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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 2
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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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Akumulator Społeczny

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 2019 roku w ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:
1)      przeprowadzono 2 spotkania informacyjne oraz 4 dyżury doradcze dla przedstawicieli
słupskich  NGO  jak  i  aktywnych  mieszkańców  Słupska  działających  w  różnych  grupach
nieformalnych; spotkania dotyczyły realizacji przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnych
2)      przeprowadzono 2 szkolenia dla członków grup nieformalnych/organizacji;
3)      przyznano  dofinansowanie  dla 13  projektów  dla  grup  nieformalnych  i  organizacji  z 
terenu Słupska i powiatu słupskiego na kwotę  28 650 zł.
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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 udzia-

łem 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, wideokonfe-
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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  2019  roku,  w  ramach  prowadzenia  Ośrodka  Wsparcia  Ekonomii  Społecznej  w  subregionie
słupskim, zrealizowano:

 zawiązano 10 Grup Inicjatywnych, chcących założyć podmiot ekonomii społecznej,
 objęto wsparciem 46 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 objęto wsparciem 70 podmiotów ekonomii społecznej,
 dzięki  wsparciu  OWES,  1  środowisko  przystąpiło  do  wspólnej  realizacji  przedsięwzięcia,

mającego na celu rozwój ekonomii społecznej,
  utworzono 37 miejsc pracy w nowo powstałych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych

a łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 824 630,00 zł
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Solidarność Ekonomiczna

Projekt „Solidarność ekonomiczna” realizowany jest przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich we
współpracy z Miastem Słupsk. Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu
Wolności  –  Centrum  Rozwoju  Społeczeństwa  Obywatelskiego  w  ramach  Programu  Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt stanowi odpowiedź na problem, jakim jest niewystarczające znaczenie ekonomii społecznej i
solidarnej jako narzędzia rozwoju kapitału społecznego w Słupsku. Nadrzędnym celem projektu jest
takie wykreowanie własnej, innowacyjnej polityki w mieście przez podmioty ekonomii społecznej i
urzędników, która nie będzie kierować się wyłącznie definicjami i  wskaźnikami,  a  ukierunkowana
zostanie na inwestowanie w ekonomię opartą na solidarności  społecznej,  włączeniu społecznym i
różnorodności. 
Poprzez realizację kolejnych, spójnych ze sobą działań w projekcie, opartych na wiedzy, współpracy,
wsparciu i zaangażowaniu, CIO we współpracy z miastem Słupsk doprowadzą do postrzegania idei
ekonomii  społecznej  jako  polityki  rozwoju  miasta,  już  na  etapie  edukacji  szkolnej,  jeszcze  przed
wejściem na otwarty rynek pracy. 
Projekt  realizowany  jest  na  terenie  Miasta  Słupska,  a  proponowane  działania  skierowane  są  do
słupszczan,  przedstawicieli  słupskich  NGO  i  PES  oraz  do  przedstawicieli  słupskiego  samorządu  i
biznesu. 

Rezultatem  projektu  będzie  między  innymi  zwiększenie  wiedzy  300  mieszkańców  Słupska  nt.
prowadzonych  inicjatyw  dot.  aktywności  społecznej,  obywatelskiej  i  przedsiębiorczej.  Wzrośnie
również poziom zaangażowania słupszczan we wspólnotowe działania z zakresu ekonomii społecznej
i solidarnej. Współpracę (różnego typu i na różnym poziomie) nawiąże min. 50 podmiotów, grup i
instytucji działających w obszarze ekonomii społecznej. Wiedza zdobyta przez uczestników projektu
pozwoli im w przyszłości z zaangażowaniem i ze zrozumieniem włączać się przedsięwzięcia na rzecz
lokalnej społeczności i realizować z powodzeniem działania z obszaru ekonomii społecznej. 

