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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 2014 roku przeprowadzono następujące działania:
- przeprowadzono 2 1-dniowe szkolenia dla pracowników COP (zarządzanie finansami w
organizacjach pozarządowych, metodologia projektowa), w których udział wzięło łącznie 25
osób,
- przeprowadzono 1 2-dniowe szkolenia dla pracowników COP (sieciowanie organizacji
pozarządowych), w których udział wzięło 15 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, w ramach którego udzielono porad formalno-prawnych (540
godz.) i porad specjalistycznych (270 godz.)
- przeprowadzono 9 szkoleń 2-dniowych dla organizacji pozarządowych (PO FIO 2014 –
zasady aplikowania o dotację, planowanie i pisanie projektów społecznych, Erasmus+), w których
udział wzięło 135 osób,
- przeprowadzono 2 szkolenia 1-dniowe dla organizacji pozarządowych (współpraca
organizacji pozarządowych z biznesem, zarządzanie finansami i bowiązki formalno-prawne
NGO), w których udział wzięło 30 osób;
- zorganizowano Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2014 – odbyło się w dniach
27-28 czerwca 2014 r. Podczas spotkania dyskutowano o tym, czy organizacje pozarządowe
powinny rozliczać się przez rezultaty oraz w jakim kierunku rozwija się III sektor w Polsce. W
PFIP 2014 uczestniczyło ponad 100 osób.
- zorganizowano 2 Fora Subregionalne, w których udział wzięło łącznie około 60 osób.
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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 2014 roku w ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:
- ostatecznie zrekrutowano i podpisano umowy o współpracy z 17 jednostkami
samorządu terytorialnego (16 gminami oraz 1 powiatem);
- przeprowadzono 204 spotkania pracowników JST z doradcami w czasie testowania MKUS
w celu sprawowania doradztwa w gminach (17 gmin x ok. 12 spotkań);
- odbyło się 5 posiedzeń Rady Ekspertów;
- przeprowadzono 17 szkoleń 2-dniowych z MKUS dla urzędników w 17 gminach;
- przeprowadzono 9 spotkań grup roboczych przedstawicieli JST i NGO;
- odbyło się 17 wizyt studyjnych;
- prowadzono działania upowszechniające i włączające; MKUS został zaprezentowany podczas
licznych konferencji i spotkań kierowanych zarówno do decydentów, pracowników JST i
organizacji pozarządowych:
 Seminarium KST 8-10 - grudzień 2013
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 Rewitalizacja Społeczna Sektor 3 i Szczeciński Obszar Metropolitarny. - luty 2014
 Szkolenia dla przedstawicieli administracji publicznej i NGO z terenu Śląskiego
Subregionu Zachodniego – marzec 2014
 Forum Pełnomocników – Poznań – kwiecień 2014
 Forum Inicjatyw Pozarządowych w woj. Zachodniopomorskim – czerwiec 2014
 VII OFIP - wrzesień 2014
 Powiatowe Forum Pełnomocników ds. NGO w Bytowie wrzesień – 2014
 Forum Pełnomocników ds. NGO – Szczecin – listopad 2014
 Forum Inicjatyw Pozarządowych – Szczecin – czerwiec 2014
- zorganizowano II Kongres Współpracy Lokalnej nt. postępów w wdrażaniu wstępnej

wersji produktu finalnego i strategii z udziałem mediów, w którym udział wzięło blisko 200
przedstawicieli/lek różnych sektorów (środowiska organizacji pozarządowych, jak i
samorządów i decydentów ze szczebla krajowego).
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Pomorski Aktywator Społeczny – małe inicjatywy, duże
zmiany
Projekt

realizowany

w

partnerstwie

przez:

Centrum

Inicjatyw

Obywatelskich,

Stowarzyszenia EDUQ, Fundację Pokolenia, Fundację Parasol, Regionalne Centrum
Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Fundację Lokalna Grupa
Działania – Naszyjnik Północy oraz Stowarzyszenie Morena, dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Głównym celem projektu jest wzrost aktywności Pomorzan w środowisku lokalnym
(zwiększenie oddolnych inicjatyw) poprzez przyznanie w ciągu 3 lat minimum 260
mikrodotacji (w Słupsku w 2014 roku min. 5 dotacji) dla organizacji i grup nieformalnych
z Pomorza – do osiągnięcia także poprzez cele pośrednie:
1. wzrost liczby obywateli angażujących się w życie społeczne poprzez realizację 260 inicjatyw
lokalnych w województwie pomorskim (w Słupsku w 2014 roku min. 5 inicjatyw)
2. wzmocnienie potencjału III sektora na Pomorzu poprzez rozwój zdolności do współpracy
oraz tworzenia koalicji między organizacjami i grupami nieformalnymi,
3. zwiększenie kompetencji obywatelskich, społecznych i kreatywności obywateli Pomorza
poprzez realizację różnorodnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych
4. zwiększenie umiejętności i wiedzy grantobiorców w zakresie planowania i realizacji projektów
społecznych poprzez udział w cyklu spotkań informacyjnych, animacyjnych, sieciujących i
szkoleń w ciągu 3 lat.
Beneficjentami bezpośrednimi projektu są organizacje pozarządowych i grupy nieformalne,
w tym grupy samopomocowe, z terenu Słupska i województwa pomorskiego. Wsparciem
zostaną objęte młode organizacje które działają nie dłużej niż 18 miesięcy oraz grupy nieformalne
mieszkańców, w tym grupy samopomocowe.
W ramach konkursu można się ubiegać o jeden z następujących rodzajów dotacji:


