
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI NA 2008 ROK ZA OKRES OD 
01.01.2008 DO 31.12.2008

V. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA

1. WSPÓŁPRACA MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2008 ROKU.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi należy do zadań własnych gminy i powiatu określonych w: 
art. 7 ust.1 pkt. 19 i art. 9 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn.  zm.), art.  4 ust.1, pkt. 22, art.6,  ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o 
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1592 z późn. zm.).

Podstawowym kryterium decydującym  o  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  była  realizacja 
przez nie zadań na rzecz miasta Katowice lub jego mieszkańców, wyszczególnionych w Programie na 
2008 rok.

Program  współpracy  Miasta  Katowice  z  organizacjami  pozarządowymi  jest  elementem  lokalnego 
systemu szeroko rozumianej polityki społecznej, realizowanej przez Miasto Katowice.

1) Konsultacje  społeczne  do  Programu  współpracy  miasta  Katowice  z  organizacjami 
pozarządowymi na 2008 rok.

Program określał zasady, zakres i formy współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi, a 
także  priorytetowe  zadania  publiczne,  których  realizacja  związana  jest  z  ich  finansowaniem  lub 
dofinansowaniem z budżetu Miasta Katowice.

Komunikat  o  rozpoczęciu  prac  nad  „Programem  współpracy  miasta  Katowice  z  organizacjami 
pozarządowymi  na  2008 rok” został  umieszczony w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu Miasta 
Katowice  w dniu  10  sierpnia  2007 roku.  Termin  wnoszenia  uwag  i  propozycji  zmian  do  Programu 
upływał 15 września 2007r.

Uwagi do przedmiotowego projektu wniosły dwie organizacje:

1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW”,

2. Stowarzyszenie Wspomagania Twórczości i Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „UNIKAT”.

Propozycje  organizacji  zostały  poddane  wnikliwej  analizie  merytorycznej.  Część  proponowanych 
rozwiązań zostało uwzględnionych w opracowywanym programie, natomiast pozostałe propozycje były 
rozpatrywane  w  toku  bieżącej  działalności  miasta  w  zakresie  współpracy  z  organizacjami 
pozarządowymi.

Po zakończeniu prac nad projektem uchwały Rady Miasta Katowice,  na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej  Urzędu  Miasta  Katowice  w  dniu  29  listopada  2007  roku  umieszczono  zaproszenie 
Przewodniczącego Rady Miasta Katowice dla zainteresowanych podmiotów do zaopiniowania projektu 
uchwały w terminie do 7 grudnia 2007 roku. 

Jednocześnie  przedstawiciele  organizacji  pozarządowych  zostali  zaproszeni  na  wspólne  posiedzenie 
Komisji  Spraw Obywatelskich  i  Społecznych  oraz Komisji  Kultury,  Rekreacji  i  Sportu Rady Miasta 
Katowice  poświęcone  opiniowaniu  projektu  uchwały  Rady  Miasta  Katowice  w  sprawie  „Programu 
współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2008”. Spotkanie odbyło sie przy 
współudziale przedstawicieli organizacji pozarządowych w dniu 14 grudnia 2007 roku o godz. 15.30 w 
sali sesyjnej nr 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4. 
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W  przyjętej  uchwale  uwzględniono  większość  sugestii  ze  strony  przedstawicieli  organizacji 
pozarządowych.

2) Program współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.

„Program współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok” został  przyjęty 
uchwałą nr XX/377/07 Rady Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2007 roku. 

Powyższa uchwała została zmieniona Uchwałą nr XXX/650/08 Rady Miasta Katowice z dnia 29 września 
2008r., która miała charakter porządkujący. W wyniku zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta 
Katowice utworzono Wydział Polityki Społecznej z dniem 1 sierpnia 2008 roku i przekazano do realizacji 
zadania  w  zakresie  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi,  z  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Katowicach do Wydziału Polityki Społecznej. 

3)  Zarządzenie  wykonawcze  do  Uchwały  w  sprawie  Programu  współpracy  Miasta  Katowice  z 
organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.

