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Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami

Prace nad Programem Współpracy na 2018 rok rozpoczęły się

Pozarządowymi na rok 2018jest dokumentem regulującym

w czerwcu 2017 roku, kiedy to czlonkowie MRDPP zostali zapro-

zasady i określającym formy wspólpracy Miasta Gliwice 2 orga~

szeni do składania propozycji i uwag do tworzonego Programu

nizacjami pozarządowymi.

Współpracy.

Poniższe sprawozdanie powstalo we współpracy Gliwickiego

W czerwcu 2017 r. została także przeslana informacja do

Centrum Organizacji Pozarządowych (GCOP) 2 poszczególnymi

przewodniczących zespolów branżowych, organizacji poza-

wydziałami Urzędu Miejskiego w Gliwicach (UM), Ośrodkiem

rządowych oraz do naczelników Wydziałów UM w Gliwicach

Pomocy Spolecznej (OPS) oraz gliwickimi organizacjami

o możliwości zgłaszania uwag i zadań priorytetowych do

pozarządowymi i Miejską Radą Działalności Pożytku

Programu Współpracy na rok 2018. Po zebraniu wszystkich

Publicznego w Gliwicach (MRDPP).

propozycji, wsierpniu 2017 r. pelnomocnik prezydenta miasta
ds. organizacji pozarządowych w porozumieniu 2 wydzialami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przygotował projekt
Programu, który był konsultowany w dniach od 21 września
do 5 października 2017 r. zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta
Miasta nr PM~5117/17 z dnia 21 września 2017 r. Ponadto
27 września 2017 r. zorganizowano spotkanie konsultacyjne
z organizacjami poświęcone projektowi Programu.
W październiku 2017 r. skierowano projekt Programu pod obrady
Rady Miasta Gliwice.

Program šàšeptššpraceš ?šrššaata
z ürgarzšzacjašnš Pozaraacšowgmš
na rok ;zazie zostat @coggery
ochwašą

Miasta išššwšce

m* Xššššišäššššämä z cšššša

1. Informacje ogólne.
W roku 2018 na realizację Programu Współpracy zaplano~
wano nie mniej niż 5 500 000 PLN. Miasto Gliwice przyznało

- ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. O sporcie
(tj. Dz. U. 2018, poz. 1263 z późn. zm.),

organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 ustawy 2 24 kwietnia 2003 r. o działalności

I: ustawę 2 dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(tj. Dz. U. 2018, poz. 511 2 późn. zm.).

pożytku publicznego i 0 wolontariacie (ustawa o dppiow),
zwanym dalej organizacjami, środki finansowe w oparciu O:

W
arganizacjom @GZEI'ZQŚGWQM

'ustawę 2 dnia 24 kwietnia 2003 r. O dppiow - w dwóch formach: otwartego konkursu Ofert, zgodnie 2 art. 11 oraz tzw.

prgZHEHG W fükü 2318 dotacje

„małych grantów", zgodnie z art.193 (tj. Dz.U. 2018, poz.
450 z późn. zm.),

na kWGtę:

'ustawę 2 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.),
:ustawę z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty
(tj. Dz.U. 2018, poz. 1457 z późn. zm.),

przyznanych I
'w formie „ma~
ły ch grantów"
z art. 19 a
ustawy O
d'ppiow (PLN)
;95172,33 '

WYDZIAŁ KULTURY

44 560,00

WYDZIAŁ ZDROWIA r
I SPRAW SPOŁECZNYCH (20)
WYDZIAŁ
EDUKACJI (ED)
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ (OPS)
RAZEM

'

"

I PROMOCJI MIASTA (KP)

>

'

'

w
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FWAMSDWAME ZBIŁ”)ÄŃ QRGÄNłZÄCM PRZEZ PRZEZ PUSZCZEGÓLNE WYDZIAŁY š jEDNüSTK! ORGANIZACYJNE

WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA (KP)
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH (ZD)
WYDZIAŁ EDUKACJI (ED)
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (OPS)

2. Środki przyznane w otwartych konkursach ofert.
W 2018 roku zostały Ogłoszone 43 otwarte konkursy ofert,

M 20 734 944,50 PLN
- 2 595 323,72 PLN
u 32 059 410,31 PLN
- 4 527 110,15 PLN

W
W

konkursach üfEft ZłOŻDHO

W których złożono 326 ofert, a podpisano 179 umów o dofinansowanie 2 87 organizacjami przez następujące wydziały

podpisano 179 umów

326 ofert

Urzędu Miejskiego w Gliwicach:
z organizacjami
Wydział Kultury i Promocji Miasta - 135 umów,
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ~ 32 umowy,
I

Wydział Edukacji- 9 umów

I

oraz Ośrodek Pomocy Społecznej- 3 umowy.
4 otwarte konkursy ofert z ramienia OPS były ogłaszane
W ramach projektów współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej na kwotę 86 140,00 PLN

43

179

konkursy

umow

WYSOKGŚĆ ŚRODKÓW PRZYZNANYCH GRGANiZACJCM W OTWARTYCH KONKURSJÄCH OFERT`

WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA (KP)
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH (ZD)

M 2 253 190, 88 PLN
- 2 551 768,72 PLN

WYDZIAŁ EDUKACJI (ED)

I 150 000, 00 PLN

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (OPS)

I 158 140,00 PLN

3. Środki przyznane na podstawie art. 193 ustawy
o dppiow - „małe granty".
Do Urzędu Miejskiego w Gliwicach wpłynęły 84 wnioski
o dofinansowanie na podstawie art. 19a ustawy 0 dppiow
(tzw. „małe granty"). Rozpatrzenie wniosków i przekazanie
środków finansowych obrazuje poniższa tabela.
ŚRODKI PRZYZNANE NA PODSTAWIE ART. 193 USTAWY O ODPPIQW „MAŁE GRANTY”

WYDZIAŁ KULTURY
I PROMOCJI MIASTA (KP)
WYDZIAŁ ZDROWIA
I SPRAW SPOŁECZNYCH (ZD)
WYDZIAŁ
EDUKACJI (ED)
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

4. Środki przyznane w trybie pozostałych ustaw.

niepublicznych placówek oświatowych przez organizacje
pozarządowe (tzw. dotacja oświatowa).

