Sprawozdanie merytoryczne
Centrum Inicjatyw Obywatelskich 2016

Dane adresowe
Centrum Inicjatyw Obywatelskich
Ul. Sienkiewicza 19
76-200 Słupsk
Tel./fax 59 840 29 20
KRS: 0000056842
cio@cio.slupsk.pl
Działalność statutowa
Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność statutową.
CIO nie prowadzi odpłatnej działalności statutowej. W 2016 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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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,
2. na rozwój młodej organizacji pozarządowej zarejestrowanej na terenie woj. pomorskiego.
W 2016 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;
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2) przeprowadzono 27 spotkań konsultacyjnych (konsultacje wniosków o dotację w ramach
programu)
3) przeprowadzono 6 spotkań informacyjnych dla przedstawicieli słupskich NGO jak i
aktywnych mieszkańców Słupska działający w różnych grupach nieformalnych; spotkania
dotyczyły realizacji przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnych
4) przeprowadzono 4 szkolenia 1-dniowe dla członków grup nieformalnych/organizacji;
5) złożono 106 wniosków o dofinansowanie;
6) przyznano dofinansowanie dla 22 projektów (2 mini granty, 3 start-upy, 17 projektów grup
nieformalnych);
7) odbyły się 3 spotkania partnerów, realizujących przedsięwzięcie;
8) przeprowadzono 12 spotkań monitorujących realizację dofinansowanych przedsięwzięć (pod
kątem merytoryczno-finansowym).
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Konkurs grantowy „Granty dla słupskich NGO”
Zadanie polegało na wspieraniu organizacji pozarządowych, w tym organizacji samopomocowych,
działających na terenie Słupska poprzez lokalny konkurs grantowy oraz wsparcie informacyjno doradcze w zakresie m.in. realizacji projektów społecznych.
Celem podejmowanych działań było pobudzanie aktywności obywatelskiej i aktywizacja
społeczności lokalnej w szczególności w zakresie działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i
działań rzeczniczych.
Zadanie polega na przygotowaniu społeczności lokalnej do samodzielnej realizacji zadań wraz z
nabyciem praktycznych umiejętności w zakresie m.in.:
 tworzenia projektu,
 wypełniania aplikacji finansowych,
 raportowania i rozliczania projektów,
 pracy w zespole zadaniowym,
 konstruowania i rozliczania budżetów zadaniowych.
W celu nabycia przez społeczność lokalną powyższych umiejętności został zorganizowany lokalny
konkurs grantowy, przeznaczony dla słupskich organizacji pozarządowych podejmujących zadania
integrujące środowiska społeczne i związane z działalnością na rzecz dobra wspólnego. Dla organizacji
realizujących projekty zorganizowane zostały działania informacyjno - doradcze, z których organizacje
będą mogły korzystać na każdym etapie realizacji projektów.
Główne cele projektu:
1. wzmocnienie potencjału trzeciego sektora poprzez organizację dwóch naborów wniosków
grantowych ("Granty dla słupskuch NGO") dla słupskich organizacji, w ramach których
zgłoszono do dofinansowania;
2. zwiększenie liczby obywateli angażujących się w życie społeczne;
3. zwiększenie kompetencji obywatelskich, społecznych i kreatywności słupszczan/ek poprzez
realizację różnorodnych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności;
4. zwiększenie umiejętności i wiedzę grantobiorców w zakresie planowania i realizacji
projektów społecznych.
Adresaci działania
Głównym adresatem zadania publicznego są organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta
Słupska. Ze wsparcia w ramach konkursu grantowego skorzystają także lokalni/e liderzy/ki,
animatorzy/ki społeczni/e ze Słupska.
W 2016 roku w ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:
1) wzmocniono potencjał trzeciego sektora poprzez organizację konkursu grantowego "Granty
dla słupskuch NGO" – 2 nabory wniosków w ramach konkursu "GRANTY DLA SŁUPSKICH
NGO";
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2) zwiększono liczbę obywateli angażujących się w życie społeczne poprzez realizację projektów
społecznych w ramach konkursu "Granty dla słupskich NGO" - 11 zgłoszonych inicjatyw do
konkursu "GRANTY DLA SŁUPSKICH NGO, 7 zrealizowanych przez słupskie organizacje
inicjatyw;
3) zwiększono kompetencje obywatelskie, społeczne i kreatywność słupszczan/ek poprzez
realizację różnorodnych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności - 3 spotkania informacyjne, 6
spotkań doradczych;
4) zwiększono umiejętności i wiedzę grantobiorców w zakresie planowania i realizacji projektów
społecznych.