Zarządzeniem nr 599/2007 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie wykonania 
„Programu współpracy  miasta  Katowice  z  organizacjami  pozarządowymi  na  2008 rok”  zobowiązano 
Naczelnika Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych, Naczelnika 
Wydziału  Informacji  i  Promocji,  Naczelnika  Wydziału  Kultury  i  Sportu,  Pełnomocnika  ds. 
Rozwiązywania  Problemów  Uzależnień,  Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w 
Katowicach do realizacji poszczególnych zadań wynikających z Programu. 

Powyższe Zarządzenie zmienione zostało Zarządzeniem Prezydenta nr 1060/2008 z dnia 27 października 
2008r. po dokonaniu zmian w uchwale.  Zarządzenie  zmieniające zobowiązało do realizacji  Programu 
Naczelnika  Wydziału  Polityki  Społecznej,  Naczelnika  Wydziału  Informacji  i  Promocji,  Naczelnika 
Wydziału  Kultury,  Naczelnika  Wydziału  Sportu  i  Turystyki,  Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Ponadto zobowiązało Naczelnika WPS do złożenia Prezydentowi Sprawozdania z realizacji 
Programu za 2008 rok.

2.  WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI REALIZOWANA PRZEZ REFERAT DS. 
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  W RAMACH WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIASTA KATOWICE

Realizatorem współpracy w zakresie koordynowania realizacji Programu był Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Katowicach, a z dniem 1 sierpnia 2008 roku nowoutworzony Wydział Polityki Społecznej 
Urzędu Miasta Katowice.   

W ramach  Wydziału  utworzono  Referat  ds.  Organizacji  Pozarządowych,  który  realizuje  zadania  w 
zakresie szeroko rozumianej współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym zadania przekazane z 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. 

Do końca grudnia 2008 roku Referat działał w 2-osobowym składzie. 
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Do zadań Referatu ds. Organizacji Pozarządowych należało między innymi: 
 Udzielanie informacji i pomocy prawnej organizacjom pozarządowym.
 Popularyzowanie i promocja działań miejskich organizacji pozarządowych w mediach lokalnych i 

na stronach internetowych miasta.
 Informowanie  i/lub  współorganizowanie  szkoleń  podnoszących  jakość  pracy  organizacji 

pozarządowych w sferze zadań pożytku publicznego.
 Konsultowanie  z  organizacjami  pozarządowymi  projektów  aktów  prawnych  dotyczących  ich 

działalności.
 Przeprowadzanie  konsultacji  społecznych  projektu  Programu  współpracy  miasta  Katowice  z 

organizacjami pozarządowymi.
 Pomoc w udostępnianiu bazy lokalowej  i  technicznej  miasta,  zwłaszcza na spotkania otwarte, 

konferencje, szkolenia itp
 Pomoc w pozyskiwaniu lokali miejskich na działalność statutową organizacji.
 Prowadzenie serwisu informacyjnego na stronach Urzędu.
 Inicjowanie działań aktywizujących i integrujących miejskie organizacje pozarządowe.
 Merytoryczna pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami pozarządowymi spoza Katowic 

i w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.
 Pomoc  w  pozyskiwaniu  środków  finansowych  na  realizację  zadań  publicznych  

z  innych  źródeł  niż  budżet  miasta  Katowice  poprzez  informowanie  o  potencjalnych  źródłach 
finansowania  i  udzielanie  rekomendacji  w  przypadku  ubiegania  się  przez  organizacje 
pozarządowe o środki ze źródeł zewnętrznych.

 Zlecanie  realizacji  zadań  w  trybie  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego
i wolontariacie /przygotowanie warunków konkursowych, przeprowadzanie konkursów, nadzór i 
rozliczanie zawartych umów/.

 Organizowanie szkoleń dla pozostałych realizatorów Programu współpracy miasta Katowice z 
organizacjami pozarządowymi.

Powyższe zadania wyznaczały zakres działania Referatu, jednocześnie kierunek działalności Referatu to 
odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania organizacji oraz otwartość na wszelkie propozycje, sugestie, 
uwagi i opinie organizacji zainteresowanych współpracą z Miastem Katowice. 

