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WSTĘP 
Głównymi obszarami działań Stowarzyszenia MOST w 2015 r. były: wsparcie organizacji pozarządowych 
poprzez: prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach, pomoc w pozyskiwaniu środków 
na działalność z różnych źródeł, wspieranie partnerstw lokalnych, integracja organizacji pozarządowych 
oraz aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością. 

W 2015 roku w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie MOST wzięły udział 853 osoby, 
a dodatkowo 644 osób wzięło udział w działaniach upowszechniających i informacyjno-promocyjnych 
(konferencje, spotkania konsultacyjne itp.). Łącznie Stowarzyszenie objęło swoimi działaniami 1497 
osób. 

Do najważniejszych działań Stowarzyszenia należy zaliczyć objęcie wsparciem merytorycznym:  

 Ponad 282 organizacji pozarządowych, 

 5 grup nieformalnych wspartych w zakresie założenia organizacji pozarządowej, 

 Ponad 50 osób niepełnosprawnych wspartych w zakresie aktywizacji zawodowej, 

 Przedstawicieli instytucji dialogu obywatelskiego – 136 osób w tym 84 osoby z Rad Seniorów  

W ramach swoich działań Stowarzyszenia MOST w 2015 roku: 

 Zrealizowano 75 dni zajęć (szkolenia, warsztaty i seminaria), 

 Zrealizowano 1241 godzin doradztwa, 

 Założono Śląską Sieć III Sektora, 

 Wypracowana narzędzie dla instytucji dialogu obywatelskiego, 

 Wydano 5 publikacji, 

 Zorganizowano 48 spotkań dla organizacji pozarządowych dotyczących animacji i rozwiązywania 
problemów sektorowych,  

 Wspierano infrastrukturalnie organizacje pozarządowe m.in. udostępniono 93 razy pomieszczenia lub 
sprzęt, stworzono 25 stron internetowych dla NGO, 

 Zorganizowano 8 konferencji oraz Festiwal Organizacji Pozarządowych w Katowicach i Forum 
Śląskich Organizacji Pozarządowych i Przedsiębiorczości Społecznej w Zabrzu,  

 Wdrożono model współpracy z organizacjami pozarządowymi w dwóch samorządach, 

 Uzyskało akredytacje i rozpoczęło działalność jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

Szczegółowy opis działań znajduje się w Rozdziale III Sprawozdania. 

 

Wsparcie było oferowane w ramach 10 projektów współfinansowanych zarówno ze środków samorządowych 
(Urzędu Miasta Katowice) jak i europejskich (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). W ramach projektów 
współpracowaliśmy z 13 partnerami w szczególności z innymi organizacjami (8), jak również z 
przedstawicielami sektora prywatnego, jak i państwowego. Szczegółowy opis współpracy z partnerami 
znajduje się w Rozdziale IV. 
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I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 

Informacja ogólna o Stowarzyszeniu: 

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” powstało w grudniu 1995r. jako kontynuacja 
Regionalnego Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, działającego od 2 lat przy Fundacji Dla Ludzi 
Potrzebujących Pomocy „Gniazdo”. Stowarzyszenie jest niezależną organizacją pozarządową wspierającą 
działalność i rozwój stowarzyszeń, fundacji, grup samopomocowych oraz innych inicjatyw obywatelskich. 

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych  
i zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej KRS pod nr 0000003897. 

Posiada numer REGON 273042395 oraz Numer Identyfikacji Podatkowej 634-14-16-615. 

   

Cele statutowe i ich realizacja 

Celem głównym Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności oświatowej i naukowej, pomocy społecznej, 
rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz w obszarze kultury, służącej budowie społeczeństwa 
obywatelskiego i rozwojowi organizacji pozarządowych, jako podmiotów wyrażających aktywność wspólnot  
i społeczności lokalnych wobec problemów społeczno-gospodarczych. Działania te mają wspierać 
kształtowanie aktywnych postaw obywateli wobec problemów dotyczących poprawy jakości życia a także 
związanych z wypełnianiem obowiązków i honorowaniem praw obywatelskich, oraz zwiększać 
zaangażowanie organizacji pozarządowych w proces rozwoju lokalnego, regionalnego i Polski.  

