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I. WSTĘP  

 

W 2013 roku Stowarzyszenie MOST główne obszary dotyczyły: wsparcia organizacji pozarządowych 
poprzez: prowadzenie inkubatora, wdrażanie standardów działania, pomoc w pozyskiwaniu 
środków z różnych źródeł, wspieranie partnerstw lokalnych oraz integrację organizacji 
pozarządowych, itp.  

W 2013 roku w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie MOST wzięło udział 922 osób, a 
dodatkowo 307 osób brało udział w działaniach upowszechniających i informacyjnych. Łącznie w 
działaniach Stowarzyszenia wzięło udział 1229 osób. 

Do najważniejszych działań Stowarzyszenia należy zaliczyć objęcie wsparciem merytorycznym:  

 60 seniorów  

 Blisko 400 organizacji pozarządowych  

 23 grupy nieformalne 

W ramach swoich działań w 2013 roku Stowarzyszenie MOST zrealizowało: 

 Ponad 100 dni szkoleniowych, 

 Ponad 1000 godzin doradztwa, 

 Wypracowano standardy BIPnij, które wdrożono w 20 organizacjach pozarządowych, 

 Zawiązano 2 partnerstwa, wsparto zakładanie partnerstw i partnerstwa już istniejące 
poprzez realizację 49 spotkań animacyjnych,  

 Współorganizowano Katowickie Dni Organizacji Pozarządowych, 

 Wspierano infrastrukturalnie NGO m.in. użyczono 15 tabletów, udostępniono 93 razy 
pomieszczenia i 27 sprzęt, stworzono 20 stron internetowych dla NGO, 

Szczegółowy opis działań znajduje się w Rozdziale III Sprawozdania. 

 

Wsparcie było oferowane w ramach 10 projektów współfinansowanych zarówno ze środków 
samorządowych (Urzędu Miasta Katowice, Instytucja Kultury Miasto Ogrodów), rządowych 
(Rządowy Program na Rzecz Aktywności Osób Starszych) jak i europejskich (Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki, Młodzież w Działaniu). W ramach projektów współpracowaliśmy z 11 partnerami 
zarówno z sektora pozarządowego, prywatnego, jak i państwowego z kraju i zagranicy. Szczegółowy 
opis działań realizowanych w ramach projektów znajduje się w Rozdziale IV. 
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II. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
 

1/ 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. 

   

2/ 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 
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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, 

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 2013 nie prowadziło działalności 
odpłatnej.  

W 2013r. Stowarzyszenie planowało i realizowało działania zgodnie z celami statutowymi. 

 

3/ Sprawy członkowskie  

W 2013r. do Stowarzyszenia należało 16 członków zwyczajnych. W stosunku do poprzedniego roku 
2012, liczba członków była stała. 7 członków wykonuje regularną i społeczną pracę na rzecz 
Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie nie ma członków wspierających lub honorowych. 

 

4/ Władze Stowarzyszenia 

Do 29 października 2013r. Zarząd Stowarzyszenia pracował w składzie trzyosobowym, by następnie 
kontynuować pracę w składzie pięcioosobowym. W skład zarządu na dzień 31.12.2013 wchodzili: 

Anna Szelest – Prezes Zarządu 

Andrzej Michalik – Członek Zarządu 

Agnieszka Kurda – Członek Zarządu 

Sonia Rzeczkowska – Członek Zarządu 
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Krzysztof Hołyński – Członek Zarządu 

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

 

5/ Sprawy pracownicze i wolontariat 

W roku 2013 stowarzyszenie zatrudniało średniorocznie 14 osób na umowę o pracę w 
realizowanych projektach. Jednocześnie 2 osoby pracowały w ramach wolontariatu oraz działania 
Stowarzyszenia wspierała 1 stażystka.  