Współpraca pozafinansowa Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi realizowana była w 
następujący sposób:

1) prowadzono serwis informacyjny na stronach Urzędu Miasta Katowice w zakładce „Współpraca z or-
ganizacjami pozarządowymi” zawierający bazę danych o organizacjach pozarządowych realizujących 
zadania publiczne na rzecz mieszkańców Katowic oraz innych organizacjach pozarządowych działają-
cych na terenie Katowic; aktualna nazwa zakładki „Organizacje pozarządowe”. 

2) w serwisie informacyjnym oraz w Aktualnościach na stronie Urzędu Miasta zamieszczano informacje 
o ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Katowice konkursach na realizację zadań publicznych oraz 
inne ważne informacje dla organizacji pozarządowych

3) przekazywano pocztą elektroniczną zaproszenia i informacje o projektach realizowanych przez orga-
nizacje pozarządowe dla innych organizacji (posiadana baza danych kontaktowych dotyczyła organi-
zacji, z którymi miasto Katowice zawarło umowy w 2008 roku na realizację zadań publicznych).  W 
związku z pismem skierowanym do organizacji pozarządowych (baza zarejestrowanych organizacji  
została udostępniona przez Wydział Działalności Gospodarczej tutejszego Urzędu) w sprawie utwo-
rzenia Referatu oraz przekazywania danych kontaktowych organizacji – na bieżąco przyjmowane są 
zgłoszenia organizacji – dostępna baza zostanie zaktualizowana o nowe kontakty. 
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4) inicjowano działania aktywizujące i integrujące katowickie organizacje pozarządowe poprzez:

• Spotkanie Prezydenta Miasta Katowice z przedstawicielami  katowickich organizacji poza-
rządowych

Największym  wydarzeniem  2008  roku  było,  zorganizowane  przez  Referat  ds.  Organizacji 
Pozarządowych, pierwsze spotkanie władz Miasta Katowice na czele z Prezydentem Miasta Katowice 
z organizacjami pozarządowymi, które odbyło się w dniu 08.12.2008r. w Domu Kultury „Koszutka”. 

W spotkaniu ze strony władz miasta Katowice udział  wzięli:  Pan Piotr Uszok - Prezydent Miasta 
Katowice,  Pan  Arkadiusz  Godlewski  -  Wiceprezydent  Miasta  Katowice,  Pani  Małgorzata  Moryń-
Trzęsimiech  –  Naczelnik  Wydziału  Polityki  Społecznej  +  Pani  Jolanta  Wolanin  –  P.O.  Z-cy 
Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej, Pan Maciej  Maciejewski – Pełnomocnik Prezydenta ds. 
Uzależnień/ WPS, Pani Zofia Muc – Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska, Pani Ewelina 
Kajzerek  –  Pełnomocnik  Prezydenta  ds.  Sportu,  Pani  Edyta  Sytniewska  –  Naczelnik  Wydziału 
Kultury,  Pani  Iwona Szreter-Kulisz  –  przedstawiciel  Wydziału  Sportu  i  Turystyki,  Roman Buła  - 
Naczelnik Wydziału Budynków i Lokali, Anna Trepka – P.O. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Katowicach.

Celem  spotkania  było  omówienie  Programu  współpracy  Miasta  Katowice  z  organizacjami  
pozarządowymi na 2009 rok, w tym omówienie:

• celów, zasad i form współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

• współpracy  pozafinansowej  i  finansowej  wraz  z  podziałem  zadań  na  poszczególnych 
realizatorów Programu (Wydziałów UM Katowice)

• katalogu zadań przewidzianych do realizacji w poszczególnych sferach działań publicznych na 
2009 rok przez organizacje pozarządowe 

• zadań  Referatu  ds.  Organizacji  Pozarządowych  działającym  przy  Wydziale  Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

• organizacji wspierających inne organizacje pozarządowe.

Udział w spotkaniu wzięło około 150 przedstawicieli organizacji pozarządowych.  