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Konkurs grantowy „Stop przemocy wobec zwierząt”
Zadanie polegało na wspieraniu organizacji pozarządowych, w tym organizacji samopomocowych,
działających na terenie Słupska poprzez lokalny konkurs grantowy oraz wsparcie informacyjno doradcze w zakresie m.in. realizacji projektów społecznych.
Celem podejmowanych działań jest pobudzanie aktywności obywatelskiej i aktywizacja
społeczności lokalnej w szczególności w zakresie działania na rzecz zwierząt, w tym
przeciwdziałanie przemocy wobec zwierząt.
Zadanie polegało na przygotowaniu społeczności lokalnej do samodzielnej realizacji zadań wraz z
nabyciem praktycznych umiejętności w zakresie m.in.:
 tworzenia projektu,
 wypełniania aplikacji finansowych,
 raportowania i rozliczania projektów,
 pracy w zespole zadaniowym,
 konstruowania i rozliczania budżetów zadaniowych,
W celu nabycia przez społeczność lokalną powyższych umiejętności zorganizowano lokalny konkurs
grantowy, przeznaczony dla słupskich organizacji pozarządowych podejmujących zadania integrujące
środowiska społeczne i związane z działalnością na rzecz dobra wspólnego.
Cele główne projektu:
1. wzrost liczby obywateli angażujących się w życie społeczne poprzez realizację w Słupsku w
2016 roku;
2. wzmocnienie potencjał u III sektora w Słupsku poprzez rozwój zdolności do realizacji
projektów społecznych;
3. zwiększenie kompetencji obywatelskich, społecznych i kreatywności słupszczan/nek 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 informacyjno-doradczych w 2016 roku.
5. wzrost aktywności lokalnej, wzrost liczby wolontariuszy.
W 2016 roku w ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:
1) zwiększono dostęp do konkursu grantowego dla słupskich organizacji – 1 konkurs dotacyjny;
2) zwiększono liczbę realizowanych w Słupsku inicjatyw pozarządowych w zakresie działań na
rzecz zwierząt, w tym przeciwdziałaniu przemocy wobec zwierząt - poprzez wsparcie 3
projektów społecznych dofinansowanych w ramach konkursu (na kwotę 13.000 zł);
3) zwiększono wiedzę i umiejętności grantobiorców w zakresie realizacji projektów społecznych
poprze organizację spotkań informacyjnych i spotkań doradczych – 2 spotkania informacyjne,
4 spotkania doradcze dla grup inicjatywnych;
4) zwiększono dostęp do informacji o konkursach grantowych dla organizacji i formach realizacji
projektów społecznych poprzez publikacje na stronach www.cio.slupsk.pl, profilu Facebook
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CIO oraz informacje przekazywane poprzez e-mail bezpośrednio do organizacji. Ponadto
informacje o konkursie ukazały się w lokalnych mediach - Radio Koszalin i TV Kanał 6.
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Konkurs grantowy „Eko – Grant”
Zadanie polegało na wspieraniu organizacji pozarządowych w tym organizacji samopomocowych
działających na terenie Słupska poprzez lokalny konkurs grantowy oraz wsparcie informacyjno doradcze w zakresie m.in. realizacji projektów społecznych.
Celem podejmowanych działań było pobudzanie aktywności obywatelskiej i aktywizacja
społeczności lokalnej w szczególności w zakresie działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i
działań rzeczniczych.
Zadanie polegało na przygotowaniu społeczności lokalnej do samodzielnej realizacji zadań wraz z
nabyciem praktycznych umiejętności w zakresie m.in.:
 tworzenia projektu,
 wypełniania aplikacji finansowych,
 raportowania i rozliczania projektów,
 pracy w zespole zadaniowym,
 konstruowania i rozliczania budżetów zadaniowych.