Poza ustawą o dppioww innych trybach przyznano
następujące środki finansowe:
?1* Wydział Kultury i Promocji Miasta przyznał kwotę:
30 593,27 PLN na działania z zakresu kultury fizycznej

;as Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał w oparciu o ustawę
Prawo zamówień publicznych kwotę 2 551 210,15 PLN
na zadania 2 zakresu pomocy społecznej - realizacja usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz

w oparciu O ustawę Prawo zamówień publicznych oraz kwotę

1 917 760,00 PLN w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej

18 215 700,00 PLN w oparciu O ustawę o sporcie.

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na

w Wydział Edukacji przyznał kwotę 31 913 261,31 PLN
w oparciu 0 ustawę o systemie oświaty na prowadzenie
ŚRODKI PRZYZNANE W üPARCIU 0 INNE USTAWY
USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH (KP+OPS)

USTAWA O SPORCIE (KP)

USTAWA o SYSTEMIE OŚWIATY
TZW. DOTACJA OŚWIATOWA (ED)
USTAWA 0 REHABILITACJI ZAWODOWEJ
`I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (OPS)

prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.

W roku 2018 Prezydent Miasta przyznał 130 patronatów,
w tym ze wsparciem finansowym na łączną kwotę 24 875,69
PLN, a Przewodniczący Rady Miasta - 1+ patronaty, w tym ze
wsparciem finapsowym na łączną kwotę 4 499,68 PLN.
5. Wkład własny organizacji
W poniższej tabeli została wskazana wysokość wkładu własnego
zarówno finansowego,jak i osobowego organizacji w realizację
zadań publicznych.

WYSOKOŚĆ WKŁADU WŁASNE-:Go

RAZEM (PLN)

WYDZIAŁ KULTURY

i 4 884 183,04

I PROMOCJI MIASTA (KP)
524 812,58

WYDZIAŁ ZDROWIA ›I
I SPRAW SPOŁECZNYCH (ZD) `
WYDZIAŁ I

273 080,21

EDUKACJI (ED)
OŚRODEK POMOCY

20 963,ż0

SPOŁECZNEJ (OPS)
RAZEM (PLN)

`?zimą '935,217

7

" 249 #25,97 `A

' 2 534 627,85.

i 5 703939331

UDZIAŁ. WKŁADU WŁASNEGO W FINANSOWANIU ZADAŃ ORGANIZACJI ~›

OTWARTE KONKURSY OFERT

_

2 918 985,21 PLN
5 213 099,60 PLN

„MAŁE GRANTY Z ART. 193

I 249 425,97 PLN

USTAWY O DPPIOW
245 881,88 PLN
USTAWA O SPORCIE

_

2 534 627,85 PLN

I Wysokość finansowego

Wysokość środków

:' osobowego wkładu

przekazał nym

Magnago organizacji

organizacjom

w realizację zadań
publicznych

r -r
PRQCENTGWY STOSUNEK WKŁADU WŁASNEGO ORGANIZACJI CIO WYSGKDŚCI OTRZYMANYCH DDTACJI

WYSOKOŚĆ WKŁADU
WŁASNEGO
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH
PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM
STOSUNEK WKŁADU WŁASNEGO DO
PRZYZNANYCH DOTACJI

6. Środki przyznane organizacjum w roku 2018
na reaIizację zadań publiczngch.
ZESTAWIENIE ŚRODKÓW PRZYZNANYCH QRGANIZACIGM NA REALIZAGĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH '“1"

KULTURA I SZTUKA'

I

`1 234` 770,327

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO

i

I

` EKOLOGIA' '

DZIAŁALNOŚĆ NA' RZECZ Osóa
I
O
NIEPEŁNDSPRAWNYCH

j

'

37 ?50,00 ›

DOTACJA OŚWIATOWA_ i

PATRONATY

ç

19200,00 I"

'

f
„ i '
'
I 105 mmoo '

31913261131?.

1297375877'" :

organizację spotkań przedstawicieli organizacji i samorządu,

1. Informacje ogólne.

promocję

działań

stowarzyszeń

i

fundacji,

organizację

Pozafinansowe formy współpracy Miasta Gliwice 2 organiza~

konkursów nagradzających najaktywniejsze organizacje, wolon~

cjami opierają się głównie na działalności Gliwickiego Centrum

tariuszy i liderów społecznych.

Organizacji Pozarządowych ~ jednostki organizacyjnej powołanej do wspierania organizacji pozarządowych, grup nieformal-

2. Konsultowanie projektów aktów normatywnych

nych, społeczników i wolontariuszy działających na rzecz miesz~

w dziedzinach dotyczących sfery zadań publicznych.

kańców Miasta.
Ponadto formy współpracy pozafinansowej obejmują min.