Realizacji celu głównego Stowarzyszenia służą następujące cele szczegółowe:  

a. promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja przedsięwzięć związanych z rozwojem 
demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w tym związanych z włączaniem obywateli w procesy 
decyzyjne (tj. partycypacja obywatelska), w szczególności poprzez wypracowanie  
i upowszechnianie rozwiązań służących budowie partnerskiej współpracy organizacji 
pozarządowych z administracją i innymi podmiotami,  

b. promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi potencjału 
organizacji pozarządowych i profesjonalizacji ich działalności, ukierunkowanych na zwiększanie 
zaangażowania III sektora w rozwiązywanie problemów społeczno – gospodarczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań dotyczących ograniczania bezrobocia poprzez promocję zatrudnienia  
i aktywizacji zawodowej, wspieranie procesu integracji i reintegracji zawodowej, wspieranie 
przedsiębiorczości w tym przedsiębiorczości społecznej oraz aktywizację społeczną osób 
bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, w tym rozwój wolontariatu, 

c. promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi inicjatyw 
społeczności lokalnych i przedsięwzięć wspólnotowych oraz kreowaniu postaw obywatelskich  
i prospołecznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań służących wyrównywaniu szans, 
przeciwdziałających wykluczeniu i patologiom społecznym oraz promujących integrację, 

d. promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja programów edukacyjnych i kulturalnych 
przyczyniających się do wzrostu zainteresowania działalnością społeczną, ze szczególnym 
uwzględnieniem środowisk młodzieżowych i osób starszych, 
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e. promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja przedsięwzięć służących przeciwdziałaniu 
stereotypom i uprzedzeniom funkcjonującym w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem 
praw kobiet i dzieci oraz grup dyskryminowanych ze względu na status społeczny, wiek, 
pochodzenie czy model życia, 

f. promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja programów na rzecz godnego życia, 
samodzielności życiowej, rozwoju oraz integracji społecznej i zawodowej osób  
z niepełnosprawnością, oraz dotyczących rozwiązywania problemów i niwelowania ograniczeń 
występujących w otoczeniu osób z niepełnosprawnością, w tym wspierania współpracy na rzecz 
kompleksowego rozwiązywania problemów tych środowisk, 

g. promowanie, wspieranie i organizacja współpracy regionalnej, międzyregionalnej, ogólnopolskiej  
i międzynarodowej, w tym ze środowiskami polonijnymi,  

 

Stowarzyszenie może realizować swoje cele zarówno poprzez działalność odpłatną jak i nieodpłatną. 
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a w 2015 prowadziło działalność odpłatną w zakresie 
organizacji i prowadzenia szkoleń, warsztatów i seminariów.  

W 2015r. Stowarzyszenie planowało i realizowało działania zgodnie z celami statutowymi. 

 

Sprawy członkowskie  

W 2015 r. do Stowarzyszenia należało 20 członków zwyczajnych. W stosunku do poprzedniego roku 2014, 
liczba członków wzrosła o 4. 10 członków wykonuje regularną społeczną pracę na rzecz Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie nie ma członków wspierających lub honorowych. 

 

Władze Stowarzyszenia 

W skład zarządu na dzień 31.12.2015 wchodzili: 

 Anna Szelest – Prezes Zarządu 

 Andrzej Michalik – Członek Zarządu 

 Sonia Rzeczkowska – Członek Zarządu 

 Krzysztof Hołyński – Członek Zarządu 

Posiedzenia Zarządu odbywały się raz w kwartale w trybie zwykłym, oraz dodatkowo odbyło się 12 spotkań 
Zarządu w trybie roboczym. 

 

Sprawy pracownicze i wolontariat 

W roku 2015 stowarzyszenie zatrudniało średniorocznie 16 osób na umowę o pracę w realizowanych 
projektach. Jednocześnie 2 osoby współpracowały stale w ramach wolontariatu oraz działalności statutowej 
Stowarzyszenia.  