• spotkania ze Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS

Celem budowy przez Miasto Katowice partnerskich relacji z organizacjami pozarządowymi w dniu 10 
grudnia 2008r. odbyło się pierwsze spotkanie robocze przedstawicieli Wydziału Polityki Społecznej 
Urzędu Miasta Katowice z przedstawicielami Zarządu Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych 
KaFOS.  W trakcie  spotkania  przyjęto  propozycję  comiesięcznych  spotkań  WPS z  KaFOS celem 
omówienia problemów / opinii / wniosków / propozycji zgłaszanych przez organizacje pozarządowe 
do KaFOS-u, który aktualnie zrzesza ponad 80 organizacji członkowskich.

Jako  stały  termin  przyjęto  drugą  środę  każdego  miesiąca,  godz.  13.00,  miejsce:  Urząd  Miasta 
Katowice. Na 2009 rok zaplanowano dalsze spotkania.

• spotkania z organizacjami pozarządowymi osób niepełnosprawnych
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Miasto Katowice rozpoczęło akcję mającą na celu przeciwdziałanie zajmowaniu miejsc parkingowych 
dla osób niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione tj.  posługujące się nieaktualnymi  kartami 
parkingowymi lub nie przewożące osób niepełnosprawnych. Urząd Miasta we współpracy z Komendą 
Miejską Policji i Strażą Miejską rozpoczął aktywne kontrole. Na 2009 rok zaplanowano spotkania z 
przedstawicielami organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych oraz Związkiem Harcerstwa 
Polskiego,  w  celu  omówienia   problemu  zajmowania  miejsc  parkingowych  dla  osób 
niepełnosprawnych i ustalenia form współpracy z Urzędem Miasta.

• udział organizacji w Jarmarku Świątecznym

Organizacje  pozarządowe  wzięły  udział  w  Jarmarku  Świątecznym  zorganizowanym  przez  Urząd 
Miasta.  Na  jednym z  stoisk,  ustawionych  wzdłuż  ulicy  Staromiejskiej  w  Katowicach,  stworzono 
organizacjom warunki  do prezentowania  własnej  działalności  oraz wyrobów wytworzonych  przez 
swoich wychowanków i podopiecznych. Informację o możliwości udziału w Jarmarku zamieszczono 
na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice. Zgłoszenia organizacji przyjmowano telefonicznie. 
Do udziału w Jarmarku zgłosiło się 21 organizacji pozarządowych i instytucji miejskich. 

      Pracownicy Referatu na bieżąco odwiedzali stoisko.

• wydanie kalendarza na 2009 rok

W grudniu  2008r.  Referat  ds.  Organizacji  Pozarządowych  we współpracy  z  Warsztatami  Terapii 
Zajęciowej podjął działania w celu wydania Kalendarza na 2009 rok promującego prace uczestników 
WTZ prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Proponowane projekty przesłano do Wydziału 
Informacji i Promocji UM Katowice, który zajął się jego publikacją. 

• przygotowania do Akcji - 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

W grudniu 2008r. rozpoczęto prace nad projektem plakatu „Przekaż 1% podatku na rzecz katowickich 
organizacji pożytku publicznego”. Pomocy w tym zakresie udzielił Wydział Informacji i Promocji. 
Złożono zamówienie na 200 sztuk plakatów. 
Plakat,  informacja  oraz  aktualny  wykaz  organizacji  pożytku  publicznego  zostaną  umieszczone  na 
stronie  internetowej  Urzędu Miasta  Katowice  w 2009r.  Plakaty zostaną rozwieszone  w miejscach 
publicznych (obiekty kulturalne i sportowe, zakład ubezpieczeń społecznych, kopalnie, przychodnie). 
Dodatkowo w dystrybucji plakatów pomogą organizacje pozarządowe. 
Takie  działania  pomogą  katowickim organizacjom pozarządowym  w pozyskaniu  środków na  ich 
działalność statutową.