W celu nabycia przez społeczność lokalną powyższych umiejętności zorganizowany został lokalny
konkurs grantowy, przeznaczony dla słupskich organizacji pozarządowych podejmujących zadania
integrujące środowiska społeczne i związane z działalnością na rzecz dobra wspólnego. Dla organizacji
realizujących projekty zorganizowane zostały działania informacyjno - doradcze, z których organizacje
będą mogły korzystać na każdym etapie realizacji projektów.
Cele główne projektu:
1. wzrost liczby obywateli angażujących się w życie społeczne poprzez realizację w Słupsku w
2016 roku,
2. wzmocnienie potencjału III sektora w Słupsku poprzez rozwój zdolności do realizacji
projektów społecznych,
3. zwiększenie kompetencji obywatelskich, społecznych i kreatywności słupszczan/nek 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 informacyjno - doradczych w 2016 roku.
W 2016 roku w ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:
1) zwiększono dostęp do konkursu grantowego dla słupskich organizacji – 1 konkurs dotacyjny
dla słupskich organizacji;
2) zwiększono liczbę realizowanych w Słupsku inicjatyw pozarządowych poprzez wsparcie 3
projektów społecznych dofinansowanych w ramach konkursu;
3) zwiększono wiedzę i umiejętności grantobiorców w zakresie realizacji projektów społecznych
poprze organizację spotkań informacyjnych i spotkań doradczych – 2 spotkania informacyjne,
4 spotkania doradcze dla grup inicjatywnych;
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4) zwiększono dostęp do informacji o konkursach grantowych dla organizacji i formach realizacji
projektów społecznych poprzez publikacje na stronach www.cio.slupsk.pl, profilu Facebook
CIO oraz informacje przekazywane poprzez e-mail bezpośrednio do organizacji. Ponadto
informacje o konkursie ukazały się w lokalnych mediach - Radio Koszalin i TV Kanał 6.
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Z dzieckiem w miasto
Zadanie zrealizowane w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016. Zaplanowane działania
miały na celu propagowanie miejsc przyjaznych rodzicom i dzieciom, a także namawianie słupszczan i
słupszczanek, by chętniej korzystali z przestrzeni centrum miasta, gdzie pojawiły się punkty, w
których możliwe jest przewinięcie, nakarmienie dziecka oraz spędzenie z nim wspólnego czasu.
Głównym celem zadania było zatem zwiększenie dostępności miejsc użyteczności publicznej o 8 dla
osób z dziećmi w centrum miasta oraz zachęcenie ich do spędzania tam czasu oraz:
 zwiększenie liczby osób z dziećmi, które spędzają czas wolny w centrum miasta i korzystają z
oferty instytucji/firm znajdujących się w śródmieściu;
 zwiększenie wiedzy mieszkańców/ek na temat min. 50 miejsc w Słupsku, które są przyjazne
rodzicom/opiekunom z dziećmi;
 uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzebę tworzenia przyjaznych i dostępnych miejsc
dla rodziców/opiekunów z dziećmi;
 zwiększenie komfortu załatwiania spraw w centrum miasta rodziców/opiekunów i ich dzieci.
Powyższe cele zostały zrealizowane poprzez:
1. zakup przewijaków, krzesełek do karmienia, stolików, zabawek i wyposażenie miejsc
użyteczności publicznej w kąciki dla rodzin;
2. stworzenie listy miejsc przyjaznych rodzicom/opiekunom z dziećmi i ich promocja.
3. stworzenie wspólnego znaku graficznego dla miejsc przyjaznych rodzicom/opiekunom z
dziećmi i umieszczanie go na firmach/instytucjach/miejscach dostępnych dla dzieci;
4. przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach lokalnych, mającej na celu
uwrażliwienie na problem braku dostępności usług dla rodziców z dziećmi.
