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Działalność statutowa
Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność statutową.
CIO nie prowadzi odpłatnej działalności statutowej. W 2020 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 były  organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, w tym
grupy samopomocowe, z terenu Słupska i województwa pomorskiego. 

W ramach konkursu można było ubiegać się 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 było przeznaczyć na:
1. realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego,
2. na rozwój młodej organizacji pozarządowej zarejestrowanej na terenie woj. pomorskiego.

W 2020 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 12  projektów  dla  grup  nieformalnych  i  organizacji  z 
terenu Słupska i powiatu słupskiego na kwotę  39 817,58 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. Przedsięwzięcie  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  OWES  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,
również  tych  które  prowadzą  działalność  ekonomiczną,  zatrudniają  pracowników (organizacje
pozarządowe prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego), podmiotów sfery
gospodarczej (organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, 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,  w  oparciu  o  stosowny  regulamin.  Wsparciem
finansowym  mogą  być  objęte  nowo  tworzone  przedsiębiorstwa  społeczne,  istniejące
przedsiębiorstwa  społeczne  lub  podmioty  ekonomii  społecznej,  które  przekształcą  się  w
przedsiębiorstwo społeczne.

W  2020  roku,  w  ramach  prowadzenia  Ośrodka  Wsparcia  Ekonomii  Społecznej  w  subregionie
słupskim, zrealizowano:

 zawiązano 15 Grup Inicjatywnych, chcących założyć podmiot ekonomii społecznej,
 objęto wsparciem 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 objęto wsparciem 19 podmiotów ekonomii społecznej,
  utworzono 35 miejsc pracy w nowo powstałych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych

a łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 787 500,00 zł
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Solidarność Ekonomiczna

Projekt  „Solidarność  ekonomiczna”  realizowany  był  w okresie  od 01.05.2019r.  do 30.11.2020r.
przez  Centrum  Inicjatyw  Obywatelskich  we  współpracy  z  Miastem  Słupsk.  Projekt
współfinansowany  był  ze  środków  Narodowego  Instytutu  Wolności  –  Centrum  Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt stanowił odpowiedź na problem, jakim jest niewystarczające znaczenie ekonomii społecznej i
solidarnej jako narzędzia rozwoju kapitału społecznego w Słupsku. Nadrzędnym celem projektu było
takie wykreowanie własnej, innowacyjnej polityki w mieście przez podmioty ekonomii społecznej i
urzędników,  która  nie  kieruje  się  wyłącznie  definicjami  i  wskaźnikami,  a  ukierunkowana  jest  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 doprowadzili do postrzegania idei
ekonomii  społecznej  jako  polityki  rozwoju  miasta,  już  na  etapie  edukacji  szkolnej,  jeszcze  przed
wejściem na otwarty rynek pracy. 
Projekt  realizowany był  na terenie Miasta Słupska,  a  proponowane działania skierowane były do
słupszczan,  przedstawicieli  słupskich  NGO  i  PES  oraz  do  przedstawicieli  słupskiego  samorządu  i
biznesu. 

Rezultatem projektu było między innymi zwiększenie wiedzy wśród 377-miu mieszkańców Słupska nt.
prowadzonych inicjatyw dot. aktywności społecznej, obywatelskiej i przedsiębiorczej. Wzrósł również
poziom  zaangażowania  słupszczan  we  wspólnotowe  działania  z  zakresu  ekonomii  społecznej  i
solidarnej.  Współpracę  (różnego  typu  i  na  różnym  poziomie)  nawiązało  151  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 2020 roku w ramach projektu zrealizowano:
 Zorganizowano wizytę studyjną dla 10-ciu przedstawicieli PES, samorządu i biznesu, której

celem było zapoznanie się uczestników wizyty z Lokalnym Funduszem Nidzickim
 Nagrodzono 2 najciekawsze inicjatywy obywatelskie kwotą 500 zł – nagrody zdobyli: Słupscy

Korczakowscy  za  Festiwal  Paw  Dziecka  oraz  grupa  nieformalna  w  składzie:  Danuta
Wawrowska, siostry Siadlak, Anna Safader a także słupszczanie i słupszczanki za Słupski Strajk
Kobiet