W 2018 roku przeprowadzono konsultacje 24 projektów uchwał

wspólne podejmowanie działań, tworzenie zespołów opiniująa

Rady Miasta Gliwice.

co-doradczych, konsultowanie projektów aktów normatywnych,

»7" ‹

PM-5702/18

W

WYDZIAŁ ZDROWIA

uchwalenia programu polityki zdrowotnej dot. wczesnego

I SPRAW SPOŁECZNYCH

wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 3-4 lat pn.
„Dobry wzrok, lepszy start"

PM-5712/18

OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ

zmiany 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

PM-5743/18

WYDZIAŁ ZDROWIA
I SPRAW SPOŁECZNYCH

podwyższenia wysokości wynagrodzeń przysługujących
rodzinom zastępczym zawodowym, osobom prowadzącym
rodzinny dom dziecka, rodzinom zastępczym pełniącym
funkcje pogotowia rodzinnego

PM-5745/18

WYDZIAŁ EDUKACJI

trybu udzielana i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych
prowadzonych na terenie Miasta Gliwice przez inne niż miasto Gliwice osoby
prawne i fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobierania i wykorzystania

PM-5840/18

OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ

zmiany 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

PM-5924/18

WYDZIAŁ KULTURY

powołania Rady Seniorów Miasta Gliwice oraz nadania jej statutu

I PROMOCJI MIASTA
PM-6070/18

OŚRODEK POMOCY

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku

SPOŁECZNEJ

dla osób bezdomnych

Pozafinansowe formy wspoł racy

I SPRAW SPOŁECZNYCH

zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gliwice
PrO ramu „Gliwicki Senior 67+ i 75 +"

PM-6287/18

WYDZIAŁ KULTURY

zmiany statutu MBP w Gliwicach

'

I PROMOCJI MIASTA

PM-6067/18
Ę;

PM-6306/18

WYDZIAŁ ZDROWIA

OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ

ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta
w ramach „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
imłodzieży będących mieszkańcami Miasta Gliwice”

„a
PM-6335/18

PM-6399/18

PM-6763/18

PM-6765/18

OŚRODEK POMOCY

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek

SPOŁECZN EJ

z małoletnimi dzieći ikb' t '

OŚRODEK POMOCY

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach

SPOŁECZNEJ

chronionych.

OŚRODEK POMOCY

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku

SPOŁECZNEJ

dla osób bezdomnych `

WYDZIAŁ ZDROWIA

uchwalenia programu polityki zdrowotnej dotyczącego profilaktyki
próchnicy zębów u dzieci pod nazwą „Zdrowy uśmiech"

I SPRAW SPOŁECZNYCH
PM-6770/18

`i

WYDZIAŁ KULTURY

konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice

I PROMOCJI MIASTA

z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok

-PM-7063/18 WYDZIAŁZDROWIA

likwidacji Domu Dzia nr 4

Gliwiach

I SPRAW SPOŁECZNYCH
PM-7064/18

WYDZIAŁ ZDROWIA
l SPRAW SPOŁECZNYCH

przyjęcia „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Gliwice
na lata 2019 - 2021” oraz przyjęcia „Miejskiego Programu Dotyczącego
Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Gliwice na lata 2019 - 2021".

PM-5743/18

PM-7082/18

PM-7088/18

WYDZIAŁ ZDROWIA

podwyższenia wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom

I SPRAW SPOŁECZNYCH

zastępczym zawodowym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka,
rodzinom zastępczym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego.

WYDZIAŁ ZDROWIA

przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

I SPRAW SPOŁECZNYCH

Alkoholowych dla Miasta Gliwice na rok 2019".

WYDZIAŁ EDUKACJI

określenia wysokości Opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach i Oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach
dstawow

PM-7200/18

OŚRODEK POMOCY

h prowadzonych przez Miasto Gliwice.

wykonywania prac społecznie użytecznych w 2019 r.

SPOŁECZNEJ
PM-7236/18

OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ

uchwalenia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Gliwice
na lata 2019-2022"

PM-60/18

OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ

zmiany 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.

PM-159/18

RZECZNIK PRASOWY
PREZYDENTA MIASTA

konsultacji Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

3. Funkcjonowanie zespołów o charakterze doradczym

Ponadto w 2018 roku na podstawie uchwały nr XXXVII/808/2018

i inicjatywnym oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku

Rady Miasta Gliwice 2 dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powo-

Publicznego w Gliwicach.

łania Rady Seniorów Miasta Gliwice oraz nadania jej statutu
powołano Radę Seniorów Miasta Gliwice.

W roku 2018 funkcjonowały:
;a Powiatowa Rada Rynku Pracy w Gliwicach powołana na

4. Wystawianie przez Miasto opinii i udzielanie

kadencję w latach 2015-2019, zrzeszająca m.in. przedstawi-

rekomendacji oraz pomoc w nawiązaniu kontaktów

cieli organizacji pozarządowych z terenu m. Gliwice.

i współpracy zorganizacjami z zagranicy.

na Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
w Gliwicach na lata 2015 - 2019 (zarządzenie PM -2017/15),

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych wydał opinię dla

W 2018 r. funkcjonował również Zespół interdyscyplinarny

Fundacji „Zacisze Grażyny".

ds, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego członkiem
5. Zamieszczanie na stronie internetowej Miasta

jest przedstawiciel organizacji pozarządowej,
iu Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach.

informacji od organizacji.

W 2018 odbyło się 8 posiedzeń MRDPP. Rada zaopiniowała
Wydział

24 projekty uchwał Rady Miasta Gliwice.