W 2016 roku w ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:
1) zwiększono dostęp do usług i oferty instytucji/organizacji działających w centrum miasta dla
rodziców/opiekunów z dziećmi – wzrost o 9 nowych miejsc;
2) zwiększono liczbę rodziców/opiekunów spędzających czas z dziećmi w centrum miasta,
3) zwiększono dostęp do informacji nt. miejsc przyjaznych rodzicom/opiekunom z dziećmi – 1
strona internetowa (59 miejsc), 1 Kawiarenka Obywatelska (19 osób uczestniczących);
4) uwrażliwiono na problem braku dostępności miejsc dla rodziców/opiekunów z dziećmi osoby
zarządzające różnego typu instytucjami – 1 Kawiarenka Obywatelska (19 osób
uczestniczących), 1 kampania informacyjna.
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Kawiarenka Obywatelska – konsultacje społeczne Strategii Rozwoju
Miasta Słupska
Celem głównym przedsięwzięcia było zwiększenie zaangażowania słupszczan/ek w debatę na
temat strategii rozwoju miasta.
Cel główny został osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:
1. zwiększenie możliwości, danie przestrzeni do angażowania się mieszkańców/ek w aktywną
debatę i działania związane z ich miastem;
2. zwiększenia zaangażowania lokalnych mediów w promowanie różnych forma aktywności
społecznej i podejmowania dialogu z przedstawicielami ratusza i Rady Miejskiej w Słupsku.
Zorganizowana została Kawiarenka Obywatelska, podczas której mieszkańcy/nki miasta mieli okazję
zapoznać się z głównymi założeniami Strategii Rozwoju Miasta na lata 2016-2022, odnieść się do
nich, ale także wnieść własne uwagi i propozycje.
Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali goście, m.in. wiceprezydent miasta Krystyna DanileckaWojewódzka, pełnomocniczka ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji miasta Beata
Maciejewska, przedsiębiorca Arkadiusz Śmigielski, Dariusz Patoleta prezes Fundacji Kaszubskie
Słoneczniki (ekspert ds. edukacji), radni/e Miasta Słupsk, Jan Mołdoch (PUP), Ewa Krzaczkowska
(PARR). W każdym momencie dyskusji mieszkańcy/nki Słupska mogli odnosić się do wypowiedzi gości
oraz wygłaszać własne opinie i uwagi.
Przedstawicielka CIO spisywał wszystkie uwag zgłoszone przez mieszkańców/nki, które po spotkaniu
zostały przesłane do przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Słupsku. Po spotkaniu została
wyemitowana relacja z Kawiarenki na antenie Radia Słupsk.
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Kawiarenka Obywatelska – z dzieckiem w miasto
Celem spotkania było rozpoczęcie dyskusji na temat tego, czy Słupsk jest miastem przyjaznym
rodzinom i najmłodszym mieszkańcom. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Z dzieckiem w
miasto”.
Do udziału w spotkaniu zostali m.in. przedstawiciele kierownictwa ratusza, słupscy radni, pracownicy
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, pracownicy Wydziału Współpracy z Biznesem,
przedstawiciele słupskich organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy.
Podczas Kawiarenki dyskutowano:
1. czy wdrażanie w Słupsku inicjatywy w zkaresie wsparcia rodzin i dzieci wpływają realnie na
poprawę jakości życia tej grupy mieszkańców?
2. czy rozwiązania w tym zakresie konsultowane są z odbiorcami?
3. czy architektura i wyposażenie budynków użyteczności publicznej sprzyjają aktywności
rodzicom z dziećmi w przestrzeni publicznej?
Spotkanie prowadził Piotr Głowacki, dziennikarz Radio Koszalin.
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Kawiarenka Obywatelska – współpraca Miasta Słupska z
organizacjami pozarządowymi
Celem spotkania było podsumowanie1,5-rocznej współpracy Prezydenta Miasta Słupska, Roberta
Biedronia, z organizacjami pozarządowymi. Omówiono też nadchodzące wyzwania i zmiany w
zasadach współpracy samorządu i słupskich organizacji. Podczas Kawiarenki poruszono też kwestię
zmian w opłatach czynszowych dla NGO.
Kawiarenka Obywatelska spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony słupskich organizacji
pozarządowych. Wśród gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Słupskiej Rady Organizacji
Pozarządowych oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego.
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Aktywny senior
Projekt dotyczył zwiększenia potencjału merytorycznego 60 seniorów ze Słupska w zakresie
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym/publicznym, poprzez realizację kompozycji
zróżnicowanych działań. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020,
oraz przez Miasto Słupsk.