 Zorganizowano  VII  Kongres  Współpracy  Lokalnej w  formie  online  –  I  dnia  Kongresu
wspominaliśmy  Henryka  Wujca,  rozmawialiśmy  o  roli  kobiet  i  ruchów  obywatelskich  w
kreowaniu  zmiany  społecznej  oraz  o  modelach  finansowania  działalności  społecznej,
funduszach społecznych i tworzeniu kapitału żelaznego. II dnia Kongresu podjęliśmy temat
współpracy  samorządu  i  organizacji  społecznych  w  edukacji  obywatelskiej,  zamówień
społecznie  odpowiedzialnych  oraz  wiarygodnej  informacji  i  jej  roli  w  budowaniu
społeczeństwa  obywatelskiego.  Gośćmi  Kongresu  byli  m.in.  Ludwika  Wujec,  Jakub
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Wygnański, Łukasz Domagała, Szymon Hołownia, Danuta Wawrowska, Klaudia Jachira, Patryk
Zakrzewski, Adrian Staroniek, Szymon Osowski.

 Przygotowano  informator o wybranych Miejscach Aktywności Lokalnej w Słupsku
 Wypracowano wstępne założenia do utworzenia pierwszego funduszu lokalnego w Słupsku
 Przeprowadzono szkolenia dot. klauzul społecznych dla JST
 Opracowano  diagnozę  aktywności  społecznej  młodzieży  ze  Słupska  i  okolic,  która

przeprowadzona została we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
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Model na więcej

Projekt „Model na więcej” realizowany 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  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  zwiększenie
realizację usług publicznych.

Ideą  projektu  jest  przygotowanie  modelowego  rozwiązania  bazującego  na  doświadczeniach
samorządu  Barcelony,  które  z  jednej  strony  ma spowodować  zwiększenie  wprowadzania  klauzul
społecznych  przez  jednostki  samorządu  terytorialnego,  z  drugiej  natomiast  umożliwić  PES  takie
rozwiązania,  które  wzmocnią  je  i  uczynią  je  przygotowanym  partnerem  do  realizacji  zadań
publicznych zlecanych przez JST.

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 2020 roku zrealizowano:
 Opracowano  podręcznik  „Klauzule  społeczne  w  praktyce.  Podręcznik  wdrażania  modelu

zlecania  zadań  publicznych  podmiotom  ekonomii  społecznej  z  wykorzystaniem  klauzul
społecznych” oraz narzędzie informatyczne Vademecum zamówień społecznych znajdujące
się na stronie www.zamowieniaspoleczne.pl

 3 JST wdrożyły  wypracowany w ramach projektu model zlecania zamówień publicznych z
wykorzystaniem klauzul społecznych

  3 warsztaty tematyczne dla grup mieszanych podsumowujące testowanie modelu/narzędzia
edukacyjnego dla JST i PES.

 2 szkolenia testujące komponent edukacyjny dla PES
  1 badanie jakościowe modelu w postaci spotkania grupy fokusowej PES
 61 godzin doradztwa dla JST zrekrutowanych do projektu, pracujących nad wprowadzeniem

modelu zlecania usług z klauzulami społecznymi. 
 Stworzono raport podsumowujący etap testowania narzędzia
 2 spotkania Forum doradców – jedno w formie online oraz jedno w formie stacjonarnej 10
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 Wizyta studyjna w Hiszpanii w formie online
 4  webinary:  „Wpływ  klauzul  społecznych  na  niwelowanie  problemów  lokalnych”,

„przedsiębiorstwa  społeczne  –  ich  kondycja,  potrzeby  i  szanse  w  obliczu  COVID-19”,
„zagraniczne doświadczenia w realizacji  zadań publicznych z udziałem PES”, „perspektywy
rozwoju ekonomii społecznej w nowym okresie programowania”
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„Pozarządówka +” wsparcie i integracja

Działania  realizowane  w  ramach  projektu  skierowane  są  do  organizacji  pozarządowych,
działających na terenie miasta Słupska i mieszkańców/nek Słupska. 
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 zrealizowano/przeprowadzono w 2020roku:
 40 tygodni doradztwa formalno-prawnego,
 40 tygodni doradztwa z zakresu księgowości,
 objęto pełnym wsparciem księgowym 4 słupskie organizacje pozarządowe,
 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. 

