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Działalność statutowa

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność
statutową. CIO nie prowadzi odpłatnej działalności statutowej. W 2009 roku zrealizowane
zostały następujące cele statutowe:
1. popieranie, promocja, wspomaganie i integracja organizacji pozarządowych i innych inicjatyw
obywatelskich,
2. wspieranie aktywności obywatelskiej, w tym między innymi takich grup jak niepełnosprawni,
seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia,
3.

działania

na

rzecz

swobodnego

i

równego

dostępu

do

informacji,

4. wspieranie filantropii, dobroczynności i działań humanitarnych.
Powyższe cele statutowe realizowane są w szczególności na rzecz organizacji oraz instytucji, które
działają w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa
człowieka, ochrona zdrowia, rozwój lokalny i regionalny, pomoc społeczna.

Działalność gospodarcza
Działalność gospodarcza prowadzona jest przez CIO w następujących obszarach:
- informacja i doradztwo w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
administracji publicznej;
- produkcja programów telewizyjnych i nagrań wideo;
- postprodukcja programów telewizyjnych i nagrań wideo;
- produkcja nagrań dźwiękowych;
- doradztwo w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii w organizacjach pozarządowych;
- tworzenie baz danych i przetwarzanie danych;
- prowadzenie badań opinii publicznych;
- organizowanie konferencji, targów i wystaw;
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- prowadzenie szkoleń i warsztatów;
- organizacja imprez i festynów;
- reklama w wydawnictwach papierowych i elektronicznych;
- wykonywanie projektów graficznych;
- wspieranie działalności administracyjnej;
- wydawanie biuletynów informacyjnych w formie papierowej i elektronicznej;
- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
- prowadzenie stron www.
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Misja
Centrum Inicjatyw Obywatelskich
„Człowiek, Inspiracja, Odpowiedzialność”
Jesteśmy stowarzyszeniem, zgranym i profesjonalnym zespołem, działającym nie dla zysku,
przygotowanym do realizowania zadań społecznych.
Naszym celem jest wzmacnianie i rozwój aktywnego, świadomego i otwartego społeczeństwa
demokratycznego.
Działamy z ludźmi i dla ludzi, pobudzając ich aktywność, kreatywność i chęć pracy na rzecz
swojej wspólnoty lokalnej.
Promujemy postawy obywatelskie i rozwijamy ideę partnerskiej współpracy.
Nasze działania są efektywne i dostosowane do potrzeb.
W naszej pracy kierujemy się empatią.
Realizujemy i promujemy zasadę pomocniczości i solidarności. Naszą wartością jest
odpowiedzialne funkcjonowanie jednostki we wspólnocie.
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Od samoorganizacji do partycypacji poprzez wsparcie
pomorskich centrów organizacji pozarządowych