Kultury

i

Promocji

Miasta

udzielał

wsparcia

w promocji przedsięwzięć realizowanych przez organizacje
Ponadto istniały zespoły robocze oraz następujące zespoły

pozarządowe poprzez zamieszczenie informacji na stronie

działają-

internetowej www.gliwice.eu (w tym strona: kulturagliwice.

branżowe, skupiające

przedstawicieli

organizacji

cych w wybranych sferach życia społecznego (w okresie od

eu) oraz w Miejskim Serwisie Informacyjnym - Gliwice.
GCOP zamieszczał informacje o przedsięwzięciach organizacji

stycznia do kwietnia 2018 r.)
sie; ds. zdrowia, pomocy społecznej, ekologii oraz turystyki

pozarządowych w zakładce Aktualności na stronie
www,gcop.gliwice.pl.

i krajoznawstwa,
m ds. kultury,
au ds. seniorów,

6. Udzial przedstawicieli organizacji w pracach w komisjach

ee ds. edukacji, wychowania i innowacyjności.

konkursowych.

18 października 2018 r. zgodnie z Regulaminem tworzenia

W pracach komisji konkursowej wWydziale Kultury i Promocji

i działania gliwickich zespołów branżowych wprowadzonym

Miasta wzięły udział 4 osoby, przedstawiciele

zarządzeniem Dyrektora Gliwickiego Centrum Organizacji

4 organizacji, w OPS ~ 2 osoby, przedstawiciele 2 organizacji,

Pozarządowych nr 19/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. wybrani

w Wydziale Edukacji ~ 1 osoba, przedstawiciel 1 organizacji,

zostali członkowie następujących zespołów branżowych:

w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych ~ 2 osoby,
przedstawiciele 2 organizacji.

ui ds. kultury
7. Inne formy współpracy.

a ds. turystyki, krajoznawstwa i ekologii

W 2018 r. zawarto umowę partnerską na rzecz realizacji
r_ ii w
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Powierzchnie poszczególnych filii GCOP w roku 2018:
Strefa Aktywności Społecznej, ul. jagiellońska 21
(w tym pomieszczenia w Centrum Sportowo-Kulturalnym

1. Informacje ogólne
Centrum Organizacji Pozarządowych jest
Miasta Gliwice, której celem jest
organizacyjną
jednostką
wszechstronne wspieranie aktywności społecznej miesz~
Gliwickie

kańców Gliwic. GCOP wspomaga technicznie i merytorycznie gliwickie stowarzyszenia i fundacje, promuje
aktywność społeczną, animuje lokalne społeczności oraz

„Łabędź") - powierzchnia 328,25 m2,
inkubator Społecznej Przedsiębiorczości,
ul. Kościuszki 35 - powierzchnia 145,98 m2,
Centrum Wolontariatu,
ul. Zwycięstwa 1 ~ powierzchnia 260,24 m2,

wspiera grupy nieformalne i inicjatywy indywidualne.

Centrum Organizacji Kulturalnych,
ul. Studzienna 6 - powierzchnia 354,23 m2,

2. Udzielanie wsparcia merytorycznego i infrastrukturalnego
organizacjom zgodnie ze statutem GCOP.

Dom Aktywnej Młodzieży,
ul. Barlickiego 3 ~ powierzchnia 4332,35 m2.
Wspieranie organizacji pozarządowych oraz aktywności

zasoby

społecznej odbywało się w wielu formach i obszarach:
od udostępniania miejsca na spotkania, poprzez możliwość

Do

dyspozycji

Gliwickiego

gliwickich

Centrum

organizacji
Organizacji

oddano

Pozarządowych.

W ramach współpracy 2 GCOP organizacje korzystaly z sal
na spotkania, zaplecza biurowego, zaplecza kuchennego,
wykorzystywały

adresy

filii

jako

adres

siedziby

wymiany doświadczeń, promocję, po specjalistyczne szko~
lenia i porady (prawo, księgowość). Dzięki wsparciu GCOP
zostało zarejestrowanych 14 organizacji.

lub

korespondencyjny.

W 2018 roku z GCOP
skorzystało
WSPARCIE OFEROWANE PRZEZ GCOP \

251 porozumień,

WSPARCIE
INFRASTRUKTURALNE

87 329 osób korzystających,
22 wystawy,
34 koncerty, spektakle, eventy,
DORADZTWO

Zakres tematyczny:

132 porady

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

111,5 godzin doradczych,

- zarządzanie organizacją,
planowanie działań,

124 osoby korzystające

- wolontariat
N EWSLETTER

64 wysłane newslettery,
104 wysłane newslettery kulturalne

r

osób

a**

3. Koordynowanie prac zespołów o charakterze doradczym

5. Organizacja we współpracy z Miastem konkursu promu-

i inicjatywnym oraz obsługa Miejskiej Rady Działalności

jącego gliwickie organizacje, społeczników oraz wspierają-

Pożytku Publicznego.

cych ich przedsiębiorców.

