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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
o) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
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p) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
q) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
r) 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 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 2015 roku w ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:
- zorganizowano 16 konferencji regionalnych, upowszechniających Model Kontraktowania Usług
Społecznych, w których udział wzięło 740 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i
organizacji pozarządowych z całej Polski
- ostatecznie zrekrutowano i podpisano umowy o współpracy z 17 jednostkami samorządu
terytorialnego (16 gminami oraz 1 powiatem);
- zorganizowano III Kongres Współpracy Lokalnej nt. upowszechniania zlecania zadań przez
samorząd lokalny organizacjom pozarządowym w oparciu Model Kontraktowania Usług
Społecznych, 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.
Dotacje można przeznaczyć na:
1. realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego,
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2. na rozwój młodej organizacji pozarządowej zarejestrowanej na terenie woj. pomorskiego

W 2015 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 9 spotkań informacyjnych dla przedstawicieli słupskich NGO jak i
aktywnych mieszkańców Słupska działający w różnych grupach nieformalnych (w spotkaniach
udział wzięło łącznie 30 osób); spotkania dotyczyły realizacji przedsięwzięć na rzecz
społeczności lokalnych
3) przeprowadzono 4 szkolenia 1-dniowe dla członków grup nieformalnych/organizacji;
4) przyznano dofinansowanie dla 22 projektów grup nieformalnych.
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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 107 godz. doradztwa na rzecz 8 RDPP;
2) w celu wyłonienia środowisk zainteresowanych powołaniem RDPP animator odbył 12
spotkań, podczas których omówiono możliwości wsparcia powołania lokalnej RDPP w
ramach projektu; w spotkaniach udział wzięły 103 osoby;
3) odbyły się 3 spotkania strategiczne dla nowopowstałych rad, w których udział wzięły 33
osoby;
4) przeprowadzono badanie narzędziem samooceny w 1 RDPP. Łącznie w badaniach wzięło
udział 7 osób reprezentujących 1 RDPP;
5) przeprowadzono 2 szkolenie dwudniowe nt. roli RDPP w lokalnych społecznościach, w
którym udział wzięło 27 osób;
6) przeprowadzono 7 godz. doradztwa prawnego;
7) przeprowadzono 79 godz. doradztwa w zakresie wdrażania standardów w nowopowstałych
RDPP;
8) przeprowadzono 10 spotkań dwudniowych dot. wdrażania standardów w RDPP; w
spotkaniach udział wzięło 87 osób;
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9) przeprowadzono 4 szkolenia upowszechniające wypracowane standardy; wzięło w nich udział
70 osób;
10) zorganizowano 1 konferencję podsumowującą, w której uczestniczyło75 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 2015 roku w ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:
1) przeprowadzono 6 forów subregionalnych, w których udział wzięło 197 osób; spotkania
dotyczyły wdrażania w gminach Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji
Pozarządowych
2) przeprowadzono 35 szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek
samorządowych, dotyczących zakresu i form współpracy pomiędzy tymi podmiotami; w
szkoleniach udział wzięło łącznie 570 osób;
3) odbyło się 18 spotkań, w ramach których przeprowadzono badania narzędziem Lokalny
Indeks Jakości Współpracy (badanie dotyczyło jakości współpracy JST z NGO w województwie
pomorskim); w spotkaniach udział wzięło 45 osób;
4) odbyło się 8 spotkań konsultacyjnych (łącznie 490 godz. doradztwa), podczas którym
omówiono jakość i formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji
pozarządowych; spotkania miały charakter doradczy, uczestniczyło w nich 178 osób;
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5) udzielono 700 godz. doradztwa mobilnego (355 porad) dla organizacji pozarządowych w
zakresie budowania trwałego i spójnego systemu wspierania NGO i inicjatyw obywatelskich;
ze wsparcia skorzystało 194 przedstawicieli JST i NGO;
6) odbyło się 27 spotkań konsultacyjnych z organizacji pozarządowych, dot. konkretnych
narzędzi,

ujętych

w

Modelu

Współpracy

Administracji

Publicznej

i

Organizacji

Pozarządowych; łącznie w spotkaniach udział wzięło 429 przedstawicieli NGO z terenu woj.
pomorskiego;
7) odbyła się 1 konferencja dot. zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego z
organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza w kontekście realizacji zadań publicznych; w
konferencji uczestniczyło 75 osób;
8) odbyło się 14 spotkań Zespołów Roboczych, odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie
narzędzi Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych. W skład
zespołów, poza urzędnikami, weszli także przedstawiciele NGO i PES, jako podmioty
realizujące zadania publiczne, zlecane przez JST; w spotkaniach udział wzięło 38 osób.
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Fundusze na start i rozwój – lokalnie, regionalnie i centralnie
Projekt realizowany w partnerstwie trzema ośrodkami SPLOT: Stowarzyszeniem BORIS (lider),
Stowarzyszeniem ESWIP oraz Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych. Celem projektu
było zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich, w
ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

W ramach projektu w województwie pomorskim (Słupsk, Kartuzy, Chojnice, Lębork, Tczew) Cykl
spotkań przeznaczony był dla: przedstawicieli/ek administracji publicznej, instytucji kultury,
edukacji, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych z
województwa pomorskiego, zainteresowanych sfinansowaniem przedsięwzięć z funduszy unijnych w
perspektywie finansowej 2014-2020.