Minigrant do 500 zł na inicjatywę,



Grant do 5000 zł na działania ze sfery pożytku publicznego,



Grant do 5000 zł na wsparcie młodej organizacji pozarządowej.
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Dotacje można przeznaczyć na:
1. realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego,
2. na rozwój młodej organizacji pozarządowej zarejestrowanej na terenie woj. pomorskiego
W 2014 roku w ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:
1) prowadzono Punkt Informacyjny w biurze CIO przy ul. Sienkiewicza 19. Jego głównym
zadaniem było informowanie mieszkańców/nek Słupska o możliwości aplikowania o
środki w ramach Funduszu Akumulator Społeczny dla grup nieformalnych i małych
organizacji chcących realizować działania aktywizujące mieszkańców miasta;
2) przeprowadzono 3 spotkania informacyjne dla przedstawicieli słupskich NGO jak i
aktywnych mieszkańców Słupska działający w różnych grupach nieformalnych (w
spotkaniach udział wzięło łącznie 20 osób);
3) przyznano dofinansowanie dla 9 projektów grup nieformalnych (30 członków grup
nieformalnych, 100 wolontariuszy, ok 1500 odbiorców projektów);
4) przeprowadzono 5 spotkań animacyjnych dla grup nieformalnych/organizacji, w
których udział wzięło 18 osób;
5) przeprowadzono 2 szkolenia dla członków grup nieformalnych/organizacji, w
których udział wzięło 16 osób;
6) stworzono i wyemitowani 1 film promocyjny o projekcie.

10

Rady Pożytku do STANDARDowego Użytku
Projekt stanowi odpowiedź, na pilotażowy konkurs (w ramach PO KL Poddziałanie 5.4.2)
Wdrożenie standardów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi,
ogłoszony przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej.
Projekt realizowany jest w partnerstwie ośmiu instytucji (5 organizacji pozarządowych –
przynależących do Ogólnopolskiej Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT i 3
urzędów

marszałkowskich)

na

terenie

czterech

województw

/OBSZAR

1/

tj.:

zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego.
Partnerzy projektowi to:


Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych - jako LIDER PROJEKTU



Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku



Województwo Zachodniopomorskie



Stowarzyszenie Centrum Promocji I Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Lesznie



Województwo Wielkopolskie



Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku



Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych w Zielonej Górze



Województwo Lubskie

Główne cele projektu:
1. zwiększenie poziomu instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego i partycypacji organizacji
pozarządowych w tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu polityk publicznych poprzez
wzmocnienie potencjału 37 Rad Działalności Pożytku Publicznego w tym: 4
wojewódzkich, 16 powiatowych i 17 gminnych Rad Działalności Pożytku Publicznego;
2. animowanie procesu powstawiania 12 nowych RDPP w skali 4 województw obszaru
objętego projektem;
3. wzmocnienie mechanizmów partnerstwa organizacji pozarządowych i administracji
publicznej w zakresie stanowienia, realizacji i monitorowania polityk publicznych poprzez
wdrożenie 3 standardów działania RDPP w 80% istniejących RDPP;
4. wzmocnienie roli NGO w procesie kształtowania dialogu obywatelskiego na szczeblu
wojewódzkim, powiatowym i gminnym na terenie 100 JST
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5. zwiększenie poziomu integracji pomiędzy 37 istniejącymi RDPP na terenie obszaru
nr 1, a ciałami opiniodawczo-doradczymi;
6. zwiększenie poziomu wiedzy m.in. nt. roli i znaczenia dialogu obywatelskiego, możliwości
jego wymiany, oraz w zakresie funkcjonowania RDPP (w tym standardów).
Grupa docelowa (z 4 województw) do której kierujemy partnerskie działania projektowe:


270 przedstawicieli/ek JST ze 100 podmiotów administracji publicznej,



400 przedstawicieli/ek NGO z 350 podmiotów NGO/związków i porozumień
organizacji pozarządowych