 

6/ Zasoby Stowarzyszenia 

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

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

 sprzęt: w siedzibie Stowarzyszenia znajduje się wyposażona salka szkoleniowa (rzutnik, 
flipchart). W biurze Stowarzyszenia jest 11 stanowisk pracy, na każdym z nich jest zestaw 
komputerowy, bezprzewodowy internet i telefony. Każde stanowisko komputerowe ma 
bezprzewodowy dostęp do 2 kserokopiarek oraz 5 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, 3 stanowiska komputerowe, w pełni 
wyposażoną salę szkoleniową. 

W 2013r Stowarzyszenie zakupiło:  

 4 projektory multimedialne 

 5 laptopów 

 15 tabletów, 

 3 drukarki 

 13 krzeseł 

 

 3 stoły  

 Tablicę suchościeralną  

 3 szafy metalowe 
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 3 stanowiska pracy (biurko, kontener, regał) 

Z czego do biura Stowarzyszenia: 

1 projektor multimedialny, 3 laptopy, 1 drukarka, 2 krzesła, 1 szafa metalowa, 1 Stanowisko pracy 
(biurko, kontener, regał) 

Dla partnerów realizujących projekty: 

 Stowarzyszenie Razem: szafa metalowa, tablica suchościeralna, rzutnik, drukarka 

 Stowarzyszenie Unikat: 3 stoły, 10 krzeseł, szafa metalowa, rzutnik, drukarka,  

 PUP Siemianowice Śląskie: stanowisko pracy, 1 krzesło, laptop 

 Firma Kalich: stanowisko pracy, 2 krzesła, laptop 

Do użyczenia innym organizacjom w ramach realizowanych projektów oddano 15 tabletów dla 
aktywnych seniorów 

 

7/ Kontrole zewnętrzne 

W 2013 roku w Stowarzyszeniu przeprowadzono dwie kontrole zewnętrzne: 

 kontrola zlecona Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  dot. realizacji projektu „BIPnij dla 
przejrzystości i transparentności 3 sektora” 

 kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dot. realizacji projektu 
Regionalny Ośrodek EFS Rybnik, kontrola odbywała się u lidera projektu Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości i obejmowała stowarzyszenie jako partnera projektu 
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III. OPIS DZIAŁAŃ  STATUTOWYCH PROWADZONYCH W 2013 R. 
 

1/ Działania informacyjne: 

1. udzielanie informacji wg zgłoszonego indywidualnego zapotrzebowania: spotkania w 
siedzibie Stowarzyszenia, telefonicznie, przez e-mail, średnio 40 kontaktów w ciągu miesiąca 
w biurze Stowarzyszenia oraz w Inkubatorze Społecznej Aktywności; 

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

3. wydawanie biuletynu informacyjnego SEDNO – YOUTH, realizacja w ramach projektu „Śląska 
Akademia Demokracji” 2 numery po 1000 egz.; 

4. prowadzenie comiesięcznego newslettera, który dociera do 63 osób 

5. prowadzenie biblioteczki tematycznej zawierającej publikacje istotne dla działalności 
organizacji pozarządowych, aktualne zasoby 1285 skatalogowanych pozycji, uzupełnienie w 
2013 48 pozycji, średnio korzysta 3-4 osoby miesięcznie; 

6. organizacja konferencji konsultującej standardy funkcjonowania NGO, w której udział wzięło 
59 osób w tym 27 przedstawicieli JST oraz konferencji upowszechniającej „Standardy 
funkcjonowania NGO” w której udział wzięło 120 osób; 

7. Łącznie w działaniach ośrodka wzięło udział w szkoleniach: 98 osób z 72 instytucji w tym 25 
NGO oraz w ramach działań upowszechniających 126 osób z 68 instytucji w tym 15 NGO, 4 
seminaria dotyczące partnerstwa i 3 seminaria dotyczące równości szans; 

8. Opracowanie i wydanie 3 publikacji:  

a. Kreatywni Młodzi Aktywiści – poradnik aktywności dla młodzieży 1500 egz; 

b. Jak kręgi na wodzie – opis dobrych praktyk aktywności seniorów 300 egz; 

c. Standardy funkcjonowania organizacji pozarządowych – dobre praktyki 500 egz; 

9. Uruchomienie Galerii Ludzi Aktywnych w ramach Inkubatora Społecznej Aktywności – 2 
wystawy promujące działania organizacji pozarządowych. 

