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Działalność statutowa
Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność
statutową. CIO nie prowadzi odpłatnej działalności statutowej. W 2013 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:
a) informacja i doradztwo w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami administracji publicznej
b) produkcja programów telewizyjnych i nagrań video
c) postprodukcja nagrań telewizyjnych i nagrań video
d) produkcja nagrań dźwiękowych
e) doradztwo w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii w organizacjach
pozarządowych
f) tworzenie baz danych i przetwarzanie danych
g) prowadzenie badań opinii publicznej
h) organizowanie konferencji, targów i wystaw
i) prowadzenie szkoleń i warsztatów
j) organizacja imprez i festynów
k) reklama w wydawnictwach papierowych i elektronicznych
l) wykonywanie projektów graficznych
m) wspieranie działalności administracyjnej
n) wydawanie biuletynów informacyjnych w formie papierowej i elektronicznej
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o)
p)
q)
r)

stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
prowadzenie stron internetowych.
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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 2013 roku przeprowadzono następujące
działania:
- przeprowadzono 2 1-dniowe szkolenia dla pracowników COP (BHP w organizacji
pozarządowej, metody coachingowe w pracy z organizacją pozarządową), w których udział
wzięły łącznie 22 osoby,
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- przeprowadzono 4 2-dniowe szkolenia dla pracowników COP (motywowanie zespołu
pracowniczego, monitoring i ewaluacja w projektach EFS, realizacja zadań publicznych
a otoczenie formalno-prawne organizacji publicznych, współpraca organizacji pozarządowych
z biznesem), w których udział wzięło łącznie 65 osób,
- prowadzono 3 biura COP (Słupsk, Lębork, Kartuzy) – specjalista ds. informacji udzielali
informacje nt. oferty projektowej, dostępności przestrzeni i sprzętów biurowych,
- prowadzono 3 punkty doradcze, w ramach którego udzielono 123 osobom porad formalnoprawnych (228 godz.), a 44 osobom porad specjalistycznych (99 godz.)
- przeprowadzono 14 szkoleń 2-dniowych dla organizacji pozarządowych (PO FIO 2013 –
zasady aplikowania o dotację, otoczenie formalno-prawne organizacji pozarządowych oraz zasady
przyznawania i rozliczania dotacji, zarządzanie wolontariatem, narzędzia angażujące mieszkańców
do pracy na rzecz środowiska lokalnego – jak skutecznie wspierać aktywność grup nieformalnych,
jak napisać dobry projekt, praca metodą projektu, Erasmus + 2014 – wsparcie edukacji, szkoleń,
inicjatyw młodzieżowych i sportowych, zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych,
pozadotacyjne finansowanie działalności organizacji pozarządowych – kampania 1%), w których
udział wzięły łącznie 194 osoby,
- przeprowadzono 4 szklenia 1-dniowe dla organizacji pozarządowych (pozyskiwanie
środków finansowych na działalność organizacji pozarządowych, zarządzanie organizacją
pozarządową, otoczenie formalno-prawne i księgowość w organizacjach pozarządowych,
odpłatna działalność pożytku publicznego – księgowość w organizacji pozarządowej), w których
udział wzięły łącznie 53 osoby;
- zorganizowano Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2013 – odbyło się w dniach
11-12 października 2013 r. Podczas spotkania dyskutowano o tym, w jakim kierunku rozwija się
III sektor w Polsce, czy pomorskim organizacjom potrzebna jest federacja, jak rozwiązywać
konflikty na linii NGO-JST, w jaki sposób efektywnie wspierać aktywność młodzieży oraz
po co nam Pakt na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. W PFIP 2013 uczestniczyły
224 osoby, które wzięły udział w 6 panelach. Podczas PFIP 2013 odbyły się także wybory
do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych.
- zorganizowano 5 For Subregionalnych, w których udział wzięło łącznie 229 osób.
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Aktywność obywatelska – to jest to!
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 doradczy
- porady udzielane były osobiście, telefonicznie i e-mailowo (poradnictwo formalno-prawne
i specjalistyczne z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych), od maja do grudnia
2013 r.
- łącznie udzielono 103 porad dla 53 osób, przedstawicieli/lek organizacji pozarządowych, grup
nieformalnych i mieszkańców/nek Słupska.
- zakres udzielonych porad: aspekty formalno-prawne zakładania, prowadzenia i likwidowania
organizacji pozarządowych, formularze KRS, konsultacje statutu organizacji, tworzenie
regulaminu prac ciał stowarzyszenia (zarząd, komisja rewizyjna), możliwości korzystania
z mechanizmu inicjatywy lokalnej (druki, formularze, kryteria oceny wniosków), konsultacje
społeczne (regulamin konsultacji społecznych, udział w konsultacjach, procedury zgłaszania
wniosków/uwag) itp.