Projekt realizowany był przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach
„Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”
ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna.

W 2015 roku w ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:
1) seminaria informacyjne – 10 spotkań (307 osób uczestniczących)
2) warsztaty tematyczne – 15 spotkań (54 osoby uczestniczące)
3) webinaria tematyczne – 5 webinariów (127 osób uczestniczących).
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Masz Głos – Masz Wybór
W 2015 roku Centrum Inicjatyw Obywatelskich wzięło po raz kolejny udział w akcji „Masz Głos –
Masz Wybór” w ramach zadania Dostępni Radni. W ramach programu organizowane były
spotkania mieszkańców z radnymi.

Była to kontynuacja działań, podejmowanych przez CIO od kilku lat. Celem spotkań jest stworzenie
przestrzeni dla obywateli/ek do zgłaszania pomysłów, opinii, informacji, a także prezentacja
działalności radnych z danego okręgu i kontakt ze swoimi wyborcami. Podczas spotkań poruszane
kwestie ważne dla mieszkańców, a leżą w kompetencjach radnych.

W 2015 roku w ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:
1) spotkanie z radnymi 20 października 2015 - spotkanie dot. funkcjonowania w Słupsku płatnej
strefy parkowania oraz estetyki Śródmieścia. W spotkaniu uczestniczyło 3 radnych (z okręgu,
którego dot. problem), wiceprezydent Miasta Słupska, przedstawiciele Zarządu Infrastruktury
Miejskiej, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz mieszkańcy (ok. 30 osób);
2) spotkanie z radnymi 9 grudnia 2015 roku - spotkanie dot. funkcjonowania w Słupsku Straży
Miejskiej (główne pytania: czy SM jest w Słupsku potrzebna, czy spełnia pokładane w niej
nadzieje?). W spotkaniu uczestniczyło 7 radnych, wiceprezydent Słupska, przedstawiciele
Straży Miejskiej oraz Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, a także ok. 30 mieszkańców (ok. 30
osób), w tym przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych.
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Laureaci Nagrody Bursztynowego Mieczyka 2015
W 2015 roku Centrum Inicjatyw Obywatelskich zostało laureatem Nagrody Rzecznika Praw
Obywatelskich, przyznawanej przez Kapitułę Bursztynowego Mieczyka.

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar przyznał Centrum Inicjatyw Obywatelskich
wyróżnienie specjalne w ramach Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego – za
szczególne osiągnięcia w dziedzinie budowy społeczeństwa obywatelskiego. W imieniu Rzecznika –
podczas specjalnej gali 5 grudnia 2015 roku w Europejskim Centrum Solidarności – nagrodę wręczył
pełnomocnik terenowy RPO w Gdańsku.

Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego jest wieloletnią, międzysektorową,
partnerską inicjatywą w województwie pomorskim. Jej głównym celem jest wzmocnienie
i docenienie sektora obywatelskiego oraz poniesienie prestiżu i etosu pracy w organizacjach
pozarządowych, a także poszerzenie aktywności społeczności lokalnych. Partnerstwo nagrody działa
poprzez ścisłą współpracę z instytucjami w środowisku lokalnym i aktywne, poszukujące nowych
rozwiązań formy animacji. Podstawową wartością Partnerstwa nagrody jest praca na rzecz dobra
wspólnego oparta na zaufaniu i solidarności.
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Inne działania
Poza działaniami projektowymi, CIO aktywnie włączało się w przedsięwzięcia innych organizacji
pozarządowych, oraz prowadziło statutowe działania na rzecz innych podmiotów. W 2015 roku:
1) zorganizowano 5 spotkań informacyjnych;
2) współorganizowano spotkanie informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych,
dotyczące Ustawy o petycjach – spotkanie było organizowane w ramach kampanii „PETYCJATWOJE PRAWO” prowadzonej przez Kancelarię Senatu RP wspólnie z Instytutem Spraw
Publicznych i Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich; w spotkaniu udział wzięło ok. 30 osób;
3) współorganizacja Kawiarenki Obywatelskiej, dotyczącą współistnienia sztuki z aktywnością
społeczną; gościem spotkania była Marta Frej.
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