 przeprowadzono  4  szkolenia  dla  przedstawicieli  słupskich  organizacji  pozarządowych  i
podmiotów ekonomii społecznej,

 przeprowadzono 1 kampanię informacyjno/promocyjną dot. organizacji społecznych, ich roli
w  społeczeństwie  lokalnym  której  celem  było  wzmocnienie  wiedzy  o  NGO  w  regionie  –
stworzono na FB profil SPOTS, który służy do komunikacji między 3 sektorem a mieszkańcami
miasta.

 zorganizowano spotkanie wigilijne dla słupskich organizacji pozarządowych,
 stworzono  3  programy  inforomacyjne  o  tematyce  organizacji  społecznych:  co  to  są

organizację społeczne,  dlaczego organizacje społeczne są ważne oraz jak można wspierać
organizacje społeczne. Cykl programów jest dostępny w regionalnej telewizji oraz mediach
społecznościowych.
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Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

W dniach 16-22 września 2020r. Słupsk skupił uwagę na ekomobilności. Hasło kampanii  „Mobilność
bezemisyjna dla wszystkich” ukierunkowało uwagę CIO na ochronę zdrowia i środowiska. W ramach
obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, Centrum Inicjatyw Obywatelskich
przy współpracy z Miastem Słupsk oraz lokalnymi partnerami przygotowało dla mieszkańców Słupska
wiele atrakcyjnych propozycji spędzenia wolnego czasu promując ekologiczne formy przemieszczania
się po mieście.

W ramach działań:

 stworzono mural, symbolizujący Europejski Zielony Ład, na ścianach schodów znajdujących
się w Parku Wodnym Trzy Fale. Koncepcja muralu została wypracowana we współpracy z
lokalnym artystą i w porozumieniu z zamawiającym. W oficjalnym odsłonięciu muralu wziął
udział Wiceprezydent miasta Słupska, Pan Marek Goliński oraz Dyrektor Przedstawicielstwa
Regionalnego  Komisji  Europejskiej  z  siedzibą  we  Wrocławiu,  Pan  Jacek  Wasik  a  także
Dyrektorka Słupskiego Ośrodka Kultury, Pani Jolanta Krawczykiwicz – wykonawca muralu i
Pani  Kasia  Tomasiak  –  artystka  która  opracowała  projekt  muralu  i  go  wykonała  przy
współpracy z młodzieżą z Liceum Sztuk Plastycznych im. St. I. Witkiewicza w Słupsku.

 przeprowadzono grę miejską „Bitwa o rower”. Gra przeznaczona była dla grup od 2 do 6-ciu
osób – rodzin, przyjaciół, sąsiadów itp. Na terenie miasta przygotowano 10 stacji, które były
tematycznie  powiązane z  ideą ETZT.  Uczestnicy „Bitwy o rower”  pokonali  łącznie  trasę  o
długości około 5-ciu km odwiedzając Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Męską Szopę,
sklep  rowerowy  Kawisbike,  Izbę  Historii  Kolei,  Wieżę  Ratuszową,  Park  Waldorffa,  Biały
Spichlerz, Przystanek Ceramikarnia w słupskim tramwaju oraz Park przy Al. H. Sienkiewicza.
W grze miejskiej  wzięło  udział  łącznie 45 osób które utworzyły  12 drużyn.  Za pierwsze 3
miejsca organizator przewidział nagrody o wartości: I miejsce – 1500 zł, II miejsce – 1000 zł,
III  miejsce  –  500zł.  Dla  wszystkich  uczestników  gry  przewidziano  gadżety,  wejściówki  do
siłowni Fit Garaż, słodki poczęstunek na mecie oraz inne atrakcje.