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania
Organizacji Pozarządowych w Gdańsku. Okres realizacji to od 01.10.2011 do 30.09.2014. Projekt
współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego).
Głównym celem projektu jest wzmocnienie 2 istniejących regionalnych centrów wsparcia
(Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku i Centrum
Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku), powołanie 4 lokalnych centrów informacji i wspomagania
organizacji pozarządowych (Kartuzy, Lębork, Kwidzyn, Pruszcz Gdański) oraz wsparcie
działalności nowopowstałych i istniejących centrów (kompleksowe wsparcie dla organizacji
pozarządowych z terenu województwa pomorskiego). Centrum Inicjatyw Obywatelskich
w Słupsku odpowiedzialne jest za współpracę z lęborskim i kartuskim COP.
Działania prowadzone w ramach projektu mają na celu:
- podniesienie poziomu wsparcia dla organizacji pozarządowych z terenu województwa
pomorskiego,
- podniesienie wiedzy i umiejętności personelu centrów organizacji pozarządowych w zakresie
wspierania innych NGO,
- podniesienie wiedzy i umiejętności personelu NGO w zakresie funkcjonowania i zarządzania
organizacją pozarządową,
- poprawę transferu wiedzy i doświadczenia, oraz podniesienie poziomu integracji organizacji
pozarządowych z terenu województwa pomorskiego.
W ramach realizacji projektu, w 2011 roku przeprowadzono następujące działania:
- wyłoniono i przygotowano do działania 4 lokalne centra organizacji pozarządowych –
omówiono standardy funkcjonowania, zapoznano ze standardami funkcjonowania Lokalnego
COP, wypracowanymi przez Sieć SPLOT,
- przeprowadzono 3 2-dniowe szkolenia dla pracowników COP (budowanie zespołu, obsługa
klienta COP oraz wzory ofert, umowy i sprawozdania z realizacja zadania publicznego i wzoru
sprawozdania OPP), w których udział wzięło łącznie 45 osób,
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- prowadzono 3 biura COP (Słupsk, Lębork, Kartuzy) – specjalista ds. informacji udzielali
informacje nt. oferty projektowej, dostępności przestrzeni i sprzętów biurowych,
- prowadzono 3 punkty doradcze (poradnictwo formalno-prawne i specjalistyczne),
- objęto wsparciem indywidualnym 3 słupskie organizacje pozarządowe (coaching),
- przeprowadzono 3 szkolenia dla organizacji pozarządowych (otoczenie formalno-prawne
NGO, komunikacja w zespole organizacji oraz współpraca NGO z wolontariuszami), w których
udział wzięły łącznie 23 osoby.
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Inkubator Inicjatyw Obywatelskich – kompleksowe
wsparcie III sektora w Słupsku
Projekt realizowany był w okresie od 01.05.2011 do 31.12.2011 na terenie Słupska. Działania
współfinansowane były ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Celem projektu było:
- zwiększenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli/lek słupskich organizacji pozarządowych
w zakresie różnorodnych aspektów funkcjonowania i zarządzania NGO, w tym szczególnie
w zakresie gospodarki finansowej i zasobami ludzkimi,
- zwiększenie dostępu przedstawicieli/lek słupskich organizacji pozarządowych do zaplecza
biurowego, telekomunikacyjnego i technicznego,
- podniesienie poziomu wpływu lokalnych NGO i ich reprezentacji na decyzje samorządu
i instytucji publicznych.

Punkt Informacyjny
- na stronach internetowych (www.cio.slupsk.pl, www.obywatelski.slupsk.pl, www.ngo.pl)
zamieszczono ponad 250 informacji dla organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Słupska
i regionu słupskiego,
- zredagowano i rozesłano do słupskich organizacji pozarządowych 8 biuletynów
informacyjnych (ponad 160 adresów e-mailowych w bazie),
- przeprowadzono 8 spotkań informacyjnych, w których udział wzięło łącznie 196 osób.

Doradztwo
- porady udzielane były osobiście, telefonicznie i e-mailowo (poradnictwo formalno-prawne
i specjalistyczne z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych),
- łącznie udzielono 76 porad (56 przedstawicielom/kom organizacji pozarządowych
i 20 osobom indywidualnym).

Szkolenia
- zaplanowano i przeprowadzono 12 dni szkoleniowych (w cyklach dwudniowych),
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- tematyka szkoleń dotyczyła: budowania zespołu, wolontariatu w organizacjach pozarządowych,
otoczenia formalno-prawnego NGO, konfliktu i komunikacji w zespole organizacji oraz pracy
metodą projektu,
- łącznie w szkoleniach udział wzięło 76 osób.

Inkubator Organizacji Pozarządowych
- wsparciem objęto 8 organizacji pozarządowych,
- zatrudniono 3 coachów, którzy przepracowali z organizacjami ponad 500 godzin,
- stworzono 8 Indywidualnych Planów Rozwoju organizacji objętych wsparciem (5-letni okres
strategiczny i 2-letni okres operacyjny),
- 8 organizacji wykorzystało tzw. pulę rozwojową (głównie na zakup usług i materiałów
promocyjnych, materiałów biurowych, usług hostingowych i serwerowych),
- zorganizowano 8 wizyty studyjnych, w których udział wzięło 30 osób – członków organizacji
objętych wsparciem,
- przeprowadzono prekontrole merytoryczne i finansowe w 10 słupskich organizacjach
pozarządowych (prekontrole obejmowały analizę wybranych dokumentów potwierdzających
realizację działań i projektów danej organizacji).

Sekretariat Słupskiej Rady Organizacji Pozarządowych
- do zadań sekretariatu należało: prowadzenie kalendarza spotkań, tworzenie i dystrybucja
sprawozdań ze spotkań ROP, przygotowywanie technicznej strony zebrań, dystrybucja
dokumentów tworzonych przez członków ROP,
- zorganizowano 10 2-godzinnych spotkań, podczas których członkowie ROP omawiali kwestie
związane z funkcjonowaniem słupskich organizacji pozarządowych

Szkolenia dla samorządu
- przeprowadzono 2 szkolenia (dla urzędników Urzędu Miejskiego w Słupsku i Starostwa
Powiatowego w Słupsku), w których udział wzięło łącznie 27 osób,
- tematyka szkoleń dotyczyła nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, wzoru ofert umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz
współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego.