 

2/ Poradnictwo i konsultacje: 

Łącznie przeprowadzono 1005 godzin dyżurów doradztwa, obejmujące: 

1. 384 godzin dyżurów poradniczych w Inkubatorze Społecznej Aktywności oraz w siedzibie 
Stowarzyszenia, z których skorzystało 80 organizacji i 11 grup nieformalnych  

2. doradztwo w ramach projektów:  

a. udzielono 206 godzin doradztwa specjalistycznego z zakresu zagadnień formalno-
prawnych; 
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b. udzielono 200 godzin doradztwa specjalistycznego z zakresu równości szans; 

c. objęto coachingiem 20 organizacji, które wsparto 200 godzin pracy coacha; 

d. 15 godzin doradztwa z zakresu ICT; 

 

3/ Szkolenia 

Łącznie przeprowadzono 104 dni zajęć, w tym 73 dni szkoleń i warsztatów oraz 31 seminariów i 
spotkań informacyjnych. A dokładnie przeprowadzono:  

1. 21 dni warsztatów dla liderów środowisk senioralnych; 

2. 16 dni warsztatów dla liderów młodzieżowych; 

3. 7 dni szkoleniowych z zakresu wymagań formalno-prawnych; 

4. 2 dni szkoleniowych z zakresu konsultacji społecznych, w których uczestniczyli 
przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów;  

5. 10 dni warsztatów wzrostu kwalifikacji zawodowych osób pracujących z osobami 
niepełnosprawnymi intelektualnie; 

6. 10 dni szkoleniowych w ramach Inkubatora Społecznej Aktywności głównie z zakresu 
pozyskiwania środków na działalność i wymagań formalno-prawnych; 

7. 7 dni szkoleniowych w ramach Ośrodka Młodzież w Działaniu;  

8. 4 seminaria (85 osób) oraz 15 spotkań (156 osób) upowszechniających aktywność osób 
starszych; 

9. 5 spotkań informacyjnych z zakresu Programu Młodzież w Działaniu w których udział wzięło 
126 osób z 68 instytucji w tym 15 NGO; 

10. 7 seminariów w ramach działalności Regionalnego Ośrodka EFS w Rybniku: 4 z zakresu 
partnerstwa, 3 z zakresu równości szans. 

 

4/ Rozwój i integracja środowiska organizacji pozarządowych, współpraca międzysektorowa. 

W 2013r. większość działań na rzecz rozwoju i integracji środowiska organizacji pozarządowych była 
prowadzona w ramach realizowanych i współrealizowanych projektów: Regionalny Ośrodek 
Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) w Rybniku, Inkubator Społecznej Aktywności oraz 
Ponad granicami walczymy z barierami.  

W zakresie wspierania i rozwoju partnerstw: 

1. przeprowadzono 49 spotkań animacyjnych; 

2. zawiązano 2 nowe partnerstwa w Zabrzu oraz w Mszanie; 
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3. animowano i wspierano dotychczas powołane partnerstwa lokalne; 

W zakresie integracji sektora: 

1. powołano Forum Osób Zaangażowanych w Aktywizację Społeczno-Zawodową Osób z 
Niepełnosprawnością w prace którego włączyło się 26 osób z organizacji pozarządowych. W 
2013 roku odbyły się dwa spotkania, w których uczestniczył m.in. poseł Marek Plura; 

2. w ramach Katowickich Dni Organizacji Pozarządowych zorganizowało spotkanie integracyjne 
w którym udział wzięło 50 przedstawicieli Katowickich NGO; 

 

5\ Wypracowanie i wdrożenie standardów 

W ramach projektu „BIPnij dla przejrzystości i transparentności organizacji pozarządowych” zostały 
skonsultowane wypracowane standardy podczas konferencji konsultacyjnej, która odbyła się 
05.02.2013 roku, w której udział wzięło 59 osób w tym 27 przedstawicieli JST. Łącznie w konsultacji 
standardu wzięło udział 78 NGO. 

