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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  

mailto:cio@cio.slupsk.pl
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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 

 
Zadanie polegało na wspieraniu młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, w tym 

grup samopomocowych, na terenie województwa pomorskiego poprzez lokalne konkursy 

grantowe oraz ścieżkę wsparcia animacyjnego, szkoleniowego i sieciującego. Celem 

przedsięwzięcia było zwiększenie aktywności obywatelskiej  na Pomorzu i wzmocnienie potencjału 

III sektora w województwie pomorskim, młodych organizacji i grup nieformalnych. 

 

Projekt realizowany był w partnerstwie: 

1. Fundacja Pokolenia – powiaty: gdański, tczewski, malborski, sztumski, kwidzyński; 

2. CIO– powiat słupski i miasto (na prawach powiatu) Słupsk; 

3. EDUQ– powiaty: lęborski, wejherowski, pucki; 

4. Fundacja Parasol – powiaty: bytowski, kościerski; 

5. LGD Ziemi Człuchowskiej – powiaty: człuchowski, chojnicki; 

6. Stowarzyszenie Morena w (nieformalnym) partnerstwie z LGD "Chata Kociewia" – miasta na 

prawach powiatu: Gdańsk, Sopot Gdynia i powiat starogardzki; 

7. Fundacja EDS: powiat kartuski; 

8. Fundacja Strefa Mocy: powiat nowodworski. 

 

Beneficjentami bezpośrednimi projektu są organizacje pozarządowych i grupy nieformalne, w tym 

grupy samopomocowe, z terenu Słupska i województwa pomorskiego.  

 

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 2018 roku w ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania: 

1)      przeprowadzono 3 spotkania informacyjne dla przedstawicieli słupskich NGO jak i 
aktywnych mieszkańców Słupska działający w różnych grupach nieformalnych; spotkania 
dotyczyły realizacji przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnych 
2)      przeprowadzono 1 szkolenie  dla członków grup nieformalnych/organizacji; 
3)      przyznano dofinansowanie dla 12 projektów dla grup nieformalnych i organizacji z  
terenu Słupska i powiatu słupskiego na kwotę  28 000 zł). 
4) przeprowadzono 16 spotkań animacyjnych/konsultacyjnych. 
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Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim 

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim prowadzony jest przez Centrum 

Inicjatyw Obywatelskich od listopada 2016 roku. 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. 

 

W 2018 roku, w ramach prowadzenia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie 

słupskim, zrealizowano: 

 zawiązano 9 Grup Inicjatywnych, chcących założyć podmiot ekonomii społecznej, 

 objęto wsparciem 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

 objęto wsparciem 15 podmiotów ekonomii społecznej, 

 dzięki wsparciu OWES, 5 środowisk przystąpiło do wspólnej realizacji przedsięwzięcia, 

mającego na celu rozwój ekonomii społecznej, 

  utworzono 67 miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych (nowopowstałych), a 

łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 1 507 500,00 zł, 

 utworzono 1 organizację pozarządową prowadzącą działalność odpłatna pożytku publicznego 

lub działalność gospodarczą.  
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Czas na zmianę! Polsko-katalońska wymiana doświadczeń 

 

Projekt ponadnarodowy „Czas na zmianę! Polsko-katalońska wymiana doświadczeń” realizowany 

był przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich od listopada 2016 roku do końca kwietnia 2018 roku. 

Przedsięwzięcie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Liderem projektu była Gmina Słupsk, drugim partnerem – 

barcelońskie stowarzyszenie Smilemundo. 

 

Celem projektu było wdrożenie nowych rozwiązań, w  szczególności w zakresu aktywizacji 

zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem w Gminie Słupsk. Podczas wizyt studyjnych osoby 

odpowiedzialne za realizacje projektu miały 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 opracowano i wdrożono Mapa Wsparcia, w której zawarto rozwiązania służące 

wsparciu włączenia społecznego i walki z ubóstwem. Działania podejmowane w ramach 

przedsięwzięcia wykorzystywały doświadczenie partnera zagranicznego, w tym innowacyjne metody 

edukacyjne, oraz pozwoliły na zapoznanie się ze skutecznymi praktykami, stosowanymi w Katalonii 

wobec osób zagrożonych wykluczeniem.  