 zorganizowano konkurs plastyczny, skierowany do uczniów szkół podstawowych dla klas IV –
VIII.  Tematem konkursu plastycznego był „EKO-pojazd miejski”. Uczniowie przygotowywali
makietę  lub  model  3D  ekopojazdu.  Prace  konkursowe  zostały  wykonane  z  materiałów
przeznaczonych do recyklingu takich jak  butelki,  puszki,  kapsle  itp.  W konkursie  spłynęło
łącznie  14  prac,  z  których  jury  wyłoniło  3  pierwsze  miejsca,  które  otrzymały  nagrody  o
wartości: I miejsce – 500zł, II miejsce 400 zł, III miejsce – 300 zł oraz specjalne wyróżnienie o
wartości 150 zł. Wszystkie klasy biorące udział w konkursie otrzymały gadżety.
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 zorganizowano konkurs chodzenia „Walkathon” – jego ideą było zachęcenie mieszkańców
miasta do tego aby jak najwięcej chodzili - do pracy, z pracy, ze szkoły, po zakupy itp.  Aby
wziąć udział w rywalizacji wystarczyło zainstalować aplikację Endomondo. Osoba która przez
4 dni wykonała największą liczbę km została nagrodzona voucherem o wartości 1500 zł do
wykorzystania  na  zakup  roweru  lub  sprzętu  sportowego.  Zwyciężczyni  konkursu  przeszła
nieco ponad 125 km.  Uczestnicy  walkathonu otrzymali  wejściówki  do miejskich obiektów
sportowych o łącznej wartości 1000 zł.
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Akcja informacja!

W związku z rozwojem sytuacji i ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19, Centrum Inicjatyw Obywatel -
skich pod koniec marca 2020 roku wydało ulotki informacyjne dla wszystkich mieszkańców miasta.
Znaleźć w nich można było kontakt do różnych instytucji, które w czasie pandemii oferowały wspar-
cie, a także informacje na temat tego gdzie można pomagać.

Ulotki dystrybuowaliśmy za pośrednictwem harcerzy, wolontariuszy oraz piekarni.

W kwietniu i maju 2020 roku Centrum Inicjatyw Obywatelskich we współpracy z CIS Ustka udzielało
porad przedsiębiorcom z Ustki w zakresie instrumentów tarczy antykryzysowej. Dyżury pełniły: Inga
Kawałek oraz Sonia Hilarecka.
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Aktywni Lokalnie

Celem projektu  było  pobudzenie  i  wzrost  aktywności  obywatelskiej  w Słupsku  oraz  wzmocnienie
potencjału grup sąsiedzkich i nieformalnych, które chcą zmieniać swoje otoczenie jednak często nie
mają na ten cel środków i nie wiedzą jak je pozyskać. Zadanie przygotowało społeczności lokalne do
samodzielnej realizacji  zadań wraz z nabyciem praktycznych umiejętności: - budowania projektu, -
wypełniania  aplikacji  finansowych,  -  raportowania  i  rozliczania  projektów,  -  pracy  w  zespole
zadaniowym, - konstruowania i rozliczania budżetów zadaniowych. Dzięki realizacji zadania, nie tylko
zostały wykonane mini projekty sąsiedzkie czy partnerskie społeczności lokalnych, ale również grupa
odbiorców zadania nabyła kompetencje i wiedzę na temat tego jak pozyskiwać środki na realizację
drobnych zadań lokalnych.
Zadanie  polegało  głównie  na  wsparciu  grup  sąsiedzkich  i  nieformalnych,  w  tym  grup
samopomocowych  oraz  organizacji  pozarządowych  na  terenie  Słupska  poprzez  lokalny  konkurs
grantowy w którym można było uzyskać  do 5000 zł  oraz pracę animacyjną.  W ramach konkursu
wspierane  były  zadania  w  zakresie  ożywienia  najbliższego  otoczenia  startujących  w  nim  grup.
Realizacja tych zadań pobudziła aktywność Słupszczan oraz rozwinęła ich kompetencje obywatelskie z
zakresu tworzenia inicjatyw dotyczących zadań "miękkich" oraz małej architektury.

W ramach zadania w 2020 roku:
- przeprowadzono 2 spotkania informacyjne dla aktywnych mieszkańców Słupska, które miały na celu
zachęcenie ich do zawiązania partnerstw lokalnych/osiedlowych i wzięcia udziału w organizowanym
konkursie grantowym. 
- dofinansowano 5 projektów na łączną kwotę 9 140,00 zł, w tym: 

 „Zadzwoń do sąsiada” – lokalny story telling, 
 „Klub mam”, 
 „Ogród dla motyli”, 
 „Cyrkowa karawana”, 
 „15 lecie Miejsca Kobiet”, 
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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.
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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:

1. szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej chcących się ekonomizować,
2. szkolenia dla Grup Inicjatywnych. 
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