 

Zasoby Stowarzyszenia 

 lokalowe: Stowarzyszenie posiada siedzibę w lokalu w centrum Katowic o pow. 126 m2, który jest 
wynajęty na zasadach komercyjnych; 



 

7 
 

 Stowarzyszenie najmuje od Miasta Katowice lokal w centrum Miasta (ul. Młyńska 5) o powierzchni 
35 m2, w którym ma siedzibę Inkubator Społecznej Aktywności/Centrum Organizacji 
Pozarządowych; 

 sprzęt: w siedzibie Stowarzyszenia znajduje się wyposażona salka szkoleniowa (rzutnik, flipchart). 
W biurze Stowarzyszenia jest 14 stanowisk pracy, na każdym z nich jest zestaw komputerowy, 
bezprzewodowy internet i telefony. Każde stanowisko komputerowe ma bezprzewodowy dostęp 
do 2 kserokopiarek oraz 3 drukarek. Komputery stacjonarne są średnio użytkowane co najmniej od 
5 lat, są sprawne, kontynuowano częściową modernizację; 

 Dodatkowo Stowarzyszenie użycza od Miasta Katowice sprzęt niezbędny do funkcjonowania 
Inkubatora Społecznej Aktywności: rzutnik, ekran, 2 stanowiska komputerowe, w pełni 
wyposażoną salę szkoleniową. 

 

W 2015 r. Stowarzyszeniu została użyczona zmywarka. 

 

Kontrole zewnętrzne 

W 2015 roku w Stowarzyszeniu przeprowadzono dwie kontrole zewnętrzne: 

 kontrola Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dot. realizacji projektu „Współpraca to się opłaca”; 

 kontrola ZUS; 

 audyt zewnętrzy dotyczący spełniania standardów OWES. 
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II. OPIS DZIAŁAŃ STATUTOWYCH PROWADZONYCH W 2015 R. 
 

1. Działania informacyjne: 

a. udzielanie informacji wg zgłoszonego indywidualnego zapotrzebowania: spotkania w siedzibie 
Stowarzyszenia, telefonicznie, przez e-mail, średnio 60 kontaktów w ciągu miesiąca w biurze 
Stowarzyszenia oraz w Inkubatorze Społecznej Aktywności; 

b. upowszechnianie informacji przez stronę internetową www.mostkatowice.pl, bieżąca aktualizacją 
informacji na stronach i fanpage projektów; 

c. wydawanie biuletynu informacyjnego SEDNO-MOST, realizacja w ramach projektu „Śląska Sieć 
Trzeciego Sektora” 1 numer; 

d. prowadzenie newslettera; 

e. prowadzenie biblioteczki tematycznej zawierającej publikacje istotne dla działalności organizacji 
pozarządowych, aktualne zasoby 1389 skatalogowanych pozycji, uzupełnienie w 2015 77 pozycji, 
średnio korzysta 1 osoba miesięcznie; 

f. zorganizowano dwudniowy Festiwal Organizacji Pozarządowych w Katowicach  

g. Zorganizowano Forum Organizacji Pozarządowych i Przedsiębiorczości Społecznej w Teatrze 
Nowym w Zabrzu w dniu 19 maja. Udział wzięło 240 osób; 

h. Zorganizowano 8 konferencji regionalnych dotyczących Orlików w których udział wzięło 296 osób; 

2. Opracowanie i wydanie publikacji: 

W 2015 roku  wydano jedną publikację książkową „Rozważnie i skutecznie. Rady Seniorów – 
w kierunku dobrych praktyk” 

Dodatkowo wydano 3 broszury dotyczące współpracy z JST: 

a. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w Zabrzu 

b. Inicjatywa lokalna w mieście Zabrze 

c. Podręcznik zasad organizacji konkursów w Mieście Mysłowice 

d. Mysłowicka Inicjatywa Lokalna 

 

3. Poradnictwo: 

Łącznie przeprowadzono 1241 godzin doradztwa, w tym: 

1. 600 godzin poradnictwa z zakresu wdrażania standardów dla uczestników projektu Śląska Sieć 3 
sektora 

2. 356 godzin poradnictwa dla ngo dotyczącego pozyskiwania środków i współpracy z samorządem  

3. 100 godzin doradztwa z zakresu PR 

4. 105 godzin dotyczące wsparcia w zakresie ekonomizacji i wsparcia biznesowego 

5. 80 godzin doradztwa dla członków Rad Seniorów  
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4. Szkolenia: 