 

W ramach projektu w 2018 roku: 

 odbyły się 2 spotkania zespołu ds. opracowania Mapy Wsparcia, 

 opracowano 1 Mapę Wsparcia, 

 powstała 1 strona internetowa „Bank Czasu – wymieśmy się umiejętnościami” 

(https://www.bankczasu.gminaslupsk.pl/pl), 

 odbyły się 3 spotkania animacyjne wśród mieszkańców Gminy Słupsk: 

1. Jezierzyce – festyn ze zbiórką na rzecz dwóch chorych chłopców, 

2. Głobino – wykonanie bociana – symbolu Gminy Słupsk, techniką filcowania przez grupę 

osób niepełnosprawnych, a następnie prezentacja na stoisku podczas Dnia Mieszkańca w 

Redzikowie. 

 odbyło się 1 spotkania dot. gry „MOST”, która ma służyć włączaniu osób zagrożonych 

wykluczeniem (w ramach wsparcia świadczonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Słupsku), 

 odbyły się 4 szkolenia 1-dniowe dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Słupsku, podnoszące ich kompetencje w zakresie wspierania osób zagrożonych 

wykluczeniem, 

 odbyły się 3 szkolenia 1-dniowe dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Słupsku z gry „MOST”, 

 odbyły się 3 szkolenia 1-dniowe dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Słupsku z gry „MOST”. 

 

Gra „MOST” została finalistą międzynarodowego konkursu HOW Design.  

  

https://www.bankczasu.gminaslupsk.pl/pl


 

9 
 

 

Ekonomia solidarna bez granic 

Projekt „Ekonomia solidarna bez granic” realizowany jest przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich 

w partnerstwie z Miastem Słupsk oraz hiszpańskim stowarzyszeniem Asociacion Smilemundo z 

Barcelony (partner zagraniczny). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

Współpraca z zagranicznym Partnerem polegać będzie na wymianie informacji i doświadczeń, na 

transferze nowych rozwiązań i ich zaadaptowaniu oraz wdrożeniu w zakresie ekonomii społecznej i 

solidarnej. 

 

Celem projektu jest wypracowanie we współpracy z partnerem zagranicznym rozwiązania służącego 

wsparciu przedsiębiorczości społecznej (Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej) oraz 

wdrożenie go w Słupsku. Rozwiązania te maja ułatwić w przyszłości do stęp do zatrudnienia osobom 

znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej.  

 

Współpraca z hiszpańską organizacją pozwoli na wykorzystanie wiedzy i doświadczenia Smilemundo i 

podmiotów ekonomii społecznej, odwiedzanych w ramach wizyt zaplanowanych w projekcie i 

solidarnej w zakresie zidentyfikowanego problemu, jakim jest mało efektywne wspieranie ekonomii 

społecznej. 

 

Rezultatem projektu będzie między innymi zwiększenie dostępności mieszkańców/nek Słupska do 

informacji o ekonomii społecznej i solidarnej. 

 

W 2018 roku w ramach projektu zrealizowano: 

 opracowano 1 opis narzędzi i metod w zakresie ekonomii społecznej, możliwych do 

adaptacji w Słupsku, 

 odbyły się 4 spotkania Rady Ekspertów, 

 opracowano 1 instrukcję i rekomendacje do wdrażania Strategii Rozwoju Ekonomii 

Społecznej w JST, 

 odbyła się 1 wizyta członków Rady Ekspertów w Katalonii, 

 odbyły się 4 spotkania członków Sieci – opracowano Plan Współpracy pomiędzy Członkami 

Sieci, 

 opracowano Podręcznik Tworzenia Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej w Jednostkach 

Samorządu Terytorialnego – Miasto Społecznie Odpowiedzialne, 

 przeprowadzono 2 szkolenia 1-dniowe dla przedstawicieli JST pn. „Rozwiązania 

funkcjonujące w Katalonii, możliwe do przeniesienia na grunt polski”; łącznie w szkoleniach 

udział wzięło 20 osób, 

 przeprowadzono 4 spotkania konsultacyjne (konsultacje społeczne) w ramach projektu 

Słupskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej na lata 2018 – 2021; 
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 opracowano Program Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Słupsku na lata 2018 – 