Następnie wypracowane standardy wdrożono w 20 organizacjach pozarządowych z województwa 
śląskiego. 

Do upowszechniania Standardów przyczyniła się organizacja konferencji upowszechniającej, w 
której wzięło udział 120 osób. 

 

6\ Wsparcie infrastrukturalne i techniczne  

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie MOST wspiera organizacje nie tylko merytorycznie ale 
również udostępniając swoje zasoby techniczne. W 2013 roku wsparto 58 NGO: 

1. 93 razy użyczono sale na spotkania organizacji pozarządowych;  

2. 27 razy wypożyczono sprzęt; 

3. użyczono na czas nieokreślony 15 tabletów 

4. stworzono 20 stron internetowych zgodnych ze standardem BIP dla organizacji 
pozarządowych 

 

7/ Współpraca z administracją publiczną w 2013 roku 

Realizacja działań na rzecz współpracy organizacji pozarządowych z administracja publiczną była 
prowadzona w ramach bieżącej działalności. Członkowie i pracownicy Stowarzyszenia w 2013r.: 

1. Brali udział w głównym zespole ds. Aktualizacji Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej (1 
osoba) oraz w pracach zespołu zadaniowego ds. niepełnosprawności (2 osoby); 
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2. Uczestniczyli w pracach Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w 
województwie śląskim (1 osoba); 

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

4. Współpracowali w ramach zespołów roboczych, kontaktach z pełnomocnikami ds. 
organizacji pozarządowych oraz przy przygotowaniu projektów z samorządami: Miasto 
Mysłowice, Miasto Zabrze, Miasto Siemianowice Śląskie, Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim (6 
osób); 

5. Współpracowali w ramach grup i forów nieformalnych m.in. uczestnictwo w spotkaniach 
PALisady – Nieformalne Forum Pracowników Programów Aktywności Lokalnej w woj. 
Śląskim (1 osoba); 

6. Uczestniczyli w pracach zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Miasta 
Katowice. (2 osoby); 

7. Uczestniczyli w pracach zespołu roboczego ds. konsultacji z mieszkańcami oraz w zespole ds. 
budżetu partycypacyjnego (1 osoba) w Mieście Katowice; 

8. Współpracowali z Młodzieżową Radą Miasta Katowice (2 osoby); 

9. 2 osoby brały udział w pracach komisji konkursowych Miasta Katowice jako przedstawiciele 
organizacji pozarządowych. 

 

8/ Współpraca międzynarodowa w 2013 roku 

W 2013 roku Stowarzyszenie kontynuowało realizację projektu ponadnarodowego „Ponad 
granicami walczymy z barierami” we współpracy z GSE Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen 
Essen mbH z Nadrenii Północnej-Westfalii. Celem projektu jest poprawa efektywności dotychczas 
stosowanych technik aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną 
oraz wzrost kwalifikacji zawodowych i zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego przez 
uczestników projektu. 

Ponadto w 2013 roku Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu międzynarodowego „Śląska 
Akademia Demokracji” realizowanego we współpracy z Petriklic help, o.s. oraz Kongres Polaku z 
Czech. Projekt jako cel główny stawia sobie pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej 
młodzieży na terenie Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego. 

W 2013 roku Stowarzyszenie zorganizowało: 

1. Dwie wizyty studyjne u niemieckiego partnera GSE; 

2. 20 spotkań z polskimi i niemieckimi ekspertami dotyczące aktywizacji osób z 
niepełnosprawnością intelektualną; 

3. 10 dni polsko-czeskich spotkań warsztatowych młodzieży. 
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9/ Promocja działań Stowarzyszenia w 2013 roku 

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 
100 publikacji o projektach i działaniach. 