Łącznie przeprowadzono 75 dni zajęć, w tym 46 dni szkoleń i warsztatów, w tym: 

1. 16 dni szkoleń dla przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych dotyczących 
procedur współpracy międzysektorowej; 

2. 12 dni szkoleniowych dla NGO; 

3. 9 dni szkoleniowych dla przedstawicieli instytucji dialogu obywatelskiego; 

4. 11 dni warsztatów dla przedstawicieli instytucji dialogu obywatelskiego; 

5. 5 dni warsztatów dla; 

6. 4 dni warsztatów dla członków Rad Seniorów; 

7. 12 seminariów dla pracodawców; 

8. 6 seminariów dla seniorów. 

 

5. Rozwój i integracja środowiska organizacji pozarządowych, współpraca międzysektorowa: 

W 2015 r. większość działań na rzecz rozwoju i integracji środowiska organizacji pozarządowych była 
prowadzona w ramach realizowanych i współrealizowanych projektów.  W zakresie integracji sektora 
główne działania realizowano w ramach projektu Śląska Sieć Trzeciego sektora: 

 Powołano Sieć Trzeciego Sektora w skład w której weszły organizacje pozarządowe z 21 
powiatów województwa śląskiego; 

 Zorganizowano 17 spotkań dla organizacji działających w ramach Sieci; 

Dodatkowo w ramach innych działań: 

 zorganizowało 21 spotkań branżowych NGO w Zabrzu i Mysłowicach; 

 zorganizowano 6 spotkań animacyjnych dotyczących ekonomii społecznej. 

 

6. Wypracowanie i wdrożenie modeli: 

1. Kontynuowano wdrażanie standardów wypracowanych w ramach projektu „BIPnij dla 
przejrzystości i transparentności organizacji pozarządowych” – wdrożono standardy w kolejnych 
30 organizacjach. 

2. Kontynuowano wypracowanie narzędzi dla Instytucji Dialogu Obywatelskiego 

 

7. Wsparcie infrastrukturalne i techniczne: 

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie MOST wspiera organizacje nie tylko merytorycznie ale 
również udostępniając swoje zasoby techniczne. W 2015 roku wsparto 75 organizacji pozarządowych: 

 93 razy użyczono sale lub sprzęt na spotkania organizacji pozarządowych;  

 stworzono 25 stron internetowych zgodnych ze standardem BIP dla organizacji 
pozarządowych. 
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8. Współpraca z administracją publiczną: 

Realizacja działań na rzecz współpracy organizacji pozarządowych z administracja publiczną była 
prowadzona w ramach bieżącej działalności. Członkowie i pracownicy jako przedstawiciele 
Stowarzyszenia w 2015 r.: 

 Uczestniczyli w pracach Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
w Województwie Śląskim (1 osoba); 

 Brali udział w Radzie Seniorów Miasta Katowice (1 członek) 

 Brali Udział w Powiatowej Radzie Pożytku Publicznego w Katowicach (1 członek) 

 Uczestniczyli w pracach Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa (2 osoby); 

 Współpracowali w ramach zespołów roboczych, kontaktach z pełnomocnikami ds. organizacji 
pozarządowych oraz przy przygotowaniu projektów z samorządami: Miasto Mysłowice, Miasto 
Zabrze(6 osób); 

 Uczestniczyli w pracach zespołów miasta Katowice: zespół ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi Miasta Katowice. (3 osoby), zespół ds. polityki rowerowej (1 osoba), zespół 
ds. ekologii i praw zwierząt (1 osoba); 

 2 osoby brały udział w pracach komisji konkursowych Miasta Katowice jako przedstawiciele 
organizacji pozarządowych. 

W ramach współpracy z samorządem przedstawiciele Stowarzyszenia brali czynny udział  
w konsultacjach społecznych.  

 

9. Współpraca międzynarodowa: 

W 2015 roku Stowarzyszenie aplikowało o projekty w ramach środków międzynarodowych w ramach 
POWER.  

 

10. Kontynuacja działalności Galerii Ludzi Aktywnych:  

Galeria jest prowadzona w ramach Inkubatora Społecznej Aktywności. W sumie w 2015 r odbyło się  
5 wystaw promujących działalność organizacji pozarządowych. 