Kampanie edukacyjno-informacyjne
1) szkolenia dla wolontariuszy
- przeprowadzono 2 szkolenia 2-dniowe (łącznie 32 godz. szkoleniowe);
- w szkoleniach udział wzięły łącznie 22 osoby (odpowiednio 10 i 12 osób) – przedstawiciele/lki
słupskich NGO, grup nieformalnych, studenci/ntki;
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- tematyka szkoleń: narzędzia angażowania mieszkańców w życie publiczne miasta oraz praca
metodą projektu;

Happeningi
- zorganizowano 2 happeningi, poprzez które starano się pokazać mieszkańcom/nkom Słupska,
jak ważne jest zaangażowanie się w różnego typu działalność na rzecz lokalnej społeczności, jakie
to przynosi korzyści, oraz w jaki sposób można to zrobić (np. korzystając z mechanizmu
inicjatywy lokalnej):
 pierwszy happening miał charakter kampanii informacyjno-frekwencyjnej, zachęcającej
mieszkańców/nki Słupska do aktywności obywatelskiej, jaką jest udział w głosowaniu
(lokalne referendum).
 drugi happening miał charakter informacyjny - dotyczył idei inicjatywy lokalnej.
Realizowany był przez wolontariuszy oraz członków nieformalnej grupy "Witkacy Cacy
Cacy". Happening odbył się (dwukrotnie) podczas odsłonięcia wielkoformatowej pracy
S. I. Witkiewicza na ścianach słupskich kamienic (przedsięwzięcie realizowane również
przez grupę "Witkacy Cacy Cacy", w ramach zad. 7-Inicjatywa Lokalna). Poprzez
happeningi wolontariusze starali się pokazać mieszkańcom/nkom Słupska, jak ważne jest
angażowanie

Spotkania z mieszkańcami
W okresie od maja do grudnia 2013 roku zorganizowano 5 spotkań informacyjnokonsultacyjnych (09.05, 06.06, 01.08, 31.10.201305.12), w których udział wzięły łącznie
72 osoby.

Debaty publiczne – Kawiarenki Obywatelskie
W ramach projektu odbyły się 3 Kawiarenki Obywatelskie: 2 w formie tradycyjnej debaty
publicznej, a 1 - w formie audycji radiowej.
1) Kawiarenka Obywatelska 01.10.2013 - dyskusja nt. efektywnego wykorzystania
przestrzeni miejskiej. W spotkaniu udział wzięły łącznie 22 osoby: mieszkańcy/nki
Słupska, przedstawiciele NGO oraz JST (wicedyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej
w Słupsku, dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa UM w Słupsku).
2) Kawiarenka Obywatelska 11.12.2013 - audycja radiowa na żywo w Radio Koszalin, godz.
19.00.

Dyskusja

dotyczyła

współpracy
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przedstawicieli/lek

miasta

Słupska

z mieszkańcami/nkami i przedstawicielami/kami NGO. W spotkaniu udział wzięli:
Pełnomocnik

Prezydenta

Miasta

Słupska

ds.

Współpracy

z

Organizacjami

Pozarządowymi, Rzecznik Prezydenta Miasta Słupska, radny oraz 2 przedstawicieli
Słupskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Duża część czasu antenowego poświęcona
została kwestii organizowanych przez UM w Słupsku konsultacji społecznych, głównie
miejskiego budżetu.
3) Kawiarenka Obywatelska 20.12.2013 - spotkanie dotyczyło działalności nieformalnych
grup. W debacie udział wzięło 19 osób, głównie przedstawicieli grup nieformalnych
zrzeszonych wokół idei promocji największego na świecie zbioru pras S. I. Witkiewicza.
Uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami dot. realizacji projektu oraz omówili
problemy, z jakimi się spotkali przy współpracy z Urzędem Miejskim w Słupsku oraz
spółkami miejskimi odpowiedzialnymi m.in. za promocje miasta.