• Europejski Dzień Sąsiada

Dzień Sąsiada to masowe europejskie wydarzenie świętowane raz do roku, którego celem jest dążenie 
do  promowania  prawdziwego  ducha  jedności  i  interakcji  pomiędzy  ludźmi  mieszkającymi  
w  sąsiedztwie.  Referat  planuje  włączenie  się  wspólnie  z  organizacjami  pozarządowymi  do 
zorganizowania  takiego  wydarzenia  w  Katowicach,  które  może  być  atrakcyjne  szczególnie  dla 
starszych  mieszkańców naszego miasta,  gdyż  daje  sposobność  do  poczucia  większej  wspólnoty  i 
zacieśniania  dobrych  kontaktów  z  sąsiadami.  W  2009  roku  zostaną  przeprowadzone  konsultacje 
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach oraz innymi Wydziałami Urzędu Miasta 
odnośnie  planowanego  przedsięwzięcia.  Dzień  Sąsiada  ma  na  celu  bliższe  poznanie  sie  osób 
mieszkających obok siebie i ułatwić wzajemną pomoc członkom społeczności lokalnej.
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5) Pomoc w pozyskiwaniu lokali miejskich na działalność statutową organizacji

•  we współpracy z Wydziałem Budynków i Lokali pozyskano lokal przy ul. Gliwickiej 150 w Ka-
towicach na prowadzenie przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów 
Stróżów” Specjalistycznej Poradni Rodzinnej.

6) podejmowano działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych

• w okresie sprawozdawczym Referat ds. Organizacji Pozarządowych przy Wydziale Polityki Spo-
łecznej udzielał informacji na temat możliwych form współpracy pozafinansowej, o planowanych 
przez Wydział konkursach oraz prowadził indywidualne poradnictwo przy tworzeniu ofert na do-
tacje.

• Referat przesyłał pocztą elektroniczną zaproszenia i informacje o projektach, szkoleniach realizo-
wanych przez instytucje i organizacje pozarządowe dla innych organizacji pozarządowych, po-
wyższe informacje były również zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta,

7) Pomoc  w  udostępnianiu  bazy  lokalowej  i  technicznej  miasta,  zwłaszcza  na  spotkania  otwarte, 
konferencje, szkolenia itp.

• W listopadzie 2008 roku wystąpiono do Wydziału Działalności Gospodarczej z prośbą o wygo-
spodarowanie pokoju dla potrzeb katowickich organizacji pozarządowych; zgodnie z przekazany-
mi przez powyższy Wydział informacjami w 2009 roku, w budynku Urzędu przy ul. 3 Maja 7, zo-
stanie udostępniony dla organizacji pozarządowych dodatkowy pokój z dostępem do komputera, 
Internetu i innych urządzeń biurowych.

Pozostałe działania Referatu ds. Organizacji Pozarządowych:
 9 października 2008 roku - udział pracownika Referatu w II Śląskim Forum Organizacji Pozarzą-

dowych,  w Bielsku – Białej. Naczelnym hasłem Forum była rola organizacji pozarządowych w 
działaniu na rzecz aktywnego uczestnictwa obywateli w życiu lokalnej społeczności. Udział w Fo-
rum umożliwił nawiązanie kontaktu z przedstawicielami katowickich organizacji „parasolowych”, 
którzy również uczestniczyli w konferencji i dalszą współpracą. 

 19-22 listopada 2008 roku - udział Naczelnika Wydziału i pracownika Referatu w  konferencji 
miast partnerskich nt.: „Równe szanse a organizacje społeczne w Unii Europejskiej” w Miszkolcu 
na Węgrzech. Celem konferencji była prezentacja funkcjonujących form pomocy i wsparcia osób 
niepełnosprawnych w miastach partnerskich oraz wymiana doświadczeń. W trakcie konferencji 
zapoznano się z różnymi rozwiązaniami podejmowanymi przez miasta partnerskie i organizacje 
pozarządowe. Nawiązano kontakt z osobami realizującymi zadania z zakresu polityki społecznej 
w miastach partnerskich oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Zadeklarowano chęć pod-
jęcia aktywnej współpracy. 