Przedsięwzięcie stanowiło odpowiedź na problem, jakim jest niski poziom życia słupskim seniorów
w kontekście aktywności społecznej i korzystania ze zróżnicowanych form umożliwiających
efektywny udział w życiu społeczności.
Cel główny został osiągnięty przez następujące cele szczegółowe:
1. zwiększenie potencjału merytorycznego 60 seniorów z terenu Słupska w zakresie korzystania
z narzędzi partycypacyjnych;
2. zwiększenie potencjału merytorycznego 60 seniorów z terenu Słupska w zakresie narzędzi
umożliwiających wprowadzenie zmian w przestrzeni publicznej;
3. zwiększenie dostępu do informacji na temat możliwości aktywnej partycypacji w życiu
społecznych i w procesach decyzyjnych wśród 60 seniorów z terenu Słupska;
4. zwiększenie potencjału merytorycznego 60 seniorów z terenu Słupska dotyczących
możliwości różnorodnych form komunikowania się z otoczeniem i sygnalizowania swoich
potrzeb społecznych;
5. zwiększenie dostępu dla seniorów do przestrzeni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku
jako miejsca aktywności społecznej osób starszych;
6. zwiększenie liczby świadczonego wsparcia na rzecz aktywnego uczestnictwa osób starszych w
życiu społecznym/publicznym.
Dzięki realizacji projektu w 2016 roku:
1) wzrosły wiedza i umiejętności wśród 60 słupskich seniorów w zakresie korzystania z narzędzi
partycypacyjnych, takich jak: inicjatywa lokalna, budżet obywatelski, konsultacje społeczne
poprzez udział w warsztatach „Klub Aktywnego Seniora”;
2) zwiększył się dostęp 60 słupskich seniorów do informacji nt. możliwości aktywnej
partycypacji w życiu społecznym i w procesach decyzyjnych dzięki wydaniu 4 numerów
Informatora Seniora;
3) wzrosły wiedza i umiejętności wśród 60 słupskich seniorów dot. możliwości różnorodnych
form komunikowania się z otoczeniem i sygnalizowania swoich potrzeb poprzez udzielenie
288 godzin wsparcia w ramach warsztatów komputerowych „Aktywny w sieci”;
4) zwiększył się dostęp dla co najmniej 60 seniorów do przestrzeni Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Słupsku jako miejsca aktywności osób starszych poprzez realizację części przedsięwzięć na
terenie MBP (8 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki, 288 godz. warsztatów komputerowych
„Aktywny w sieci”, Obywatelski Punkt Książki);
5) o 4 nowe formy zwiększyła się liczba świadczonego wsparcia na rzecz aktywnego
uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym/publicznym w Słupsku – warsztaty
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partycypacyjne „Klub Aktywnego Seniora”, Dyskusyjny Klub Książki, warsztaty komputerowe
„Aktywny w sieci”, 6 Obywatelskich Punktów Książki.
Ponadto, w ramach projektu przeprowadzono/zrealizowano:
1) 64 godz. wsparcia merytorycznego w ramach warsztatów „Klub Aktywnego Seniora” dla 60
słupskich seniorów;
2) 4 wydania Informatora Seniora, o łącznym nakładzie 2000 szt. oraz 4 wydania w wersji PDF;
3) 288 godz. wsparcia w ramach warsztatów komputerowych "Aktywny w sieci" dla 60
seniorów;
4) 8 spotkań w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki (120 uczestników);
5) 6 regałów Obywatelski Punkt Książki w przestrzeni publicznej;
6) 12 książek do Obywatelskich Punktów Książki.
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Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim

Od listopada 2016 roku Centrum Inicjatyw Obywatelskich prowadzi Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej w subregionie słupskim. Przedsięwzięcia realizowane jest w ramach projektu,
współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego. Partnerami są: Słowińska Grupa Rybacka i Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.