 

11. Promocja działań Stowarzyszenia: 

Stowarzyszenie MOST w dalszym ciągu kontynuowało promocje wypracowanych przez siebie 
rozwiązań oraz współpracujących z nim organizacji pozarządowych w mediach i na imprezach 
branżowych. Informacje o działalności i projektach Stowarzyszenia ukazały się m.in. Strefa TV, TVS, 
Radio EM Katowice, TVP Katowice. W prasie tradycyjnej i elektronicznej zostało opublikowanych  
ok. 200 publikacji o projektach i działaniach. 

W 2015 r. rozpoczęto również prace nad opracowaniem spójnej wizualizacji graficznej 
Stowarzyszenia. W ramach tego działania: 

 Zakończono pracę nad aktualizacją strony internetowej Stowarzyszenia; 

 Rozpoczęto prace nad przygotowaniem publikacji na XX-lecie Stowarzyszenia MOST; 
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III. PROJEKTY REALIZOWANE W 2015 R.  

   

1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  

W 2015 roku Stowarzyszenie MOST wspólnie z Funduszem Górnośląskim oraz  Fundacją Regionalnej 
Agencji Promocji Zatrudnienia skutecznie przeszła proces akredytacji OWES a od września 2015 roku 
rozpoczęła realizację projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni. W związku 
z opóźnieniami w ocenie projektu oraz podpisaniem umowy duża część działań została przesunięta na 
2016 rok. 

Działania projektowe w pierwszym okresie sprawozdawczym koncentrowały się na prowadzeniu akcji 
informacyjno-promocyjnej na terenie przyporządkowanym OWES. W ramach działań promocyjnych 
uruchomiono stronę w portalu społecznościowym, która to promuje ekonomię społeczną, CSR oraz ideę 
powstawania przedsiębiorstw społecznych. W ramach swoich obowiązków pracownicy ds. promocji ES, PS i 
CSR zamieszczali tam regularnie posty nt. wydarzeń, które mogłyby zainteresować uczestników naszego 
projektu. Prowadzono bardzo intensywną prace animacyjną. W miesiącach październik i listopad 
zorganizowano spotkania z władzami Miast: Sosnowiec (Prezydent A. Jedynak), Czeladź (Burmistrz B. 
Zawiła), Będzin (Prezydent D. Paterek) i Wojkowice (Wójt T. Szczerba), PUP Zawiercie oraz PUP Dąbrowa 
Górnicza w czasie których prezentowano idee OWES oraz zakres świadczonych usług. Miasta Sosnowiec, 
Czeladź oraz Wojkowice wyraziły wstępne zainteresowanie założeniem spółdzielni socjalnych, gdzie byliby 
aktywnym partnerem w ich powołaniu. Następnie zorganizowano w Sosnowcu, Będzinie i Czeladzi spotkania 
organizacyjne.  Łącznie zorganizowano 6 spotkań animacyjnych. 

 W ramach zadania 1 udzielano wsparcia  dla 9 Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym 2 przedsiębiorstwom 
społecznym. Dla tych podmiotów przeprowadzono 45 godzin wsparcia doradczego ogólnego oraz 60 godzin 
doradztwa biznesowego i specjalistycznego. 

 

2. Współpraca to się opłaca  

W 2015 roku Stowarzyszanie Wspierania Organizacji Pozarządowych Most z Katowic wraz  
z Urzędem Miasta Zabrze kontynuowała realizację projektu „Współpraca to się opłaca”. Projekt 
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu V Działania 5.4.2, Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Realizacja projektu zakończy się w czerwcu 2015 roku, a jego głównymi 
beneficjentami będą przedstawiciele administracji samorządowej oraz przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, które działają na terenie miasta Zabrze. W 2015 roku zrealizowano działania dotyczące 
adaptacji modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych do zabrzańskich 
warunków oraz promocji standardów, szkoleń i doradztwa, w szczególności:  

 wdrożono dwa e-narzędzia dotyczące konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz składania  
i rozliczania ofert na realizację zadania publicznego; 

 zorganizowano 19 spotkań branżowych NGO; 

 przeprowadzono 10 dni szkoleń z e-narzędzi, zasad konsultacji społecznych, księgowości i 
podstaw administracyjno-prawnych; 

 przeprowadzono 176 godzin doradztwa z zakresu pozyskiwania środków, księgowości, zasad 
zarządzania w organizacjach pozarządowych; 

 przygotowano dwa narzędzia elektroniczne dotyczące współpracy JST i NGO; 

 skonsultowano 5 aktów prawa miejscowego; 
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 przygotowano trzy publikacje: 