W 2019 roku w ramach projektu zrealizowano:
 opracowano 1 program lekcji obywatelskiej dla dzieci i młodzieży
 przeprowadzono 20  godzin  lekcji  obywatelskich  opartych  na  wypracowanym  programie

obywatelskich  dla  uczniów szkół  podstawowych  i  ponadpodstawowych,  w  których  udział
wzięło 340 uczniów 

 poprowadzono  1  cykl  edukacyjny  pn.  „TWOJE  PIERWSZE KROKI  W FUNDRAISINGU” dla
słupskich  PES  (2  dni  szkoleniowe  +  90  godz.  doradztwa  z  zakresu  tworzenia  ofert
sponsorskich), w którym udział wzięło 8 osób, 

 przeprowadzono  2 szkolenia  dla przedstawicieli  słupskiego biznesu z  zakresu społecznej
odpowiedzialności biznesu, w których udział wzięło 27 osób 

 zorganizowano  2 śniadania biznesowe z udziałem przedstawicieli  PES i  słupskiego biznesu
(37 uczestników)
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 opracowano oznakowanie graficzne MAL (Miejsc Aktywności  Lokalnej)  nadano oznaczenie
MAL pięciu takim miejscom w Słupsku; opisano ofertę MAL w postaci publikacji pdf

 zrealizowano  Diagnozę  Społeczną,  obejmującą  analizę  desk  research  dot.  aktywności
obywatelskiej i społecznej w Słupsku oraz badanie za pomocą wywiadów z przedstawicielami
lokalnego biznesu dotyczące gotowości do współpracy z lokalnymi NGOsami

 opłacono kampanie informacyjne dla słupskich PES
 nagrodzono  2 inicjatywy społeczne  zrealizowane przez PES na terenie miasta Słupska – w

tym Galerię Charytatywną Fundacji Przystań i nieformalną inicjatywę Kafejkę Prawną 
 zorganizowano PFIP (Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych) w dniach 29-30 sierpnia

2019r., w którym uczestniczyło 100 osób oraz KWL (Kongres Współpracy Lokalnej) w dniach
26-27 września 2019r., w którym udział wzięło 60 osób.
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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 2019 roku zrealizowano:
 opracowano  wstępną  wersję  modelu/narzędzia  edukacyjnego  z  zakresu  zlecania  zadań  z

zastosowaniem klauzul społecznych;
 zaproszono do udziału w projekcie 5 JST zainteresowanych wdrożeniem wypracowywanego

modelu: gmina Słupsk, miasto Ustka, miasto Słupsk, gmina Kępice i Powiat słupsku;
 zrekrutowano 5 PES do testowania wypracowywanego narzędzia edukacyjnego;
 przeprowadzono 2 szkolenia testujące komponent edukacyjny - jedno w Słupsku i jedno w

Lęborku;
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 przeprowadzono 1 badanie jakościowe w formie focusa z udziałem przedstawicieli JST na te-
mat modelu zlecania usług z zastosowaniem klauzul społecznych;

 przetestowano model/narzędzie i wypracowano zmiany jakie mają zostać naniesione 
 odbyło się 1 spotkanie w ramach Forum Doradców
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Festiwal Organizacji Pozarządowych I Ekonomii Społecznej

W  2019  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  26 do 30  sierpnia  2019  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  26-30  września
przedstawiciele  NGO  będą  prezentowali  słupszczanom  działalność  swoich  organizacji  podczas
warsztatów, spotkań z mieszkańcami oraz eventów, m. in.:

 26-29 września – Męska szopa, możliwość skorzystania z wielu narzędzi do majsterkowania i
z przestrzeni „szopy”

 27 sierpnia - rajd rowerowy Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej "Szprycha" 
 27 sierpnia – wystawa kolejnictwa w Słupskiej Izbie Historii Kolei 
 28 sierpnia – dzień otwarty w NOT 
 29 sierpnia – kino plenerowe z fundacją Indygo
 30 sierpnia – TOZ Słupsk, spacer z bezdomniakami