Strona www.naprawmyTo.pl
W ramach projektu portal www.poprawmyto.pl funkcjonuje od lipca do grudnia 2013.
- przez ten okres na serwerze zarejestrowało się 30 osób;
- zgłoszono 81 alertów, w oparciu o które powstały 4 raporty (zamieszczane m.in. na stronie
CIO).
Zgłoszenia najczęściej dotyczyły infrastruktury drogowej (dziur w drodze, uszkodzonych
chodników) oraz oświetlenia (niedziałającego oświetlenia ulicznego, zepsutej instalacji świetlnej).

Wydawnictwo „Kurier Obywatelski”
Wydano 3 numery Kuriera Obywatelskiego:
- 1 numer zawierał m.in. ranking radnych miejskich, stworzony przez przedstawicieli/lek
słupskich mediów, relacje z działalności nieformalnej grupy "Witkacy Cacy Cacy" (miasto jako
wielkoformatowa galeria prac artysty, a grupa indywidualnych osób jako przykład na udane
partnerstwo) oraz zagospodarowania przestrzeni miejskiej (kwestia powstawania nowych
dyskontów i hipermarketów w Słupsku);
- 2 numer poświęcono aktywności obywatelskiej mieszkańców Słupska i okolic (tym razem
przedstawiono działalność drezyniarzy), kwestiom społeczno-socjalnym w Słupsku (liczenie osób
bezdomnych) oraz dostępowi obywatela do informacji publicznej. W tym numerze znalazł się
również wywiad z wnukiem stryjecznym Witkacego.
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- 3 numer porusza tematykę budżetu słupska (analiza dwóch słupskich radnych z różnych opcji
politycznych). W tym wydaniu rozpoczęto także dyskusję nad tym, w jaki sposób Słupsk jest
przygotowany do rozwiązywania problemów osób starszych. W numerze znalazła się również
analiza kondycji III sektora w Słupsku, czyli próba odpowiedzi na pytanie, kto kogo faktycznie
wspiera.

Inicjatywa lokalna
W ramach tego zdania zrealizowano 5 Inicjatyw Lokalnych. Wnioski rozpatrywane były
w oparciu o "Regulamin korzystania z Inicjatywy Lokalnej w ramach projektu Aktywność
obywatelska - to jest to!". Opracowany został również wniosek dot. realizacji inicjatywy
mieszkańców miasta oraz szczegółowe kryteria oceny wniosków.
1) Inicjatywa Lokalna "W sporcie nie ma granic" - w dniach 27-29.09.2013 nieformalna
grupa TEAM SZWAGRY przeprowadziła projekt "W Sporcie nie ma granic ani wieku".
Działania miały na celu promocję sportu i szeroko pojętej kultury fizycznej wśród
społeczności lokalnej, regionu słupskiego, Pomorza. Organizatorzy zachęcali młodzież
do uprawiania sportu, rozwoju własnych zainteresowań oraz do aktywnego spędzania
czasu wolnego. Cele osiągnięte zostały poprzez organizację zawodów promujących
aktywność fizyczną, prowadzenie zajęć sportowych, profesjonalne szkolenie dzieci
i młodzieży, motywację do współzawodnictwa w dyscyplinie sportowej jakim jest piłka
nożna, uczestniczenie w rozgrywkach szkolnych, konsultacjach.
2) Inicjatywa Lokalna "Pluszowy Miś" - w dniu 30 listopada 2013 r. nieformalna grupa
Mroczna Strona Kalafiora przeprowadziła flash mob "Puchatek i cała reszta". Celem
zadania było zaktywizowanie lokalnej społeczności, szczególnie rodziców z małymi
dziećmi, w kontekście działań na rzecz mieszkańców Starego Rynku (zanika tam
jakakolwiek aktywność społeczna). Informacja o akcji ukazała się w lokalnej prasie,
na portalach społecznościowych oraz w formie plakatów oraz ulotek rozmieszczonych
w okolicy Starego Rynku. Akcja trwała ponad godzinę, wzięło w niej udział ponad 70
osób.
3) Inicjatywa Lokalna "Obraz dla mas" -polegała na umieszczeniu na ścianach dwóch
budynków wielkoformatowych wydruków prac S. I. Witkiewicza. Projekt odpowiadał na
potrzebę mieszkańców miasta związaną z identyfikacją ze swoim miejscem zamieszkania.
W obu wernisażach (zawieszeniach prac) udział wzięło ok. 100 mieszkańców/nek
Słupska. Wydarzenia cieszyły się również ogromnym zainteresowaniem lokalnych
mediów.
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4) Inicjatywa Lokalna ”Biegasz - Pomagasz" - inicjatywa przybrała formę biegu
charytatywnego na rzecz zwierząt w dniu 12 października 2013 roku. Przedsięwzięcie
zostało zorganizowane przez nieformalną grupę osób, skupionych wokół Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami. Bieg nawiązywał swoją nazwą do idei solidarności i społecznej
odpowiedzialności człowieka wobec zwierząt. Bieg odbył się jako impreza towarzysząca
Słupskiemu

Festiwalowi

Organizacji

Pozarządowych.