 Podręcznik zasad organizacji konkursów w Mieście Zabrze 

 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w Zabrzu 

 Inicjatywa lokalna w Zabrzu 

 przeprowadzono 20 spotkań konsultacyjnych dotyczących budżetu obywatelskiego w których udział 
wzięło 205 osób; 

 przeprowadzono panel obywatelski w którym udział wzięły 44 osoby; 

 Przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące współpracy samorządu z JST (200 ankiet). 

W sumie w projekcie wzięło udział wzięło 135 osób z 51 zabrzańskich organizacji pozarządowych. 

 

3. Inkubator Społecznej Aktywności/Centrum Organizacji Pozarządowych 

W 2015 roku Inkubator Społecznej Aktywności działał do czerwca w oparciu o dwa małe granty oraz od 
czerwca jako Centrum Organizacji Pozarządowych. Działania Inkubatora są prowadzone na rzecz 
katowickich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które są wielką siłą Miasta Katowice. 
Dodatkowo Inkubator prowadzi działania na rzecz aktywizacji obywatelskiej mieszkańców Katowic.  

W Inkubatorze, na miejscu, organizacje i grupy mogły uzyskać dostęp do sprzętu komputerowego  
i biurowego oraz zasięgnąć informacji nt. najnowszych wydarzeń, jakie maja miejsce w III sektorze. 
Ważnym aspektem działania Inkubatora było upowszechnianie wśród mieszkańców Katowic wiedzy na temat 
III sektora, zarówno dotyczącej możliwości angażowania w jego działania, jak i korzystania z oferty 
organizacji. W 2015 w dalszym ciągu pracowano, aby Inkubator stał się miejscem spotkań, wymiany 
informacji i usług katowickich organizacji. 

W Inkubatorze w 2015r. zrealizowano: 

 84 godzin doradczych; 

 12 dni szkoleniowych; 

 wsparcie infrastrukturalne dla 93 przedstawicieli NGO; 

 5 wystaw w ramach Galerii Ludzi Aktywnych; 

 6 spotkań konsultacyjnych. 

Łącznie w 2015 objęto wsparciem 50 NGO, i 5 grup nieformalnych 117 osób  . 

 

4. Rozważnie i skutecznie 

Projekt dotyczył zwiększania udziału seniorów - grupy 60+, w życiu społecznym i publicznym wspólnot 
samorządowych w województwie śląskim.  

Celem zaplanowanych działań było tworzenie sprzyjających warunków do realnego angażowania się 
seniorów w sprawy dotyczące ich środowiska a także wspólnoty, w szczególności w obszarze kształtowania 
lokalnych polityk publicznych. Ma temu służyć realizacja proponowanego zadania publicznego, 
ukierunkowanego na wzrost efektywności działania Rad Seniorów i autorytetu środowiska senioralnego 
poprzez: - program wspierający budowanie kompetencji dotyczących działalności w gremiach 
Gminnych/Miejskich Rad Seniorów, - włączenie w standardy działania Rad zasady współpracy z szerokim 
środowiskiem seniorów, w zakresie korzystania z jego potencjału, w szczególności zasobów wiedzy i 
doświadczeń, - upowszechnianie informacji o Radach Seniorów, jako o sferze nowych możliwości dla 
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seniorów, którzy chcą działać na rzecz lokalnej społeczności, - zainicjowanie współpracy pomiędzy Radami, 
w ramach Śląskiej Konferencji Rad Seniorów, wzajemna edukacja, dzielenie się doświadczeniami i 
upowszechnianie wzorów dobrych praktyk. Uczestnikami programu wsparcia będą seniorzy, którzy są 
członkami już działających Rad lub są zaangażowani w proces ich organizacji i powoływania. Program 
informacyjny i upowszechniający adresowany jest do społeczności seniorów w województwie śląskim. W 
2015 r. zrealizowano: 