Punktem kulminacyjnym tego tygodnia było dwudniowe Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych
w  dniach  29-30  sierpnia  oraz  piknik  integracyjny  dla  słupskiego  trzeciego  sektora  i  uczestników
festiwalu w Parku Kultury i Wypoczynku w dniu 29 sierpnia 2019 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  realizowane  w  ramach  projektu  skierowane  są  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 2019 roku:
 11 miesięcy doradztwa formalno-prawnego,
 11 miesięcy doradztwa z zakresu księgowości,
 objęto pełnym wsparciem księgowym 4 słupskich organizacji pozarządowych,
 objęto  opieką tablicę  informacyjną dla  słupskich  organizacji  społecznych  w Słupskim Centrum

Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, 
 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. 

 opracowano i wydano 1 "Przewodnik po słupskich organizacjach pozarządowych"
 przeprowadzono  5  dni  szkoleniowych  dla  przedstawicieli  słupskich  organizacji

pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, w których udział wzięło 75 osób,
 przeprowadzono 1 warsztat dla Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 zorganizowano spotkanie wigilijne dla słupskich organizacji pozarządowych,
 współorganizowano Festiwal Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej.
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Europejski Tydzień zrównoważonego transportu

W dniach  16-22  września  2019r.   Centrum Inicjatyw Obywatelskich  skupiło  uwagę  mieszkańców

Słupska na mobilności. W tym okresie promowane były świadome wybory mieszkańców dotyczące

korzystania ze środka lokomocji,  kładąc nacisk na zrównoważony transport  i  ekologiczne sposoby

poruszania się po mieście. 

Hasłem przewodnim kampanii był "Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy" który ukierunkował uwagę

słupszczan na aktywne środki  transportu indywidualnego oraz korzyści,  jakie mogą one przynieść

zdrowiu i środowisku.

W ramach działania zostały przygotowane i przeprowadzone atrakcje takie jak:

 konkurs  fotograficzny  oraz  wystawa  zdjęć  wykonanych  przez  mieszkańców  regionu

zatytułowana„Jesteśmy Ekomobilni”

 piknik  na Bulwarze Popiełuszki nad rzeką Słupią promujący ideę zrównoważonej mobilności,

transportu publicznego i bezpieczeństwa pieszych, przy zaangażowaniu instytucji publicznych

i  prywatnych, stowarzyszenia rowerowego, straży miejskiej,  policji,  WORD, itp. Uczestnicy

tego wydarzenia m.in.: uczyli się jak zadbać o stan techniczny swojego roweru, wzięli udział w

warsztatach upcyklingu starych części  rowerowych, znakowali  swoje jednoślady,  malowali

rowery  na  chodniku  Bulwarów  oraz  przygotowane  makiety  pojazdów  ekologicznych,

utworzyli wspólnie „żywy” rower z serii zdjęć w formie gifa.

 przejażdżka rowerowa z udziałem władz miasta która przebiegała ulicami Słupska, poprzez

wystawę Jesteśmy Ekomobilni, a zakończyła się w miejscu gdzie trwał piknik. 
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VI Kongres Współpracy Lokalnej

VI Kongres  Współpracy Lokalnej  zorganizowany został  w dniach 26 – 27 września 2019r.  przez
Centrum  Inicjatyw  Obywatelskich  w  Słupsku we  współpracy  z  firmą  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 m.in.:  Marta Makuch - Krystyna Danilecka – Wojewódzka -
Prezydent  Miasta  Słupska,  Marta  Makuch  -  Wiceprezydentka  Miasta  Słupska,  Jacek  Karnowski  -
Prezydent Miasta Sopotu, Barbara Nowacka - polityk, działaczka społeczna, Szymon Osowski - Sieć
Obywatelska Watchdog Polska, Ewa Kulik - Fundacja S. Batorego, Łukasz Domagała - OFOP, Beata
Macedońska dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy UM w Słupsku, Agnieszka Olender - OWOP
Białystok, Piotr Choroś - UM Lublin, Ewa Gałka Centrum PISOP Poznań, Piotr Stec - Prezes pomorskiej
sieci COP, Agata Chrul - Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego.