W 2018 roku pracownicy GCOP udzielali wsparcia i uczestniczyli

W czasie gali „Liderzy Społeczni Gliwic 2017", która odbyła

w spotkaniach następujących zespołów branżowych:

się 28 maja 2018 r. wręczono 5 nagród w kategoriach:

a. w okresie od stycznia do kwietnia 2018 r.:
I ds. kultury (5 spotkań),

Debiutu Roku 2017 - Gliwickie Stowarzyszenie Rodzin

I ds. seniorów (5 spotkań),

Zastępczych „Pod Skrzydłami” (nagroda 30002ł)

I ds. edukacji, wychowania i innowacyjności (2 spotkania),
I ds. zdrowia, pomocy społecznej, ekologii oraz turystyki

Organizacja Roku 2017 - Ochotnicza Straż Pożarna
w Gliwicach-Brzezince (nagroda 30002ł)

i krajoznawstwa (3 spotkania)
b, w okresie od października do grudnia 2018 r. (zespoły

inicjatywa Roku 2017 - akcja Stowarzyszenia Przed Siebie

branżowe nowej kadencji):
- ds. kultury (2 spotkania)

pn. „Podaj Dalej” (nagroda 30002ł)

I ds. turystyki, krajoznawstwa i ekologii (2 spotkania)
I Rada Seniorów Miasta Gliwice (1 spotkanie)

Lider Społeczny Roku 2017 - Zofia Trzeszkowska-Nowak

oraz prowadzili obsługę organizacyjno-techniczną podczas

(nagroda 3000 zł)

8 posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Biznesowy Dobroczyńca Roku - FP Instruments sp. z 0.0.

w Gliwicach.

(dyplom, statuetka i pamiątkowy obraz przekazany przez
ZPAP okręg Gliwicka-Zabrzański).
4. Wsparcie merytoryczne dla klubów seniora.
Dodatkowo

przyznano

nagrodę

w

konkursie

Gliwicki

W 2018 r. wspierano 16 klubów seniora na osiedlach Gliwic

Promotor Kultury, organizowanym przez Miejską Bibliotekę

poprzez organizację 15 warsztatów i spotkań dla liderów

Publiczną w Gliwicach oraz Zespół Branżowy ds. Kultury

klubów oraz 103 spotkań rozwojowych dla członków klubów,

i GCOP w wysokości 30002ł - wybrano najbardziej innowacyj~

a także rozsyłanie newslettera z ważnymi informacjami dla

ną kampanię promującą gliwickie wydarzenie kulturalne

osób starszych (125 newsletterów). Z punktu informacyjnego

~ MajsterSztuk.

Strefy Seniora skorzystały 142 osoby.
Gośćmi specjalnymi tego wieczoru byli lokalni społecznicy,
nagradzani w ubiegłych latach. W rozmowie 2 Katarzyną
Kowińską udział wzięli: Renata Nowak, Aneta Lipiec, Daniel
Niewiński i Łukasz Gorczyński. Muzyczną atrakcją wieczoru
był występ Michala Sobierajskiego - pochodzącego z Gliwic
młodego

artysty,

piosenkarza,

nagradzanego

pianisty

i kompozytora, finalisty drugiej edycji programu „The Voice
of Poland”.
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6. Wsparcie merytoryczne dla osób zainteresowanych
działalnością w sektorze organizacji pozarządowych,
społeczności lokalnych i wolontariuszy.
i
RODZAJ WSPARCIA

OPIS DZIAŁANIA

4 godziny zajęć,

WARSZTATY

6 uczestników,

„LIDER-ANIMATOR"

SZKOLENIA KOMPUTEROWE
DLA SENIORÓW

OSIĄGNIĘTE REZULTATY W 2018 r. -

Prowadzenie 9 szkoleń z zakresu obsługi kompu-

76,5 godzin zajęć,

tera dla członków organizacji i wolontariuszy w

37 uczestników,

wieku 50+ oraz uczestników Akademii Wolontariatu Seniorów,
60 warsztatów,

WARSZTATY W SZKOŁACH

1 165 uczestników,

PRZEDSIĘWZIĘCIE

Projekt skierowany do gimnazjów i szkól ponad-

4 wa rsztaty,

EDUKACYJNE POD NAZWĄ

gimnazjalnych, związany z poznawaniem środo-

95 uczestników,

„POMPKA OBYWATELSKA"

wiska organizacji pozarządowych,
28 wa rsztatów,

WARSZTATY „JESTEM AKTYWNY

516 uczestników,

- POMAGAM, BO LUBIĘ"
DORADZTWO DLA
KOORDYNATORÓWWOLONTARIATU

Wsparcie koordynatorów wolontariatu

25 porad,

w organizacjach i instytucjach,

15 uczestników,
10 warsztatów,

PROJEKT LIDERZY SZKOLNYCH

40 uczestników,

KLUBÓW WOLONTARIATU

ROK SZKOLNEJ AKTYWNOŚCI

Gala połączona z rozstrzygnięciem konkursu na

332 osób zaangażowanych

całoroczne działania, odbyła się 8 czerwca 2018 r.

w dobre uczynki.

Ponadto w 2018 roku filia GCOP Centrum Organizacji
Kulturalnych włączyła się w obchody ArtNocy, w czasie
której odbyły się 3 przedsięwzięcia.
7. Promocja przekazywania przez mieszkańców
Gliwic 1% podatku na rzecz organizacji.
.
.
.
.
Zorganizowana w 2018 roku kampania „Przekaz 1% swojego

MOJ zostaje x
i
.
_

podatku na rzecz gliwickich OPP" zachęcała mieszkańców

w GIIWICGCh

do przekazywania 1% na OPP poprzez:
I organizację wystawy promocyjnej w 3 miejscach,
I 23 spotkania informacyjne (303 uczestników),
I usługę bezplatnego wypełniania PIT
(120 mieszkańców korzystających),
I ulotki, banery i informacje na stronie internetowej.

3. Koordynowanie prac zespołów o charakterze doradczym

5. Organizacja we współpracy z Miastem konkursu promu-

i inicjatywnym oraz obsługa Miejskiej Rady Działalności

jącego gliwickie organizacje, społeczników oraz wspierają-

Pożytku Publicznego.

cych ich przedsiębiorców.