 4 dni warsztatów dla przedstawicieli Rad Seniorów; 

  4 audycje radiowe dotyczące tematyki senioralnej; 

 10 spotkań grup zadaniowych ; 

 6 seminariów dla Rad seniorów; 

 2 śniadania prasowe; 

 Opracowano publikacje „Rozważnie i skutecznie. Rady Seniorów – w kierunku dobrych praktyk”; 

 Przeprowadzono 80 godzin doradztwa dla członków Rad Seniorów; 

 W dniu 15 grudnia 2015 zorganizowano Śląską Konferencję Rad Seniorów w której udział wzięło ponad 
100 osób; 

W projekcie wzięło udział 84 osoby z 12 Rad Seniorów działających na ternie województwa śląskiego 

 

5. Śląska Sieć 3 sektora 

Projekt ten skierowany jest do organizacji pozarządowych z naszego regionu, chcących aktywnie 
współpracować z samorządami z innymi NGO w obszarze realizacji swoich celów statutowych i w obszarze 
rozwoju trzeciego sektora. Wspólne działanie podnosi skuteczność działania, tworząc wizerunek 
kompetentnego partnera, a poprzez efekt synergii pozwala na osiąganie dużo lepszych rezultatów. 

Projekt zakłada aktywny udział przedstawicieli NGO w podejmowanych działaniach i podnoszeniu 
kompetencji w zakresie współpracy w ramach sieci (m.in. wspólne pozyskiwanie dotacji, działania 
promocyjne), usprawnieniu komunikacji między poszczególnymi jej członkami, a także wsparcie w zakresie 
rozwiązywania problemów. W ramach Siecie działa 40 organizacji. 

Projekt realizowany w partnerstwie: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST”, Forum 
Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego oraz Forum Organizacji Pozarządowych Działających na 
rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin Pod Nazwą „Razem”. Realizacja projektu „Śląska Sieć  
3 sektora” jest możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

W 2015 roku w projekcie wzięło udział 208 osób z 137 organizacji pozarządowych 

W 2015 r. zrealizowano: 

 1 Forum dla 240 osób; 

 1000 godzin doradztwa w tym 700 godzin zrealizowanych przez MOST; 

 40 godzin coachingu zrealizowanych przez partnerów; 

 W 30 ngo wdrożono standard BIPnij; 

 Opracowano 5 narzędzi dla sieci; 

 Zorganizowano 17 spotkań tematycznych dla NGO; 

 Przeprowadzono 3 dni warsztatów. 
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6. Katowickie Dni Organizacji Pozarządowych 

Celem głównym realizacji Festiwalu Organizacji Pozarządowych w ramach VII KDOP była aktywizacja 
społeczności lokalnych i promocja społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnienie potencjału katowickich 
organizacji pozarządowych. 

Spotkanie organizacji pozarządowych w dniu 11 września odbyło się w CINiBA podczas którego 
zorganizowano 8 paneli dla NGO oraz imprezę integracyjną. Impreza plenerowa katowickich organizacji 

pozarządowych w dniu 12 września miała miejsce w parku przy pomniku Powstańców Śląskich. 

Głównym rezultatem bezpośrednim FOP w 2015 roku było zapoznanie ok. 5258 mieszkańców z ofertą 
organizacji pozarządowych działających w Katowicach oraz aktywizacja społeczności lokalnej, 

W ramach działania Produkty: 

- 1 zespół organizacji ds. FOP, który spotkań się 4 razy; 

- 1 opracowany i skonsultowany regulamin FOP; 

- 45 NGO uczestniczyło w I dniu FOP, 58 w II Dniu FOP; 

- 9 współpracujących jednostek samorządowych i biznesowych przy organizacji festiwalu; 

- 9 patronatów medialnych; 

- 51 informacji prasowych i w mediach elektronicznych. 

 

7. Kierunek praca 

W projekcie wzięło udział łącznie 58 osób w tym 50 osób z niepełnosprawnością.  