Wzięło

w

nim

udział

84 mieszkańców/nek Słupska.
5) Inicjatywa Lokalna dot. pomocy dla ptaków w okresie zimowym - zakupiono
karminiki, skrzynki lęgowe oraz karmę dla ptaków. W ramach inicjatywy przeprowadzono
również zajęcia zabawowo-informacyjne w przedszkolu, przy współudziale pracowników
Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi".

Konferencja „Aktywny Obywatel”
- konferencja odbyła się 11 grudnia 2013 roku w Słupsku;
- uczestnikami konferencji byli mieszkańcy Słupska i subregionu słupskiego, przedstawiciele/lki
lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego (łącznie
42 osoby);
- podczas spotkania dyskutowano nad czynnikami zwiększającymi aktywność obywatelską.
Gośćmi byli słupscy działacze społeczni, którzy opowiedzieli o aktywności społecznej
w kontekście naszego miasta oraz eksperci z innych miast (tematyka wystąpień: dostęp
do informacji publicznej, budżet obywatelski).

Publikacja „Aktywny Obywatel”
W publikacji zebrane zostały podstawowe zasady funkcjonowania obywatela w demokratycznym
państwie, jego prawa i obowiązki. W publikacji poruszono następujące zagadnienia: jak skorzystać
z obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, jak skorzystać z inicjatywy lokalnej, jak wziąć udział
w konsultacjach społecznych, jak uzyskać dostęp do informacji publicznej oraz jak współtworzyć
budżet obywatelski.

Słupski Festiwal Organizacji Pozarządowych
- festiwal zorganizowano we współpracy z Urzędem Miejskim w Słupsku, przy wsparciu
słupskich organizacji pozarządowych,
- w wydarzeniu uczestniczyło około 26 organizacji pozarządowych ze Słupska.
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Od partnerstwa do kooperacji – projekt innowacyjny
testujący
PI "Od partnerstwa do kooperacji" to projekt innowacyjny testujący. Jego celem jest
wypracowanie nowego modelu zlecania realizacji zadań publicznych przez samorządy
organizacjom pozarządowym. Realizowany jest od 1 listopada 2012 roku do 30 czerwca 2015
przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich jako liderem projektu, wraz z partnerami –
Uniwersytetem Warszawskim oraz Gminą Miasto Ustka.
Celem projektu jest wypracowanie narzędzia związanego z kontraktowaniem usług
społecznych przez administrację publiczną w formie poradnika Modelu Kontraktowania
Usług Społecznych (MKUS). Ponadto w ramach projektu przewidujemy wzmocnienie
merytoryczne przedstawicieli JST i NGO z całej Polski z zakresu kontraktowania usług
społecznych, a także wdrożenie i upowszechnienie wypracowanego modelu.
Docelowo projekt skierowany jest do wszystkich samorządów i organizacji pozarządowych, które
chcą realizować zadania publiczne. Upowszechniony zostanie w co najmniej 480 gminach
i 240 organizacjach. Testowany natomiast będzie w 16 wybranych gminach z całej Polski,
w których wybrane zostaną również 32 organizacje pozarządowe.
W 2013 roku w ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:
- przeprowadzono 1 szkolenie dla przedstawicieli JST, w którym udział wzięło 11 osób;
- udzielono 1920 godzin doradztwa dla 16 gmin, biorących udział w projekcie;
- zorganizowano I Kongres Współpracy Lokalnej, który odbył się w dniach 20-21 czerwca
2013 roku w Ustce. Jako forum wymiany doświadczeń i potrzeb obu sektorów, I KWL
umożliwił szeroką dyskusję na temat uwarunkowań dotyczących ich wzajemnej współpracy oraz
prezentację dobrych praktyk w gminach Wzięły w nim udział 165 osób, w tym:
57 przedstawicieli/lek JST, 103 przedstawicieli/lek NGO oraz 5 przedstawicieli/lek
Uniwersytetu Warszawskiego.
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