
 

 

Centrum Aktywności Młodzieżowej 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.1. Aktywna integracja 

                                                        Katowice, 11.01.2023 r. 
 

Protokół z posiedzenia Komisji oceny inicjatyw młodzieżowych 
w dniu 10 stycznia 2023 r.  

 
Pod obrady  Komisji oceny inicjatyw młodzieżowych przekazano 3 wnioski zgłoszone w ramach naboru 
w konkursie na Inicjatywy młodzieżowe ogłoszonym przez Miasto Katowice (organizator konkursu). 
 

Konkurs zorganizowano we  współpracy ze Stowarzyszeniem MOST (Lider projektu) w ramach projektu 
partnerskiego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie  9.1.  Aktywna integracja pn. 
„Centrum Aktywności Młodzieżowej”. 
 

Zgodnie z regulaminem konkursu: 
- nabór wniosków trwał od 8 grudnia 2022 r. do 9 stycznia 2023 roku. 
- budżet konkursu na 2023 rok to kwota 13 115 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy sto piętnaście 

złotych).  
- termin realizacji inicjatyw młodzieżowych obejmuje okres od 1.02.2023 r. do 25.04.2023 r.  
 

Skład Komisji oceny inicjatyw młodzieżowych określono  Zarządzeniem nr 1812/2021 Prezydenta 
Miasta Katowice z dnia 23 lipca 2021 r., zmienionego Zarządzeniem nr 2925/2022 z dnia 28 grudnia 
2022 r.: 
 

1. Przewodnicząca – Małgorzata Moryń – Trzęsimiech - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej 
2. Zastępca Przewodniczącej - Agnieszka Lis – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji 

Pozarządowych 
Członkowie: 
3. Krzysztof Hołyński – specjalista ds. rozwoju CAM - Stowarzyszenie MOST 
4. Monika Fedelińska – specjalista ds. rozwoju CAM – Stowarzyszenie MOST 

 

Posiedzenie komisji było prawomocne. 
 

Wszystkie 3 wnioski przekazane pod obrady Komisji spełniły kryteria formalne i merytoryczne – Karty 
ocen inicjatyw młodzieżowych załączono do protokołu.  
 

L.p. Nazwa grupy 
inicjatywnej 

Imię i nazwisko 
lidera grupy 

Nazwa inicjatywy 
Spełnione kryteria 

formalne i merytoryczne 

1 
CAM-owi 

Przyrodnicy 
Dominik 

Słodkiewicz 
EkoKato TAK 

2 
Długoszowe 

Inicjatorki Zdrowia 
Aleksandra Kwaśny Zdrowie na kanapie TAK 

3 Klub Młodzieżowy Julia Kurkowska 
Młodzież dla 

Seniorów 
TAK 

 
Wykaz szczegółowy zgłoszonych inicjatyw młodzieżowych zawiera poniższa tabela. 
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Lp. 
Nazwa grupy 
inicjatywnej 

Nazwa 
inicjatywy 

Zakres merytoryczny 
inicjatywy 

Wkład grupy 
inicjatywnej 

Liczba 
punktów 

Kwota 
wnioskowan

a 

Kwota 
inicjatywy 
rekomend

owana  

Uwagi 

1. 
CAM-owi 

Przyrodnicy 
EkoKato 

Wydarzenie otwarte na 
Placu Andrzeja w dn. 
15.04.2023 (sobota) ok. 
4 godz. dla wszystkich 
grup wiekowych (ok. 300 
osób). 
W trakcie wydarzenia 
zaplanowano – strefę 
roślin (tworzenie np. 
bomb kwiatowych), 
strefę zwierząt 
(warsztaty robienia 
szarpaków), strefę gier i 
zabaw, strefę kulinarną 
oraz chilloutu. 
Współpraca z COP 
Katowice oraz Rada 
Dzielnicy Śródmieście 
Termin realizacji 
inicjatywy: 01.03-
22.04.2023. 

Koordynacja 
wydarzenia, 
pomoc przy 
organizacji 
wszystkich stref,  
promocja 
wydarzenia,  
projekt plakatu,  
sprzątanie terenu 
po wydarzeniu. 

88 5 000,00 5 000,00 

Zaplanowano 
spotkanie z liderem, 
by omówić kosztorys 

i harmonogram 
działań oraz 

potencjalnych 
wykonawców 

planowanych stref 
animacyjnych 

2. 
Długoszowe 
Inicjatorki 
Zdrowia 

Zdrowie na 
kanapie 

Stworzenie strefy 
relaksu w szkole, 
warsztaty dla uczniów VI 
LO (280 uczniów) oraz 
konkurs dot. zdrowia dla 
klas ósmych szkół 
podstawowych (40 os.). 
Termin realizacji 
inicjatywy: 01.02-
25.04.2023 

Prace koncepcyjne 
dot. warsztatów i 
konkursu, 
przeprowadzenie 
warsztatów i 
konkursu 
zaplanowanie 
strefy relaksu, 
działania 
promocyjne. 

64 7 935,00 4 975,00 

Zaplanowano 
spotkanie z liderem, 
by omówić zmiany w 

kosztorysie, 
harmonogram 

działań oraz podział 
zadań  
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3. 
Klub 

Młodzieżowy 

Młodzież 
dla 

Seniorów 

Warsztaty oraz turniej 
gier planszowych dla 
grupy 30 seniorów 
Stowarzyszenia Opoka 
dostosowane do 
poziomu ich sprawności 
fizycznej. 
Termin realizacji 
inicjatywy: 06.03-
31.03.2023 

Przygotowanie 
warsztatów w 
zależności od 
możliwości 
seniorów i pogody 
(florystyczne, 
kreatywne, 
ogrodnicze) 

42 8 794,83 3 140,00 

Zaplanowano 
spotkanie z liderem, 
by omówić zmiany w 

kosztorysie i w 
harmonogramie 

działań oraz podział 
zadań 

Razem 21 729,83 13 115  

 

Kwota zaplanowana w budżecie WPS na inicjatywy młodzieżowe na dzień 1 stycznia br. – 13 115,00 zł 

(to kwota wolnych środków pozostała na 2023 rok po realizacji inicjatyw w 2021 i 2022 roku) 

Łączna wartość inicjatyw młodzieżowych rekomendowanych do dofinansowania – 13 115,00 zł  

W związku ze spełnieniem wymogów formalnych i merytorycznych wynikających z regulaminu 

konkursu proponuje się przyjąć do realizacji wyżej wymienione 3 inicjatywy młodzieżowe. 

        

            Małgorzata Moryń-Trzęsimiech 
            
       ………………………………………………………………… 
             Przewodnicząca komisji oceny 

            inicjatyw młodzieżowych 
            

        Akceptuję/ nie akceptuję 

 

                Jerzy Woźniak 

………………………………………………………………… 
          Podpis Wiceprezydenta 
 

 

 

Sporządziła: Agnieszka Lis – Członek Komisji oceny inicjatyw młodzieżowych 