 W związku z wizytą Prezydenta Miasta Katowice w Jerozolimie, w październiku 2008r. nawiąza-
no  kontakt  pisemny  z  przedstawicielem  organizacji  pozarządowej  Yad  Sarah
z Jerozolimy. Przekazano informacje nat temat nowego Wydziału oraz dane kontaktowe. Organi-
zacja zaproponowała przyjazd eksperta z organizacji Yad Sarah w celu wymiany doświadczeń i 
oceny usług realizowanych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Katowic w oparciu o usługi 
proponowane przez organizację izraelską. W uzgodnieniu z Wydziałem Zagranicznym zaplano-
waną wizytę przedstawiciela Yad Sarah na 2009 rok. Program pobytu przygotują pracownicy tu-
tejszego Referatu.
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3. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI POZOSTAŁYCH REALIZATORÓW PROGRAMU

1) konsultowanie projektów aktów prawnych

• W 2008 roku Wydział Sportu przekazał do zaopiniowania organizacjom pozarządowym projekt  
uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzie-
lenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora fi-
nansów publicznych. 
W związku z powyższym w dniu 24 lipca 2008 roku odbyło się dodatkowe posiedzenie Komisji 
Kultury, Rekreacji i Sportu, w którym wzięli udział następujący przedstawiciele organizacji poza-
rządowych:SSK „GKS Katowice” - „Gieksa”, Klub Uczelniany AZS UŚ, KS AZS AWF Katowi-
ce, Klub Środowiskowy AZS  Katowice, KKS „Naprzód Janów”, HC GKS Katowice.

2) Prowadzenie serwisu informacyjnego na stronach Urzędu Miasta

• Wydział Informacji i Promocji zamieszczał, w serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządo-
wych oraz w Aktualnościach na stronie Urzędu Miasta, informacje o ogłaszanych przez Prezyden-
ta Miasta Katowice konkursach na realizację zadań publicznych oraz inne ważne informacje dla 
organizacji pozarządowych

3) inicjowanie działań aktywizujących i integrujących katowickie organizacje pozarządowe

• doroczne wręczenie Nagrody Prezydenta w dziedzinie sportu, był to okazja nie tylko do uhonoro-
wania trudu i wytężonej pracy sportowców, ale również do spotkania w gronie osób, dla których 
krzewienie kultury fizycznej w naszym Mieście nie jest obojętne. 

• udział  organizacji  sportowych w licznych  imprezach sportowych  o charakterze  miejskim oraz 
ogólnokrajowym, podczas których sportowcy rywalizują o tytuły mistrzowskie w swoich katego-
riach wiekowych. Kadra trenerska i kierownicza klubów ma wówczas niepowtarzalną okazję do 
konsultacji z przedstawicielami innych organizacji biorących udział w danym wydarzeniu sporto-
wym, zdobywania cennych doświadczeń owocujących rozwojem umiejętności zawodników.

• współpracę Wydziału Informacji i Promocji ze Stowarzyszeniem Meritum i Fundacją Batorego w 
realizacji kampanii "Masz głos, masz wybór" w Katowicach. Celem programu Masz Głos, Masz 
Wybór jest zainteresowanie obywateli sprawami ich lokalnych społeczności i zachęcenie ich do 
uczestnictwa w życiu publicznym, w tym świadomego i odpowiedzialnego udziału w wyborach 
samorządowych  i  parlamentarnych.  Wydział  Informacji  i  Promocji  zorganizował  spotkanie  z 
mieszkańcami (takie spotkanie odbyło się we wrześniu 2008r. w Katowicach-Ligocie). Na tym 
spotkaniu Prezydent Miasta Katowice zobowiązał się do zrealizowania 5 konkretnych inwestycji 
do końca roku oraz 5 inwestycji do końca kadencji. Spotkanie podsumowujące pierwszą część ak-
cji odbędzie się w styczniu 2009r.