W 2018 roku pragownicy GCOP udzielali wsparcia i uczestniczyli

W czasie gali „Liderzy Społeczni Gliwic 2017", która odbyła

w spotkaniach następujących zespołów branżowych:

się 28 maja 2018 r. wręczono 5 nagród w kategoriach:

a. w okresie od stycznia do kwietnia 2018 r.:
I ds. kultury (5 spotkań),

Debiutu Roku 2017 - Gliwickie Stowarzyszenie Rodzin

I ds. seniorów (5 spotkań),

Zastępczych „Pod Skrzydłami" (nagroda 30002ł)

I ds. edukacji, wychowania i innowacyjności (2 spotkania),
I ds. zdrowia, pomocy społecznej, ekologii oraz turystyki

Organizacja Roku 2017 - Ochotnicza Straż Pożarna
w Głiwicach-Brzezince (nagroda 30002ł)

i krajoznawstwa (3 spotkania)
b. w okresie od października do grudnia 2018 r. (zespoły

Inicjatywa Roku 2017 - akcja Stowarzyszenia Przed Siebie

branżowe nowej kadencji):

pn. „Podaj Dalej" (nagroda 30002ł)

I ds. kultury (2 spotkania)
I ds. turystyki, krajoznawstwa i ekologii (2 spotkania)

Lider Społeczny Roku 2017 - Zofia Trzeszkowska~Nowak

I Rada Seniorów Miasta Gliwice (1 spotkanie)
oraz prowadzili obsługę organizacyjno-techniczną podczas

(nagroda 3000 zł)

8 posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Biznesowy Dobroczyńca Roku - FP Instruments sp. 2 0.0.

w Gliwicach.

(dyplom, statuetka i pamiątkowy obraz przekazany przez
ZPAP okręg Gliwicko-Zabrzański).
4. Wsparcie merytoryczne dla klubów seniora.
Dodatkowo
W 2018 r. wspierano 16 klubów seniora na osiedlach Gliwic

przyznano

nagrodę

w

konkursie

Gliwicki

Promotor Kultury, organizowanym przez Miejską Bibliotekę

poprzez organizację 15 warsztatów i spotkań dla liderów

Publiczną w Gliwicach oraz Zespół Branżowy ds. Kultury

klubów oraz 103 spotkań rozwojowych dla członków klubów,

i GCOP wwysokości 30002ł - wybrano najbardziej innowacyj-

a także rozsyłanie newslettera z ważnymi informacjami dla

ną kampanię promującą gliwickie wydarzenie kulturalne

osób starszych (125 newsletterów). Z punktu informacyjnego

- MajsterSztuk.

Strefy Seniora skorzystały 142 osoby.
Gośćmi specjalnymi tego wieczoru byli lokalni społecznicy,
nagradzani w ubiegłych latach. W rozmowie z Katarzyną
Kowińska udział wzięli: Renata Nowak, Aneta Lipiec, Daniel
Niewiński i Łukasz Gorczyński. Muzyczną atrakcją wieczoru
był występ Michała Sobierajskiego - pochodzącego z Gliwic
młodego

artysty,

piosenkarza,

nagradzanego

pianisty

i kompozytora, finalisty drugiej edycji programu „The Voice
of Poland”.
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6. Wsparcie merytoryczne dla osób zainteresowanych
działalnością w sektorze organizacji pozarządowych,
społeczności lokalnych i wolontariuszy.
5
RODZAJ WSPARCIA

OSIĄGNIĘTE REZULTATY W 2018 r. -

OPIS DZIAŁANIA

4 godziny zajęć,

WARSZTATY

6 uczestników,

„LI DER-ANIMATOR"

SZKOLENIA KOMPUTEROWE
DLA SENIORÓW

Prowadzenie 9 szkoleń z zakresu obsługi kompu-

76,5 godzin zajęć,

tera dla członków organizacji i wolontariuszy w

37 uczestników,

wieku 50+ oraz uczestników Akademii Wolontariatu Seniorów,
WARSZTATY w SZKOŁACH

s

60 warsztatów,
1 165 uczestników,

Projekt skierowany do gimnazjów i szkół ponad-

4 warsztaty,

EDUKACYJNE POD NAZWĄ

gimnazjalnych, związany z poznawaniem środo-

95 uczestników,

„POMPKA OBYWATELSKA"

wiska organizacji pozarządowych,

PRZEDSIĘWZIĘCIE

28 warsztatów,

WARSZTATY „JESTEM AKTYWNY

516 uczestników,

- POMAGAM, BO LUBIĘ"
DORADZTWO DLA
KOORDYNATORÓWWDLONTARIATU
PROJEKT LIDERZY SZKOLNYCH

Wsparcie koordynatorów wolontariatu

25 porad,

w organizacjach i instytucjach,

15 uczestników,

`

10 warsztatów,
40 uczestników,

KLUBÓW WOLONTARIATU

ROK SZKOLNEJ AKTYWNOŚCI

/

Gala połączona z rozstrzygnięciem konkursu na

332 osób zaangażowanych

całoroczne działania, odbyła się 8 czerwca 2018 r.

w dobre uczynki.