2021, 

 przeprowadzono 1 diagnozę Badanie potencjału i potrzeb w zakresie ekonomii społecznej i 

solidarnej w Słupsku, 

  odbyło się 9 spotkań Grupy Roboczej ds. Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i 

Solidarnej dla Miasta Słupska. 
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Model na więcej 

 

Projekt „Model na więcej” realizowany jest przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie 

z Witkac Sp. z o. o., Samorządem Województwa Pomorskiego oraz hiszpańskim stowarzyszeniem 

Asociacion Smilemundo z Barcelony (partner zagraniczny). Projekt jest realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Celem projektu jest wypracowanie we współpracy z partnerem zagranicznym rozwiązania 

dotyczącego współpracy jednostek samorządu terytorialnego (JST) z podmiotami ekonomii 

społecznej (PES) w zakresie dostarczania usług publicznych, w tym opiekuńczych, zdrowotnych, 

transportowych, lokalnego recyklingu i utrzymania czystości. Cel ten zostanie zrealizowany dzięki 

wzrostowi wiedzy pracowników JST na temat wprowadzania klauzul społecznych do zamówień 

publicznych oraz aktywizacji społecznej PES poprzez podniesienie poziomu wiedzy i zwiększoną 

realizację usług publicznych. 

 

Ideą projektu jest przygotowanie modelowego rozwiązania bazującego na doświadczeniach 

samorządu Barcelony, które z jednej strony spowoduje zwiększenie wprowadzanie klauzul 

społecznych przez jednostki samorządu terytorialnego, z drugiej natomiast umożliwi PES takie 

rozwiązania, które wzmocni je i uczyni je przygotowanym partnerem do realizacji zadań publicznych 

zlecanych przez JST. 

 

W ramach projektu: 

1. stworzone zostanie narzędzie edukacyjne (platforma internetowa), wspierające PES, 

2. wdrożone zostaną w województwie pomorskim nowe rozwiązania w zakresie stosowania 

Modelu wprowadzania klauzul społecznych w zlecaniu usług społecznych oraz zamówieniach 

publicznych. 

 

Współpraca z partnerem zagranicznym pozwoli na wykorzystanie doświadczenia i wiedzy samorządu 

Barcelony w zakresie zidentyfikowanego w Polsce problemu dotyczącego zbyt małej liczby i zakresu 

usług społecznych świadczonych przez PES oraz zbyt niskiego poziomu wykorzystywania tych usług 

przez podmioty administracji publicznej. 

 

W ramach projektu w 2018 roku zrealizowano: 

 odbyły się 4 spotkania grupy roboczej 

 upowszechniono 1 raport na temat danych dotyczących stosowania klauzul społecznych w 

województwie pomorskim.  
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Festiwal Organizacji Pozarządowych I Ekonomii Społecznej 

 
W 2018 roku Centrum Inicjatyw Obywatelskich zorganizowało kolejny w Słupsku Festiwal 

Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej. Głównym celem projektu było zwiększenie 

wiedzy mieszkańców/nek Słupska na temat działalności i osiągnięć słupskich organizacji 

pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej. Festiwal Organizacji Pozarządowych i Ekonomii 

Społecznej odbył się w dniach od 25 do 30 czerwca 2018 roku. Polegał na prezentacji swoich 

działań przez słupskie organizacje. Odbiorcami wszystkich prezentowanych aktywności byli 

mieszkańcy Słupska i przedstawiciele lokalnych NGO. 

 

W ramach Festiwalu Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w dniach 25-30 czerwca 

przedstawiciele NGO będą prezentowali słupszczanom działalność swoich organizacji podczas 

warsztatów, spotkań z mieszkańcami oraz eventów, m. in.: 

 25 czerwca - spektakl UTW "Wizażanki", Miniturniej Gwinta w Domu Sąsiedzkim, 

 26 czerwca - pokaz filmów o prawach człowieka oraz pokaz strzelectwa laserowego 

Integracyjnego Klubu Sportowego "Zryw", 

 27 czerwca - kawiarenka obywatelska "Czy organizacje ze sobą współpracują?", 

 28 czerwca - Kuchnia Społeczna przygotowana przez organizację VIVA Akcja dla zwierząt 

Słupsk, 

 29 czerwca - pokaz boksu Słupskiego Klubu Boskerskiego Energa Czarni, warsztaty kulinarno-

dietetyczne Banku Żywności, pokaz aikido Stowarzyszenia Rekreacji Ruchowej Słupskiej Sekcji 

Aikido, 

 30 czerwca - rajd rowerowy Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej "Szprycha" oraz pokaz 

nurkowania Stowarzyszenia Alpha Team. 