Celem Ośrodka jest wspieranie rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim
(powiat słupski, bytowski, lęborski, miasto Słupsk). Oferta OWES skierowana jest do podmiotów
reintegracyjnych (ZAZ, CIS, KIS, WTZ), podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, które
prowadzą działalność ekonomiczną, zatrudniają pracowników (organizacje pozarządowe
prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego), podmiotów sfery gospodarczej
(organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, ZAZ oraz spółdzielnie, których celem
jest zatrudnianie), inicjatyw o charakterze nieformalnym, przedsiębiorstw społecznych i jednostek
samorządu terytorialnego, prowadzących działalność na terenie powiatów: słupskiego, lęborskiego,
bytowskiego i m. Słupska.
OWES świadczy następujące usługi:
1. działania informacyjne;
2. wsparcie doradcze;
3. wsparcie szkoleniowe;
4. wsparcie przedsiębiorstw społecznych;
5. wsparcie finansowe;
6. wsparcie na rzecz partnerstwa.
Działania informacyjne dotyczą głównie oferty OWES, w tym m.in.:
1) zasad uruchamiania PS,
2) możliwych do pozyskania środków na rozwój przedsiębiorstwa społecznego,
3) zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez PES,
4) zawiązywania i rozwoju partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w tym instytucji
rynku pracy, integracji i pomocy społecznej w celu rozwoju podmiotów ekonomii społecznej,
5) zmieniających się przepisów prawa dotyczących podmiotów ekonomii społecznej,
6) promowania przykładów dobrze prosperujących PES, czy też partnerstw działających z
udziałem PES i partnerów społecznych.
OWES świadczy doradztwo: ogólne, specjalistyczne oraz biznesowe, w sposób:
1) bezpośredni - świadczone osobiście przez doradcę klientowi/klientom w siedzibie OWES lub
innym dogodnym dla klienta miejscu,
2) pośredni – świadczone drogą elektroniczną (za pomocą poczty elektronicznej,
wideokonferencji).
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Wsparcie szkoleniowe
Wsparcie szkoleniowe obejmuje organizację i prowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej i
przedsiębiorczości społecznej. Szkolenia mają na celu przygotowanie do pracy w sektorze ekonomii
społecznej, podniesienie kompetencji i kwalifikacji, ale również wzmocnienie obecnie
funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej w określonej dziedzinie wiedzy.
Wsparcie przedsiębiorstw społecznych
OWES prowadzi działania na rzecz aktywnego wsparcia przedsiębiorstw społecznych (PS).
Kompleksowa usługa wsparcia polega w szczególności na:
1) pomocy w diagnozie potrzeb klienta oraz oczekiwanych efektów działania,
2) pomoc w przygotowaniu planu działania dostosowanego do specyficznych potrzeb klientów,
3) wdrożeniu planu działania (szkolenia, doradztwo, wsparcie finansowe, itp.), polegającego na
organizowaniu i koordynowaniu wsparcia,
4) monitorowaniu wdrożenia planu działania,
5) ocenie rezultatów planowanych działań.
Wsparcie finansowe
OWES świadczy wsparcie finansowe na rzecz PS i PES, w oparciu o stosowny regulamin. Wsparciem
finansowym może być objęty podmiot, któremu udzielono wsparcia finansowego, w okresie co
najmniej obowiązywania umów o udzielenie wsparcia finansowego.
Zapraszamy do skorzystania z usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim!
BIURO PROJEKTU
PUNKT INFORMACYJNY W SŁUPSKU
Centrum Inicjatyw Obywatelskich
ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk
e-mail: cio@cio.slupsk.pl
tel./fax.: 59 840 29 20
PUNKT INFORMACYJNY W BYTOWIE
Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Podzamcze 34, 77-100 Bytów
tel.: 533 339 188
PUNKT INFORMACYJNY W LĘBORKU
ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork
tel.: 694 242 952, 728 945 959
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Czas na zmianę! Polsko-katalońska wymiana doświadczeń
Od listopada 2016 roku Centrum Inicjatyw Obywatelskich realizuje projekt ponadnarodowy „Czas na
zmianę! Polsko-katalońska wymiana doświadczeń”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Liderem projektu jest Gmina Słupsk,
drugim partnerem – barcelońskie stowarzyszenie Smilemundo.