8

Festiwal Organizacji Pozarządowych
- festiwal zorganizowano we współpracy z Urzędem Miejskim w Słupsku, przy wsparciu
słupskich organizacji pozarządowych,
- w wydarzeniu uczestniczyło około 40 organizacji pozarządowych i 500 mieszkańców
Słupska

Wydawnictwo obywatelskie
- wydano 4 numery „Kuriera Obywatelskiego”, o łącznym nakładzie 12 000 egzemplarzy,
-

tematyka

wydawnictwa

dotyczyła:

działalności

liderów

lokalnych,

samorządowców

i mieszkańców oraz promocji Europejskiego Roku Działalności Wolontarystycznej,
- gazeta wydawana była zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Forum Pełnomocników
- w forum uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządu z terenu
województwa pomorskiego, łącznie 57 osób,
- głównym tematem była współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami
samorządu terytorialnego, omówiono również model współpracy NGO z administracją publiczną
(jeden z produktów projektu systemowego, realizowanego przez Departament Pożytku
Publicznego, Sieć SPLOT, Instytut Spraw Publicznych, Collegium Civitas, Związek Miast
Polskich i Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich).
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Dyskusja o przyszłości III sektora w Polsce
21 lipca 2011 roku, w Urzędzie Miejskim w Słupsku, odbyło się spotkanie z Henrykiem
Wujcem, doradcą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedzialnym między innymi za
sprawy związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.
Spotkanie dotyczyło przyszłości III sektora w Polsce – zarówno w kontekście finansowania,
jak i rozwoju wspieranego między innymi przez Kancelarię Prezydenta RP. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele słupskich organizacji pozarządowych, słupscy urzędnicy oraz
pełnomocnik prezydenta Słupska ds. współpracy z NGO. Omówiono na nim program
współpracy pomiędzy Urzędem Miejskim a słupskimi organizacjami. W spotkaniu udział wzięło
ponad 40 osób.
Wydarzenie zrealizowane zostało w ramach projektu „Inkubator Inicjatyw Obywatelskich –
kompleksowe wsparcie III sektora w Słupsku”, współfinansowanego ze środków otrzymanych
od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich.
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Kawiarenka obywatelska
Kawiarenka obywatelska jest kontynuacją pomysłu, jaki CIO rozpoczęło w 2005 roku. KO to
swoista przestrzeń do debaty pomiędzy obywatelami a lokalną władzą. Spotkania mają charakter
otwarty, mogą w nich uczestniczyć wszyscy zainteresowani mieszkańcy Słupska. W nieformalnej
atmosferze, przy kawie, spotykają się decydenci, media oraz słupszczanie. Poruszane są przede
wszystkim te sprawy, które nurtują mieszkańców – czasem te najbardziej „palące” i aktualne,
czasem ogólne, dotyczące na przykład organizacji systemu komunikacji publicznej w mieście.
W 2011 roku odbyła się jedna Kawiarenka Obywatelska (04.10.2011), podczas której odbyła się
przedwyborcza debata kandydatów na posłów z Ziemi Słupskiej. W spotkaniu
organizowanym przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich i słupską redakcję Radia Koszalin wzięli
udział przedstawiciele PO, PiS, Ruchu Palikota, PSL, SLD oraz PJN. Debata była transmitowana
na żywo na antenie Radia Koszalin. W spotkaniu uczestniczyło około 30 osób.
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Konferencje
W 2011 roku Centrum Inicjatyw Obywatelskich współorganizowało dwie konferencje: Forum
Pełnomocników (w ramach PO FIO) oraz „Partycypacja Obywatelska”. Konferencja odbyła
się dnia 4 kwietnia 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Głównym organizatorem był
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Podczas spotkania uczestnicy zapoznani zostali z wynikami ogólnopolskiego sondażu satysfakcji
obywateli z usług świadczonych przez instytucje publiczne oraz z wynikami badań dla miasta
Słupska (na tle miast porównywalnej wielkości).
Na konferencji poruszono również problematykę: wykorzystywania warsztatów dialogu
społecznego w procesie animowania partycypacji obywatelskiej oraz barier w partycypacji
obywatelskiej na przykładzie słupska.
W spotkaniu udział wzięło 35 osób.
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