Ponadto w 2018 roku filia GCOP Centrum Organizacji
Kulturalnych włączyła się w obchody ArtNocy, w czasie
której Odbyły się 3 przedsięwzięcia.
7. Promocja przekazywania przez mieszkańców
Gliwic 1% podatku na rzecz organizacji.
‹
.
.
.
Zorganizowana w2018 roku kampania „Przekaz 1% swejego

MOJ zostaje \
\
_
.

podatku na rzecz gliwickich OPP" zachęcała mieszkańców

w GIIWICGCh

do przekazywania 1% na OPP poprzez:
I organizację wystawy promocyjnej w 3 miejscach,
I 23 spotkania informacyjne (303 uczestników),
I usługę bezpłatnego wypełniania PiT
(120 mieszkańców korzystających),
I ulotki, banery i informacje na stronie internetowej.

8. Prowadzenie serwisu internetowego dla organizacji
i administrowanie elektroniczną bazą danych
o organizacjach działających na terenie miasta.
Na bieżąco aktdalizowano bazę gliwickich organizacji pozarządowych ~ 643 organizacji (stan na dzień 31.12.2018 r.).
Na stronie www.gcop.gliwice.pl zamieszczano informacje
o działalności stowarzyszeń i fundacji. Informacje te były
rozsyłane również przy pomocy newslettera oraz zamieszczane na profilu portalu facebook„GCOP ~ U NASW CENTRUM
SĄ LUDZIE".
9. Promocja aktywności społecznej, w tym organizacja
Gali Wolontariatu.

RODZAJ WSPARCIA

OSIĄGNIĘTE REZULTATY _

OPIS DZIAŁANIA

13 wspólnych działań,

W OSIEDLACH

ROZEŚMIANE PODWÓRKA

i

35 spotkań,

SPOTKANIA ANIMACYJNE

Imprezy odbywające się na gliwickich

20 imprez podwórkowych,

podwórkach w okresie wakacyjnym,

5 osiedli objętych projektem,
14 partnerów,
75 osób zainteresowanych,

POŚREDNICTWO OFERT

97 aktualnych ofert wolontariatu,

WOLONTARIATU

WOLONTARIAT
SPECJALISTYCZNY

Na rzecz dzieci,

5 spotkań grupy i 45 podpisanych

szpitalny,

porozumień z wolontariuszami
na rzecz dzieci,

opiekuńczy

6 spotkań grupy i 11 podpisanych
porozumień z wolontariuszami
szpitalnymi
3 spotkania grupy i 14 podpisanych
porozumień z wolontariuszami
opiekuńczymi.

Z okazji Dnia Wolontariusza 5 grudnia 2018 r. zorganizowano

Powyższe dziatania były prowadzone przez GCOP w ramach

uroczystą galę, w czasie której nagrodzono 10 wolontariuszy.

działań statutowych, finansowanych ze środków samorządu.

Kontynuowano projekty: Baśniowe Babcie - wolontariuszki

Gliwickie

Centrum

Organizacji

Pozarządowych

wspierało

regularnie odwiedzały dzieci w przedszkolach oraz uczestni-

również sektor ekonomii społecznej i procesy rewitalizacji

czyły w 17 spotkaniach w Centrum Wolontariatu, które połą-

społecznej, realizując projekty współfinansowane ze środków

czone były z prelekcjami, warsztatami, itp. oraz Akademię

zewnętrznych.

Wolontariatu Seniorów (wolontariat na rzecz organizacji pozarządowych i instytucji), w ramach której odbyło się 20 spotkań
warsztatowych.
Zorganizowano 43 spotkania Grupy Teatralna-Kabaretowej
Seniorów, czego efektem było 12 występów dla 1229 widzów.
Ponadto odbyło się 30 spotkań Zespołu Muzycznego Seniorów
oraz 11 spotkań w ramach Muzycznych Spotkań Tematycznych
MUST, a także 4 spotkania środowiska kulturalno-artystycznego.

10. Wsparcie rewitalizacji społecznej.
W październiku 2018 Filia GCOP - Strefa Aktywności Społecznej
rozpoczęła Realizację projektu „Twoja Społeczność Twoją
Szansą. Etap I". Projekt współfinansowany jest 2 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na Lata 20142020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej IX.
Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla
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poddziałania: 9.1.1` Wzmacnianie potencjału społecznozawodowego społeczności lokalnych ~ ZIT.

äOOZA} WSFARCEA OPIS DZIAŁANIA
WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE

OSiššGNIĘTE REZULTATY W 2618 awga@ 4“*
6 warsztatów
30 uczestników,

SPOTKANIA W DZIELNICACH

24 spotkania
8 wspólnych działań,

DIAGNOZA DZIELNICY

KLUB OSIEDLOWY v

1 diagnoza,

14 spotkań w ramach
klubów tematycznych,
25 osób korzystających
z Klubu Osiedlowego
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11.Wsparcie dla sektora ekonomii społecznej.
0
Do 31 sierpnia 2018 roku GCOP realizowano projekt wspólfinansowany zę środków UE pn. „Regionalny Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej". Było to konsorcjum powo~

w

\

CENTRUM
SPOŁECZNEGO
ROZWOJU

I" :mi w. lwww-1 imm

łane przez: Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju
(lider), Gminę Dąbrowa Górnicza (partner), Miasto Gliwice/
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (partner),
Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Kato~
ES 2.0
2
R9
Regionem? Ośrodek Wipiffüniiä Ekonomii Swiatow MI

wicach (partner), Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Jaworznie (partner).

Od 1 października 2018 roku - projektjest kontynuowany
pn. „Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Spolecznej
2.0" jako projekt partnerski 2 udziałem Fundacji Rozwoju
Ekonomii Społecznej 2 siedzibą w Katowicach (lider),
Stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju (partner),

GCOPJV
u NASWICENTRUM.
sA „ LUDZIE

Miasta Gliwice/Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (partner).