Przewidziane działania projektowe
1) powołanie i wzmocnienie Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego’
2) wzmocnienie roli organizacji pozarządowych i powołanie do życia nowych Rad
Działalności Pożytku Publicznego (12);
3) wypracowanie,

wdrożenie

i

upowszechnienie

standardów

funkcjonowania

Rad

Działalności Pożytku Publicznego.
W 2014 roku w ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:
1) udzielono 42,5 godz. doradztwa na rzecz 7 RDPP;
2) przeprowadzono 15 spotkań powiatowych, w których udział wzięło 225 osób;
3) w celu wyłonienia środowisk zainteresowanych powołaniem rdpp animator odbył 8
spotkań, podczas których omówiono możliwości wsparcia powołania lokalnej rdpp w
ramach projektu;
4) odbyło się planowanie strategiczne dla grupy Nowego Dworu Gdańskiego. W
planowaniu wzięło udział 9 osób;
5) przeprowadzono badanie narzędziem samooceny w 9 RDPP. Łącznie w badaniach
wzięło udział 58 osoby reprezentujących 9 rdpp;
6) przeprowadzono szkolenie nt. „RDPP jako skuteczne narzędzie dialogu
społecznego”, w którym udział wzięło 12 osób;
7) przeprowadzono 10 god.z doradztwa prawnego;
8) przeprowadzono konsultacje standardów rdpp w województwie pomorskim, w których
udział wzięło 50 osób;
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Top Model Współpracy w Województwie Pomorskim
Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Kobylnica. Zakłada szereg działań mających
przygotować

przedstawicieli/ki

samorządów

i

organizacji

pozarządowych

do

wprowadzenia pozytywnych zmian we współpracy takich jak:


diagnoza współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami,



tworzenie i wdrażanie dobrych rozwiązań dot. współpracy dla danego samorządu przy
wsparciu zewnętrznych ekspertów i środków finansowych UE (np. regulamin komisji
konkursowych, konsultacji społecznych, procedura realizacji i rozliczania projektów
wspieranych ze środków samorządu itp.),



wymiana doświadczeń z innymi samorządami w zakresie współpracy JST z organizacjami
pozarządowymi (spotkania wyjazdowe, wspólne forum internetowe),



wsparcie poprzez funkcjonowanie Centrum Organizacji Pozarządowych w danym
samorządzie (poradnictwo, cykl szkoleń dla organizacji i samorządów z mechanizmów
współpracy),



wyróżnienie

samorządów

wdrażających

rozwiązania

z

Modelu

Współpracy,

upowszechnienie w całym województwie rozwiązań wprowadzonych w 6 wybranych
samorządach.
W 2014 roku w ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:
1) wysłano pakiety informacyjne z opisem projektu i informacjami o Modelu
Współpracy do 139 gmin;
2) przeprowadzono 6 forów subregionalnych, w których udział wzięło 197 osób;
3) przeprowadzono 16 wizyt zapoznawczych w: UM Lębork, Starostwo w Lęborku,
UG Nowa Wieś Lęborska, UM Kościerzyna, Starostwo w Kartuzach, Starostwo w
Koscierzynie, UG Sulęczyno, UM Sopot, UM Tczew, UG Słupsk, UG Ustka, UG
Pruszcz Gdański, UM Kwidzyn, UG Gniew, UM Nowy Dwór Gdański, Starostwo w
Starogardzie;
4) przeprowadzone zostały po 3 spotkania z przedstawicielami NGO i JST w
celu zdiagnozowania stanu współpracy narzędzie badania Lokalny Indeks
Jakości Współpracy. Poza spotkaniami organizacje z danego terenu wypełniały
ankiety nt. współpracy z dana JST. Łącznie odbyło się 18 spotkań, w których udział
wzięło 45 osób;
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5) w każdej gminie powołane zostały Zespoły Robocze (ZR). Podczas spotkań omawiano
najmocniejsze i najsłabsze obszary współpracy zgodnie z płaszczyznami Modelu
Współpracy. W każdej gminie odbyły się po 2 spotkania, łącznie udział w 12
spotkaniach wzięło 39 osób;
6) przeprowadzonych zostało 490 godzin doradztwa mobilnego dla organizacji
pozarządowych. W doradztwie wzięło udział 107 osób. Doradztwo odbywało się
z zakresu:

współpracy

z samorządem, konsultacji ofert

na realizację

zadań

publicznych, zmiany statutów, poszukiwania źródeł finansowania, aspektów formalnoprawny itp. Łącznie udzielono 250 porad;
7) odbyło się 8 spotkań konsultacyjnych z NGO, w których udział wzięło 142 osób.
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