto (patronaty, partnerskie
projekty zewnętrzne).

W roku 2012 r. zrealizowano
68 patronatów (53 honorowych i 15 z udziałem
finansowym).

VI. Podsumowanie wykonania
pozarządowymi na rok 2012.

Programu

Współpracy

Miasta

Gliwice

z

organizacjami

Zapisy Programu Współpracy regulują zależności pomiędzy samorządem a organizacjami, tworząc
warunki do rozwoju lokalnego społeczeństwa obywatelskiego.
Współpraca między samorządem Miasta Gliwice a organizacjami pozarządowymi odbywała się
na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji,
rzetelności i jawności. Przebiegała ona zarówno w formie finansowej i pozafinansowej. W ramach
pierwszej samorząd zlecał wykonanie zadań publicznych organizacjom i przyznawał środki pieniężne
na ich realizację. W 2012 r. przyznano łącznie kwotę 21 607 042,91 zł.
Niefinansowe formy współpracy dotyczyły nieodpłatnej pomocy doradczo-szkoleniowej,
informowania się o kierunkach działania, tworzenia wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym
i doradczym oraz udostępniania miejskiej infrastruktury.
Gliwice, jako jedno z pierwszych miast w Polsce, od 10 lat posiada jednostkę, której celem jest
wspieranie lokalnych stowarzyszeń, fundacji i grup nieformalnych poprzez udostępnianie zasobów
lokalowych, pomoc doradczą oraz organizację i prowadzenie szkoleń.
Przedstawione w pkt. V. wykonanie mierników służących ocenie realizacji Programu wskazuje
na zrealizowanie założeń współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi.
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