Celem projektu jest wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności w zakresu aktywizacji zawodowej
osób zagrożonych wykluczeniem w Gminie Słupsk. Podczas wizyt studyjnych osoby odpowiedzialne
za realizacje projektu maja możliwość zapoznania się z narzędziami i metodami edukacyjnymi,
stosowany wobec osób zagrożonych przez partnera zagranicznego (mentoringu, gra edukacyjna
SmileUrbo, formy ekonomii społecznej i ekonomii solidarnej).
W ramach projektu zostanie opracowana i wdrożona Mapa Wsparcia, w której zawarte zostaną
rozwiązania służące wsparciu włączenia społecznego i walki z ubóstwem. Działania podejmowane w
ramach przedsięwzięcia wykorzystują doświadczenie partnera zagranicznego, w tym innowacyjne
metody edukacyjne, oraz pozwalają na zapoznanie się ze skutecznymi praktykami, stosowanymi w
Katalonii wobec osób zagrożonych wykluczeniem.
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Tydzień (o) Demokracji
Tydzień (o) demokracji w Słupsku trwał od 4 do 8 lipca 2016 r. Wydarzenie odbyło się w ramach Roku
Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej, a jego organizatorami byli:






Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a we Wrocławiu
Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku – Centrum Dokumentacji Europejskiej
Centrum Inicjatyw Obywatelskich
Miasto Słupsk - Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej

W ramach przedsięwzięcia zorganizowano: projekcje filmów, debatę, spotkanie z Rzecznikiem Praw
Obywatelskich, akcję społeczna i inne ciekawe wydarzenia.
Centrum Inicjatyw Obywatelskich zorganizowało akcję społeczną w przestrzeni miejskiej pn.
„Demokracja jest jak…, ponieważ…”. Celem przedsięwzięcia było wywołanie refleksji wśród
mieszkańców Słupska na temat demokracji i zapisanie jej w formie metafory. Podczas akcji
odbywającej się na ulicach Słupska mieszkańcy byli zachęcani do wypisywania swoich metafor na
temat demokracji. Była to okazja do rozmowy i refleksji na temat stanu demokracji w naszym kraju,
osobistego zaangażowania w budowanie demokracji, niezbędnych zmian, które wzmocnią
demokrację na szczeblu centralnym, ale przede wszystkim tym najbliższym, lokalnym. Zebrane hasła
będą podstawą do stworzenia w przyszłości ściany demokracji na jednym ze słupskich budynków,
gdzie najciekawsze metafory wymyślone przez mieszkańców zostaną przedstawione w formie
artystycznego muralu.
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Festiwal Organizacji Pozarządowych
W 2016 roku Centrum Inicjatyw Obywatelskich, we współpracy z Fundacją Indygo, zorganizowało
kolejny w Słupsku Festiwal Organizacji Pozarządowych. Głównym celem projektu było zwiększenie
wiedzy mieszkańców Słupska nt. działalności i osiągnięć słupskich organizacji pozarządowych.
Poprzez realizację zadania zwiększyła się ilość działań promujących bogatą ofertę słupskich
organizacji, ich rozpoznawalność wśród mieszkańców Słupska. Projekt przyczynił się do zintegrowania
środowiska pozarządowego w Słupsku i pośrednio również do zwiększenia realizacji wspólnych
inicjatyw i projektów partnerskich w Słupsku.
Festiwal Organizacji Pozarządowych odbył się w dniach od 6 do 11 czerwca. Polegał na prezentacji
swoich działań przez słupskie organizacje. Odbiorcami wszystkich prezentowanych aktywności byli
mieszkańcy Słupska.
Podczas całego tygodnia festiwalowego odbyły się między innymi takie wydarzenia jak: Kawiarenka
Obywatelska w Spichlerzu Richtera, Rozgrywki strzeleckie z wykorzystaniem sprzętu dla osób
niedowidzących/niewidomych, Warsztaty up-cyklingu, Dzień otwarty WTZ, Kurs pierwszej pomocy
przedmedycznej, Plenerowe rozgrywki brydżowe, Otwarte spotkanie Amazonek, Piknik integracyjny,
Rozgrywki Obywatelskie, „Nic co słupskie nie jest mi obce” – prelekcja Wojciecha Wachniewskiego,
wykład z symulatorami widzenia + wystawa specjalistycznego sprzętu dla osób niewidomych,
warsztaty malarskie, Akademia Zabaw Podwórkowych i spotkania sąsiedzkie, "Siła wiatru poruszająca
wyobraźnię" - warsztaty z wykorzystaniem ruchu powietrza w edukacji i zabawie i wiele innych.