W ramach VI Kongresu Współpracy Lokalnej zorganizowano 4 panele dyskusyjne pierwszego dnia
oraz 3 panele dyskusyjne drugiego dnia:

I dzień
1. „21 tez samorządowych – wyzwania współczesności.”
2. „Rola i miejsce organizacji i ruchów społecznych we współczesnej Polsce.” 
3. „Rozliczanie zadań zlecanych przez JST.” 
4. „Zlecanie zadań wieloletnich – szansą na rozwój i stabilizację.” 

II dzień 1.  „Wpływ zlecania usług z uwzględnieniem kryteriów społecznych na problemy w 
środowisku lokalnym.”

2. „Partnertwo trójsektorowe jako źródło lokalnego kapitału społecznego.”
3. „Zróbmy to razem – tworzenie miejsc aktywności lokalnej.”
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Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

Centrum  Inicjatyw  Obywatelskich  i  Pomorska  Sieć  Centrów  Organizacji  Pozarządowych
zorganizowały  w  Słupsku  w  dniach  29-30  sierpnia  2019r.  Pomorskie  Forum  Inicjatyw
Pozarządowych.

PFIP to plenarne Forum, które na stałe zapisało się w kalendarz wydarzeń organizacji pozarządowych
oraz  podmiotów  ekonomii  społecznej  województwa  pomorskiego.  Jego  celem  jest  integracja
trzeciego sektora, wymiana informacji i dobrych praktyk, konsultowanie istotnych kwestii dotyczących
rozwoju oraz współpracy organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

W 2019r. głównym tematem PFIP były potrzeby, oczekiwania oraz propozycje rozwiązań związanych z
rozwojem i wsparciem ekonomii solidarnej.

Forum  stało  się  przestrzenią  do  wymiany  doświadczeń  oraz  nawiązywania  nowych  partnerstw.
Pierwszy  dzień  miał  charakter  wykładowy,  a  panelistami  byli  krajowi  eksperci.  Drugi  dzień  został
przeprowadzony metodą warsztatową, z częścią w formule open space, do której uczestnicy mogli
zgłaszać swoje tematy.

Na wydarzenie zaproszeni zostali  przedstawiciele organizacji  pozarządowych, podmiotów ekonomii
społecznej oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

W ramach PFIP pierwszego dnia odbyły się następujące panele dyskusyjne:
- Partycypacja III sektora w nowej strategii Pomorskie 2030
- Miasto szyte na miarę
- Dobre praktyki ES
- Korpus Solidarności – Program wspierania i rozwoju wolontariatu długoterminowego
- Nowe wzory ofert
- Nowe technologie w NGO
- Granty na współpracę międzynarodową – możliwości, korzyści, dobre praktyki

Drugiego dnia odbył się następujące warsztaty:
- Nowe technologie w NGO
- Wypalenie aktywistów
- Nowe wzory ofert
- Od kooperacji do integracji społecznej – komunikuj, negocjuj, buduj więzi
- Korpus solidarności – warsztaty dla organizatorów wolontariatu
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Ja w  Internecie
Grantobiorcą  projektu  „Ja  w  Internecie.  Program  szkoleniowy  w  zakresie  rozwoju  kompetencji
cyfrowych”  było  miasto  Słupsk  które  zrealizowało  projekt  w  partnerstwie  z  Centrum  Inicjatyw
Obywatelskich.  Projekt współfinansowany był w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Celem  Projektu  było  stworzenie  trwałych  mechanizmów  podnoszenia  kompetencji  cyfrowych  na
poziomie lokalnym, poprzez zwiększenie kompetencji lokalnych instruktorów w zakresie uczenia osób
dorosłych.