4) udostępnianie  organizacjom  pozarządowym  pomieszczeń  Urzędu  Miasta  lub  jednostek 
organizacyjnych miasta Katowice

W 2008 roku wymienione niżej miejskie instytucje kultury udostępniły swoje pomieszczenia na spotkania 
ogólnodostępne następującym organizacjom pozarządowym:
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• Miejski Dom Kultury “POŁUDNIE” 

• Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Katowicach, Warsztaty Terapii Zajęciowej 
Promyk w Katowicach);

Miejski Dom Kultury “KOSZUTKA” 

• 22.01.2008r. - Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Koło nr 10, 

• 20.05.2008r. - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd Oddziału Okręgowego 
w Katowicach - Uroczyste spotkanie z okazji „Światowego Dnia Inwalidy 2008” pod hasłem: Po-
dejmujmy przyjazne działa wobec osób niepełnosprawnych”,

• 15.10.2008r. - Polski Komitet Pomocy Społecznej. Zarząd Okręgowy - Uroczyste spotkanie Se-
niorów – zasłużonych społeczników z Władzami Miasta Katowice,

• 20.11.2008r. - Śląska Liga Walki z Rakiem. Zarząd Główny - Warsztaty szkoleniowe pt. „Eduka-
cja  zdrowotna  młodzieży  szansą  na  lepsze  zdrowie  w  dorosłym  życiu”  dla  przedstawicieli 
uczniowskich szkół ponadpodstawowych, 

• 11.12.2008r. - Liga Kobiet Polskich. Zarząd Regionu w Katowicach - „Międzynarodowy Dzień 
Wolontariatu”;

Miejski Dom Kultury “LIGOTA” (Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Meritum" - warsztaty w 
formie wykładów); 

Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec” 

• 01.02.2008 Środowiskowy Dom Samopomocy przy Stowarzyszeniu Ad Witam Dignam - Obcho-
dy 10 – lecia, 

• 29.03.2008 Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka” Spotkanie rocznicowe, 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

• Dzień Matki (świetlica środowiskowa MOPS) – 26.05.2008

• Spotkanie z mieszkańcami Szopienic – 16.10.2008

• Spotkanie z przedstawicielami szopienickich instytucji – 22.10.2008 

• Zabawa andrzejkowa dla mieszkańców Szopienic (Grupa Liderów) – 27.11.2008 

• Forum Trzeźwościowe – 25.10.2008 

• 31.01.2008 Warsztaty Terapii Zajęciowej UNIKAT - Zabawa karnawałowa,

• 03.12.2008 Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledze-
niem Umysłowym SZANSA Dzień Wolontariusza – podziękowanie dla wolontariuszy SZANSY, 

• 09.01.2008r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z  Upośledzeniem Umysłowym, Oddział w 
Katowicach-  Giszowcu  -  Bal  karnawałowy,  I-III.2008  Fundacja  Pomocna  Dłoń  w  Katowi-
cach.Doradztwo zawodowe,

• 29.01 2008  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym - Zabawa 
karnawałowa dla dzieci,

• Fundacja ISKIERKA – Bal integracyjny,
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• 03.07.2008 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Szansa”- Spotkanie 
kończące rok szkolny, 

• 25.09.2008 Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej  im. Stanisława Kostki - 
„Złote Serca Promyka”, 

• 27.09.2008 Stowarzyszenie Hospicjum w Katowicach – 10-lecie działalności,

• 28.09.2008 Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców - Festiwal Kultury Niemieckiej, 

• 05.11.2008 Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Katowicach - „Trzymaj formę” impreza 
promująca zdrowy tryb życia, 

• 08.12.2008.Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES - Koncert charytatywny,

Górnośląskie Centrum Kultury jest siedzibą organizacji: Fundacja „Edukacja bez Granic” oraz Stowa-
rzyszenia „Inicjatywa” ponadto wynajmowało okresowo pomieszczenia dla:

• 2 – 15 i 16.01.2008r. Fundacja „Edukacja bez Granic” Katowice, Plac Sejmu Śląskiego,