 

Podsumowaniem tego tygodnia był event integracyjny słupskiego trzeciego sektora i uczestników 

festiwalu w Parku Kultury i Wypoczynku w dniu 29 czerwca 2018 roku, w którym uczestniczyło ponad 

50 przedstawicieli NGO z Miasta Słupska. 
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Pozarządówka + - program integracji i wsparcia dla słupskich 

organizacji pozarządowych 

 

Działania skierowane była do organizacji pozarządowych, działających na terenie Miasta Słupska i 

mieszkańców/nek Słupska. Wsparciem objęto ok. 30 NGO. W ramach projektu słupskim 

organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej zapewniono dostęp do usług w 

zakresie poradnictwa i usług księgowych. W ten sposób kontynuowano prowadzenie kompleksowego 

systemu wsparcia doradczego.  

 

W ramach projektu zrealizowani/przeprowadzono w 2018 roku: 

 11 miesięcy doradztwa formalno-prawnego, 

 11 miesięcy doradztwa z zakresu księgowości, 

 objęto pełnym wsparciem księgowym 5 słupskich organizacji pozarządowych, 

 wsparciem doradczym objęto 30 słupskich organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii 

społecznej, 

 odbyło się 11 spotkań informacyjnych, 

 wydano 11 Biuletynów Informacyjnych, kierowanych do słupskich organizacji pozarządowych 

i mieszkańców/nek. Biuletyn, w wersji papierowej, dystrybuowany był wśród organizacji 

podczas spotkań integracyjnych i spotkań informacyjnych, oraz zamieszczony został, w 

formie PDF, na stronie internetowej CIO.  

 przeprowadzono 4 dni szkoleniowe dla przedstawicieli słupskich organizacji pozarządowych i 

podmiotów  ekonomii społecznej, w których udział wzięło 60 osób, 

 przeprowadzono 1 badanie dotyczące potrzeb III sektora w Słupsku, 

 odbyły się 2 spotkania eksperckie z przedstawicielami NGO i JST, dot. wypracowania zasad 

funkcjonowania Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, 

 opracowano wstępną koncepcję funkcjonowania Słupskiego Centrum Organizacji 

Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, 

 zorganizowano spotkanie wigilijne dla słupskich organizacji pozarządowych. 

 

Ponadto, w ramach projektu przeprowadzono Piknik Zrównoważonej Mobilności (22 września 2018 

roku). Wydarzenie odbyło się na Starym Rynku w godzinach od 13:00 do 16:00. W ramach działania 

zostały przygotowane i przeprowadzone atrakcje takie jak: 

 animacje i zabawy dla dzieci związane z komunikacją miejską 

 bezpłatne badania: poziomu cukru, cholesterolu, pomiar ciśnienia tętniczego, promocja 

badań profilaktycznych 

 prezentacja zachowań kierowców pod wpływem środków odurzających, narkotyków i 

alkoholu : symulator zderzeń, alkogogle, narkogogle, pijany rower 

 miasteczko ubezpieczeniowe 

 instruktarz pierwszej pomocy udzielany przez służby medyczne 

 animacje i zabawy dla dzieci - mega bańki mydlane, konkursy. 

W Pikniku uczestniczyło ok. 100 mieszkańców Miasta Słupska. 
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V Kongres Współpracy Lokalnej 

 

V Kongres lokalny zorganizowany został 6 września 2018 roku przez Centrum Inicjatyw 

Obywatelskich w Słupsku we współpracy z firma Witkac Sp. z o. o. Celem Kongresu była wymiana 

wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy osobami reprezentującymi instytucje centralne, samorządy, 

organizacje pozarządowe oraz firmy w obszarze zlecania zadań. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Robert Biedroń – Prezydent Miasta Słupska, Jerzy Owsiak – 

Prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Paweł Orłowski – Marszałek Województwa 

Pomorskiego, Henryk Wujec – działacz opozycyjny i doradca Prezydenta RP Bronisława 

Komorowskiego oraz Aleksandra Zemke z barcelońskiego stowarzyszenia Smilemundo. 