Projekt wyposażył uczestników w wiedzę i narzędzia, które rozwinęły ich kompetencje niezbędne do
sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie cyfrowym, w kategoriach:

umiejętności pozyskiwania informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów, obsługi

oprogramowania, korzystania z usług i e-usług publicznych,

wiedzy w obszarach tematycznych: Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse

i  transakcje  w  sieci,  Działanie  w  sieciach  społecznościowych,  Tworzę  własną  stronę

internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

W ramach projektu przeszkol. 282 os. z miasta Słupska. 

W ramach projektu zakupiono również laptopy, które po zakończeniu projektu trafiły do jednej ze
słupskich szkół podstawowych.
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Mobilna animatornia
Projekt  realizowany  przez  Lokalną  Grupę  Działania  Partnerstwo  Dorzecze  Słupki,  którego
podwykonawcą było Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku. 

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania  „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” PROW 2014-2020.

Mobilna  Animatornia  to  przestrzeń  do  nabywania  kompetencji  z  zakresu  animacji  społeczności
lokalnej.
W ramach projektu przeprowadzono cykl szkoleń dla działaczy i działaczek z terenu działania LGD
PDS.
W zakres cyklu weszły następujące zajęcia: 
 Warsztaty w zakresie metod pracy animatora, prowadzenia diagnozy i animacji w środowisku

lokalnym, budowania relacji w środowisku
 Tworzenie projektów, planów działań i  rozwoju instytucji  oraz pozyskiwanie środków na  

działania
 Część zajęć ma charakter outdoorowy (praca w terenie)
 Praca w grupach
 Realizacja  własnej  inicjatywy  –  drobne  wsparcie  finansowe  (200  zł)  dla  animatorów  na  

realizację inicjatyw w swoim środowisku pracy
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Szkoła Biznesu NGO

Projekt  realizowany  przez  Słowińską  Grupę  Rybacką  we  współpracy  z  Centrum  Inicjatyw
Obywatelskich w Słupsku, współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego  na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Projekt realizowany był od października 2018 roku, a udział w nim wzięło 20 organizacji z obszaru
Słowińskiej  Grupy  Rybackiej. Zorganizowanych  zostało  wiele  różnych  spotkań  prowadzonych  przez
praktyków – reprezentantów organizacji  pozarządowych z terenu Polski.  Spotkania te poświęcone
były m.in. planowaniu strategicznemu, tworzeniu narzędzi marketingowych, myśleniu biznesowemu,
fundraisingowi,  promocji  czy  PR-owi. Uczestnicy  mieli  również  możliwość  rozmowy  z
przedstawicielami  organizacji  prowadzących  działalność  gospodarczą  związaną  np.  z  edukacją,
turystyką wodną, e-sportem, kulturą czy cateringiem. Dodatkowo każda z organizacji mogła skorzystać
z dedykowanego dla niej doradztwa. Łącznie było to 140 godzin. 

Podsumowaniem  projektu  SZKOŁA  BIZNESU  DLA  NGO  była  konferencja  zorganizowana  9  lipca
2019r. pn. „Praktyczne narzędzia do ekonomizacji działań NGO”.
Podczas  spotkania  przedstawiono  m.in.  kondycję  sektora  pozarządowego  w  województwie
pomorskim, działalność CSR na przykładzie firmy Farm Frites Poland S.A. oraz instrumenty finansowe
dla NGO.
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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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Akcja frekwencyjna

W  październiku  2019  roku  Centrum  Inicjatyw  Obywatelskich  zorganizowało  społeczną  akcję
frekwencyjną  związaną  z  wyborami  do  sejmu  i  senatu.  Na  głównych  ulicach  miasta  Słupska
pracownicy  Centrum  Inicjatyw  Obywatelskich  rozdali  mieszkańcom  łącznie  1000  szt.  jabłek  z
naklejką „Twój głos. Twoja siła. Idź na wybory 13.10.2019r” zachęcając ich do pójścia na wybory i
skorzystania ze swojego prawa do głosu.
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