• 14, 15, 28,  29 i  30 .01.2008r.; 4,  5, 6,  7, 11,  12, 18 i  19.02.2008r.;  07, 12,  13, 18,  19, 27 i 
28.03.2008r.; 17, 18, 23 i 24 .04.2008r. ; 8, 9, 14, 27, 28, 29 i 30.05.2008r.; 10, 11, 12, 17 i 20 .
06.2008r.; 8, 9, 10.07.2008r.;5, 6, 7 i 8.08.2008r. - Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Poza-
rządowych „MOST” – Katowice, ul: P. Skargi 6/203, 

• 05.03.2008r. Śląskie Centrum Równych Szans, Katowice, ul: Francuska 70, 

• 27 i 28 .11.2008r. Stowarzyszenie „Inicjatywa” K-c3, Plac Sejmu Śląskiego 2;

- Wydział Sportu i Turystyki w 2008 roku nieodpłatnie udostępniał organizacjom pozarządowym 
miejskie obiekty sportowe, pozostające w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowi-
cach na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

- W 2008 r. w pomieszczeniach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kato-
wicach realizowane były na podstawie umowy użyczenia lokalu następujące projekty:

• prowadzenie Świetlicy Środowiskowej, Młodzieżowego Klubu Wspierania Rozwoju Osobistego 
oraz Zespołu Interwencji Rodzinnej przez Fundację dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „Gniazdo” 
w budynku przy ul. Morcinka 19a,

• prowadzenie programu: „Z angielskim za pan brat” przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Ro-
dzin „Horyzont” w budynkach wszystkich 5 Świetlic Środowiskowych Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Katowicach,

• prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej przez Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA w 6 lokalach udostępnio-
nych na podstawie umów życzenia,

• prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przez Stowarzyszenie  Działające na Rzecz 
Osób Chorych Psychicznie i Ich Rodzin „PRZYSTAŃ" w lokalu przy ul. Tysiąclecia 41 udostęp-
nionym na podstawie umowy użyczenia. 
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5) podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych

• Wydział Sportu i Turystyki na bieżąco udzielał wstępnego doradztwa prawnego oraz szerokich 
konsultacji merytorycznych i prawnych.

6) udzielanie merytorycznej pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami pozarządowymi 
spoza Katowic i w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych

• W 2008 roku, dzięki udzielonemu przez Miasto dofinansowaniu, członkowie Międzyszkolnego 
Klubu Sportowego MOS mogli wziąć udział w „Europejskich zawodach dziecięcych” organizo-
wanych przez Miasto Koszyce oraz Agencję do spraw Rozwoju w Koszycach w dniach 3-4 paź-
dziernika 2008 roku. 

• Mając na uwadze konieczność wspierania inicjatyw organizacji imprez sportowych o międzynaro-
dowym charakterze Miasto udzieliło Klubowi Sportowemu „06 Kleofas – Katowice” dotacji w 
wysokości 10.200,00 zł na organizację „Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Alberta 
Opały 2008 r.”. 

• Ze środków finansowych przyznanych Katowickiemu Stowarzyszeniu Pływackiemu, zorganizo-
wano XXI Międzynarodowy Mityng Pływacki. W zawodach tych, oprócz zawodników z Polski, 
wzięły udział ekipy m. in. ze Słowenii, Węgier, Słowacji, Czech i Niemiec. 

• W 2008r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach nawiązał współpracę ze Stowarzy-
szeniem „U Siemachy” z Krakowa zainteresowanym prowadzeniem placówki opiekuńczo – wy-
chowawczej na terenie miasta Katowice. Ww. współpraca polegała na przedstawieniu funkcjono-
wania tego typu placówek w mieście Katowice.

Celem współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok było zdynamizowanie 
działań w sferze zadań publicznych oraz podniesienie ich skuteczności i efektywności. 
W 2008 roku zapoczątkowano wiele różnorodnych działań celem rozwijania i umacniania współpracy 
Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi. 
Większość działań w zakresie współpracy pozafinansowej podejmowana była przez Referat ds. Organiza-
cji Pozarządowych przy Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, który koordynował dzia-
łania poszczególnych realizatorów Programu oraz pełnił rolę „skrzynki kontaktowej” pomiędzy organiza-
cjami pozarządowymi a komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta. 
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