RODZAJ WSPARCIA
DORADZTWO BIEŻĄCE

DSIĄGNIĘTE REZULTATY _

OPIS DZIAŁANIA

218 porad

stacjonarne (w Inkubatorze),
mobilne (w dogodnym miejscu,

organizacji,

np. w siedzibie organizacji),

- źródła finansowania,

drogą poczty elektronicznej,

- przygotowanie i realizacja

178 uczestników,

projektów,
- prawno-administracyjne
aspekty działania organizacji,
101 porad,

DORADZTWO

51 uczestników,

SPECJALISTYCZNE

SZKOLENIA

stacjonarne (w Inkubatorze),

m.in.

4 szkolenia,

w formie otwartej

- ochrona danych osobowych,

42 uczestników,

lub zamkniętej,

- podatki w organizacji,
112 spotkań,

SPOTKANIA

128 uczestników,

ANIMACYJNE

PAKIETY ROZWOJOWE

finansowe

- rozwój organizacji,

5 pakietów.

Rozdział 9 Programu Wspólpracy określa sposób oceny
jego realizacji w oparciu o założenia zawarte wjego treści
oraz porównanie parametrów z lat wcześniejszych,
co prezentuje poniższa tabela.

WARTOŚĆ MIERNIKA _

KRYTERIUM OCENY
2015

w o

Ĺ (2016

2018

2017

MIASTAWE wspierana z` ORGANIZAcłAMi I SPOŁECZNIKAMI
23 839 634,94

wysokość środków

29293 120,72

50` 127 794,28

33 010 789,23

finansowych
przekazanych
Organizacjom
z budżetu Miasta
na realizację zadań
publicznych (PLN)
liczba ofert złożonych
przez Organizacje

365

446

(w tym

(w tym

i

410
(w tym

otwarte

otwarte

otWarte"

publicznych,

konkursy

konkursy

konkursy

z wyszczególnieniem

ofert 304)

ofert 364)

i ofert 326)

na realizację zadań

ofert złożonych
w drodze konkursów
ofert
253

ĹfĹzsesr '

liczba podpisanych

` '

umów dotacyjnych

`
169

liczba organizacji,
którym zlecono
realizację zadań
publicznych
wysokość finansowego
i osobowego wkladu
wlasnego Organizacji
w realizację zadań
publicznych (PLN)

ź" : o

5 404 317,83

„76 563 265,14
3' a`
“

4 922 923,97

5 703 03903
i

i
I

WARTQŚĆ MIERN|KA _

KRYTER|UM OCENY
,2014

`

2015

w ZAKRESIE ERPWADZEMA DIALOGUPOMIĘDZY DREAM“ „i
`

liczba spotkań
o charakterze

54

Ć

„54.

zespołów

i

' i `

doradczym
i inicjatywnym
WZAKRESIE WSPARCIA MERYTORYCZNEGQ l :NFRASTRuKmf

i `

636

i`

s '1038

liczba przeprowadzonych uslug

`

i

doradczych, szkoleń,
warsztatów, spotkań
informacyjnych dla
Organizacji, grup nieformalnych, społeczników, wolontariuszy
3050

oraz liczba osób

i

'

korzystających
Z tych działań

7 ,

liczba Organizacji
zarejestrowanych
z pomocą GCOP
liczba Organizacji i
grup nieformalnych

i

190
"

korzystających
z zasobów GCOP
liczba zadań realizowa~

brak danych

nych w partnerstwie
WĹZAKRESIE ROZWOJUWOLDNTARIATU i
liczba dzialań

15

promujących

^

'

wolontariat
i aktywność spoleczną
liczba zgloszeń

133

potencjalnych
wolontariuszy
liczba zadań

132

publicznych realizo~
wanych przy udziale
wolontariuszy
*liczba uległa zmniejszeniu ze względu na przerwę w funkcjonowaniu zespołów branżowych
spowodowana wyborami do zespołów branżowych nowej kadencji, w efekcie których powołano 2 zespoły

Przedstawione wyżej wykonanie mierników służących

W oparciu o powyższe parametry oraz rozmowy 2 członkami

ocenie realizacji Programu wskazuje na zrealizowanie

MRDPP i organizacji pozarządowych należy stwierdzić, że

założeń wspólpracy Miasta Gliwice z organizacjami poza-

założenia Programu Współpracy na rok 2018 zostały zrealia

rządowymi i utrzymanie na podobnym poziomie wskaź-

zowane.

nikóww stosunku do lat wcześniejszych.
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VII

Podsumowanie wykonania

Programu

Miasta Gliwice z organizacjami

Współpracy

pozarządowymi

na

rok 2018

W 2018 roku współpraca między Miastem Gliwice a organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach pomoc-

Rozwija się również wspólpraca pozafinansowa poprzez
wzbogacanie oferty i podejmowanie nowych inicjatyw

niczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji i jawności oraz przyjmowała formy

przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.

finansowe jak i pozafinansowe.
Środki finansowe przekazane organizacjom na realizację
zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert
oraz zamówień publicznych w odniesieniu do 2016 i 2017
roku wzrosły, co ukazane jest w poniższej tabeli.

„MAŁE GRANTY" (PLN)

OTWARTE KONKURSY

1 336 578,40

237 814,00

A 091» 577,23

2016

PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH (PLN)

OFERT (PLN)

I

:
áš
2018

5 213 099,60

245 881,88

2 581 803,42

E T% GCOP
\

u w
a -Niemieo

SPORZĄDZIŁ: PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MiASTA DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

VII Podsumowanie wykonania Programu Współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
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