W ramach IV Kongresu Współpracy Lokalnej zorganizowano 4 panele dyskusyjne: 

1. 15 lat Ustawy o działalności Pożytku Publicznego i o wolontariacie 

2. Odważne polityki miejskie na przykładzie rozwiązań hiszpańskich 

3. 100-lecie Niepodległości – i co dalej? Refleksja o kondycji obywatelskości w Polsce 

4. „Pod prąd” i „Róbta co chce ta” – czemu musimy być przeciw? 
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Kawiarenka Obywatelska – współpraca organizacji pozarządowych 

 

 

Kawiarenka Obywatelska odbyła się w ramach Festiwalu Organizacji Pozarządowych i Ekonomii 

Społecznej. W trakcie spotkania omawiana była współpraca słupskich organizacji pozarządowych.  

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Fundacji Indygo, Urzędu 

Miejskiego oraz przedstawiciele słupskich organizacji pozarządowych.  

 

W czasie kawiarenki dyskutowano o formach i jakości współpracy pomiędzy słupskimi organizacjami 

pozarządowymi. 
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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: 

Kamila Przeworska – Fundacja Indygo (przewodnicząca) 

Danuta Wawrowska – Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk 

Tomasz Keler - Centrum Inicjatyw Obywatelskich 

Renata Wismont – Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "Dajmy im radość" 

Patryk Rozental – Fundacja Progresja 

Grażyna Andrzejewska – Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 

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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Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie 

 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich jest partnerem w projekcie Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej w Debrznie, prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy 

Debrzno. OWES w Debrznie swoim działaniem obejmuje Subregion Południowy województwa 

pomorskiego – powiaty: człuchowski, chojnicki i kościerski.  

 

W ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie, pracownicy Centrum Inicjatyw 

Obywatelskich prowadzą: 

3. szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej chcących się ekonomizować, 

4. szkolenia dla Grup Inicjatywnych.  
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Inicjatywa Lokalna 

 

W 2018 roku Centrum Inicjatyw Obywatelskich wsparło grupę mieszkańców, chcących stworzyć 

miejsce, gdzie będą mogli poszerzać swoją wiedze z zakresu działalności organizacji 

pozarządowych. Dzięki tej współpracy powstała „Dziupla poszukiwaczy wiedzy”, czyli 

multimedialna biblioteczka pozarządowa.  

 

Celem inicjatywy było stworzenie przytulnego miejsca, przestrzeni przyjaznej dla osób 

niedowidzących, osób opiekujących się dziećmi, która dostępna będzie dla wszystkich chętnych w 

celu poszerzenia wiedzy związanej z funkcjonowaniem trzeciego sektora oraz zdobywania informacji 

na temat różnorodnych wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe, czy instytucje 

publiczne.  

 

„Dziupla poszukiwaczy wiedzy” znajduje się w biurze Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w 

wyodrębnionej części korytarza. W ramach inicjatywy zakupiono biurko i krzesło. Skatalogowano 

również spis wszystkich dostępnych w bibliotece pozycji. Multimedialna biblioteczka pozarządowa 

dostosowana została do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku oraz dla osób pełniących opiekę nad 

dziećmi. Biblioteczka stała się skarbnicą wiedzy, przestrzenią gdzie można uzyskać informacje o 

trzecim sektorze, a także o tym, co „dzieje się” w Słupsku. Użytkownicy „Dziupli poszukiwaczy 

wiedzy” mogą skorzystać również z internetowej prenumeraty „Gazety Wyborczej”.  
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Akcja frekwencyjna 
 

W październiku 2018 roku Centrum Inicjatyw Obywatelskich zorganizowało społeczną akcję 

frekwencyjną związaną z wyborami samorządowymi. Przed wejściem do wszystkich lokali 

wyborczych oraz w centrum Słupska pojawiły się grafiki zachęcające słupszczan i słupszczanki do 

udziału w głosowaniu.  

 

Ponadto, chcąc przybliżyć mieszkańcom  i mieszkankom programy wyborcze poszczególnych 

komitetów, CIO wysłało do każdego z nich 13 pytań dotyczących przyszłości naszego miasta. 

Odpowiedzi udzieliły tylko trzy komitety.  

 

 