W Festiwal zaangażowało się wiele słupskich Organizacji takich jak: Centrum Inicjatyw
Obywatelskich, Fundacja Indygo, Integracyjny Klub Sportowy "Zryw", Stowarzyszenie Rozwoju
Inspiracje, PSOUU – WTZ, Joannici Dzieło Pomocy OM Słupsk, Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum, Stowarzyszenia Amazonka, Polski Związek Niewidomych,
Stowarzyszenie Obszar Wrażliwości Artystycznej SOWA Słupsk, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku, Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk,
Stowarzyszenie Duchowej Pomocy Życia i wiele innych.
11 czerwca 2016 roku zorganizowany został Finał Festiwalu, na który zaproszeni zostali
przedstawiciele wszystkich słupskich organizacji. Podczas tej integracyjnej dla sektora imprezy odbyły
się liczne zajęcia i animacje, które miały na celu lepsze poznanie się członków różnego rodzaju
organizacji pozarządowych. Zwieńczeniem tego dnia był grill i wspólne biesiadowanie wszystkich
chętnych do udziału w naszej imprezie.
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Sekretariat Słupskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Centrum Inicjatyw Obywatelskich od wielu lat prowadzi Sekretariat Słupskiej Rady Organizacji
Pozarządowych. Rada działa od 2004 roku. Powstała z inicjatywy CIO (wtedy Słupskiego Centrum
Wspomagania Organizacji Pozarządowych) i Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu
Miejskiego w Słupsku.
W obecnej kadencji członkami Rady są:
1. Mirosław Mirynowski – Integracyjny Klub Sportowy "ZRYW"
2. Marta Makuch - Centrum Inicjatyw Obywatelskich
3. Renata Wismont – Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "Dajmy im radość"
4. Piotr Merecki - Pomorska Fundacja Pamięci Gryfitów
5. Anna Butrym - Fundacja Progresja
6. Robert Chomicki - Stowarzyszenie Inspiracje
7. Kamila Gryglewicz - Fundacja Indygo
Do zadań Sekretariatu należało:
 prowadzenie kalendarza spotkań,
 tworzenie i dystrybucja sprawozdań ze spotkań ROP,
 przygotowywanie technicznej strony zebrań,
 dystrybucja dokumentów tworzonych przez członków ROP.
Podczas comiesięcznych spotkań członkowie Rady omawiali kwestie związane z funkcjonowaniem
słupskich organizacji pozarządowych.
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Lekcje obywatelskie
Centrum Inicjatyw Obywatelskich, na zaproszenie Fundacji „Kaszubskie Słoneczniki”, przeprowadziło
lekcje obywatelskie wśród uczniów usteckiej szkoły „ADVENTURE”.
Zajęcia z dziećmi przybrało niestandardową, innowacyjną formą. Naszym celem było ukazanie
uczniom, że obywatelskość i patriotyzm to nie tylko wielkie słowa, ale codzienne czynności, które
mogą być wykonywane przez każdego z nas. lekcje prowadzone były metodą warsztatową, która
pozostawiała uczestnikom wiele swobody w działaniu.
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Akcja społeczna „Odzyskać wybór” – Słupsk 2016
Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaangażowało się w akcję społeczną „Odzyskać wybór”.
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w odpowiedzi na propozycje zmian zgłoszonych przez
Komitet Inicjatywy Obywatelskiej „Stop aborcji” w zakresie zaostrzenia prawa dotyczącego aborcji.
Akcja miała na celu pokazanie sprzeciwu wobec działań dążących do całkowitego zakazu aborcji,
także w sytuacjach, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu, zagraża zdrowiu i życiu matki lub płód ma
poważne wady genetyczne.
W akcję zaangażowali się mieszkańcy, przedstawiciele wielu słupskich organizacji pozarządowych
oraz środowiska pro kobiece w mieście.
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