W 2015 roku: 

 Zorganizowano 2 nowe staże dla osób niepełnosprawnych oraz kontynuowano 20 trwających; 

 Zorganizowano 12 seminariów dla pracodawców; 

 Zorganizowano wsparcie dla otoczenia osób z niepełnosprawnością. 

 

8. My-part  

Celem projektu “My PART” jest poprawa jakości współpracy między organizacjami pozarządowymi 
a samorządem Miasta Mysłowice poprzez drożenie „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji 
pozarządowych”, partycypacyjne opracowanie e-narzędzi (powiązanego z Lokalną Platformą Wiedzy 
i narzędzie do składania ofert) oraz przeszkolenie z ich zastosowania. 

Głównymi odbiorcami projektu My PART są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz administracji 
samorządowej miasta Mysłowice. W 2015 roku w projekcie wzięło udział 105 osób w tym 65 osób z 35 NGO. 

W 2015 roku w szczególności:  

- skonsultowane akty prawne 3 na 6 spotkaniach konsultacyjnych; 

- przeprowadzono 9 spotkań zespołu ds. współpracy Miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi;  

- wypracowano 8 procedur dotyczących współpracy; 

- zorganizowano 6 dni szkoleniowych dla NGO; 
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- odbyły się 2 spotkania branżowe; 

- przeprowadzono 96 godzin doradztwa ; 

- przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące współpracy samorządu z NGO; 

- przygotowano publikację „Mysłowicka Inicjatywa lokalna”. 

 

9. Orliki 

Stowarzyszenie MOST na zlecenie Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach działalności odpłatnej było 
koordynatorem regionalnym projektu Animator- Twoje Boisko Orlik na terenie województw: śląskiego, 
małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. 

W ramach projektu: 

 - prowadzono infolinię dla animatorów z bieżącym wsparciem; 

 - współpracowano z animatorami ekspertami w zakresie kontroli oraz organizacji Lokalnych Spotkań 
Edukacyjnych; 

 - zorganizowano cykl konferencji po wie konferencje w każdym województwie- łącznie 8 
konferencji w których udział wzięło  296 osób; 

 przeprowadzenie 1 spotkania informacyjnego; 

 przeprowadzenie jednego szkolenia dla seniorów; 

 przeprowadzenie 25 godzin doradztwa;  

 

10. Z-dialogowani 

W 2015 r. Stowarzyszenie MOST kontynuowano realizację projektu „Z-dialogowani”, współfinansowanego z 
Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji, celem którego jest poprawa efektywności 
funkcjonowania instytucji dialogu obywatelskiego i jakości opracowywanych przez nie rozwiązań. Projekt 
przyczyni się również do poprawy komunikacji między członkami różnych ciał obywatelskich w  
3 samorządach województwa śląskiego. 

W 2015 roku: 

- zorganizowano 2 spotkania dla przedstawicieli IDO; 

- zorganizowano 9 dni szkoleń dla przedstawicieli IDO; 

- zorganizowano 11 dni warsztatów dla IDO z 3 lokalizacji; 

- przygotowano jedno e-narzędzie. 

W projekcie wzięło udział 52 osoby. 
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IV POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

1. Opracowano 12 projektów i wniosków. Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie na 3. 

2. Stowarzyszenie było członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP w 
Warszawie oraz Członkiem Śląskiej Sieci Trzeciego Sektora. 

3. Pracownicy i członkowie Stowarzyszenia jako przedstawiciele Stowarzyszenia MOST brali udział w 
pracach Komisji Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Rządowego Programu Na 
Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, Komisji Konkursowej Miasta Katowice. 

4. Partnerami realizowanych przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w 2015 
roku byli: 

1. Fundusz Górnośląski  

2. Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, 

3. Miasto Mysłowice, 

4. Miasto Zabrze, 

5. Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich, 

6. Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Osób z Niepełnosprawnością i Ich Otoczenia „Razem” 
z Rybnika, 

7. Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych „Unikat”, 

8. Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, 

9. Forum Organizacji Pozarządowych Działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych  
i Ich Rodzin Pod Nazwą „Razem”, 

10. Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych z Mysłowic, 

11. Fundacja Piaskowy Smok, 

12. Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych 

13. Firma Kalich. 