Ponadto Stowarzyszenie MOST wzięto udział w: 

1. Targach pracy i ekonomii społecznej w Mikołowie - organizator PUP Mikołów 

2. Targach Aktywności Obywatelskiej w Zabrzu 

3. III Śląskim Pikniku Integracyjnym Osób Niepełnosprawnych w Parku Śląskim – organizator 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

4. Targach Pracy Osób Niepełnosprawnych w Katowicach 

5. Kongresie Obywatel Senior  
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IV. PROJEKTY REALIZOWANE W 2013 R.  
   

1/ Regionalny Ośrodek  Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) w Rybniku 

W 2013 roku Stowarzyszenie w dalszym, było partnerem Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości, z 
którym realizowało projekt Regionalnego Ośrodka EFS w Rybniku (RO EFS). Głównym celem 
funkcjonowania RO EFS jest pomoc we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w regionie 
śląskim. Kadra oddelegowana przez Stowarzyszenie MOST: 

 Utworzyła 2 partnerstwa tematyczne dotyczące działań na rzecz osób z niepełnosprawnością 
w Mszanie i w Zabrzu, w skład których weszły organizacje pozarządowe i przedstawiciele 
samorządów; 

 Przeprowadziła 7 seminariów – 4 z zakresu partnerstwa i 3 z zakresu równych szans; 

 Zrealizowała 49 spotkań animacyjnych; 

 Uczestniczyła w spotkaniach PALisady – Nieformalnego Forum Pracowników Programów 
Aktywności Lokalnej w woj. śląskim; 

 Współpracowała przy realizacji imprez promujących EFS tj. w festynach i piknikach RO EFS i 
uczestniczyła w pracach jury podczas konkursu promującego EFS pt.: "EFS Dance" 

Wartość projektu w 2013 roku wyniosła 63 403,59 zł i była w całości pokryta ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL priorytet X)  

 

2/ "BIPnij dla przejrzystości i transparentności NGO”  

W 2013r. kontynuowano i zakończono realizację projektu, którego celem jest wypracowanie 
narzędzi i rozwiązań koniecznych do przejrzystego działania organizacji pozarządowych oraz 
stworzenie przykładowej strony internetowej BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) do 
wykorzystywania przez organizacje pozarządowe woj. śląskiego. Projekt był realizowany w 
partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej Bona Fides z Katowic. 

W 2013 roku zrealizowano działania dotyczące wdrożenia standardów w 20 NGO oraz promocji 
standardów, szkoleń i doradztwa, w szczególności:  

 Przeprowadzono konferencję konsultacyjną dla 58 osób, łącznie w konsultacji standardu 
wzięło udział 78 NGO; 

 Przygotowano raport z konsultacji w którym ujęto odpowiedzi na 109 zgłoszonych uwag; 

 przeprowadzono 400 godzin coachingu i 600 godzin doradztwa w 20 organizacjach 
pozarządowych (z czego MOST zrealizował odpowiednio 200 i 406 godzin); 

 przeprowadzono 7 szkoleń z zakresu standardu formalno-prawnego oraz partner 
Stowarzyszenie Bona fides przeprowadził 7 szkoleń z zakresu przejrzystości – łącznie w 
szkoleniach wzięło udział 210 przedstawicieli z 78 NGO; 
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 przeprowadzono 100 godzin doradztwa z zakresu przejrzystości organizacji pozarządowych; 

 wydano publikację „Standardy funkcjonowania NGO – dobre praktyki”; 

 zorganizowano konferencję „Standardy funkcjonowania NGO” w której udział wzięło ponad 
120 osób. 

W sumie w projekcie wzięło udział wzięło 349 osób z 196 NGO.  

Wartość projektu w 2013 roku wyniosła 402 323,00zł z czego MOST wydatkował 308 232,43zł i była 
w całości pokryta ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO 
KL Poddziałanie 5.4.2)  

 

3/  "Inkubator Społecznej Aktywności”   

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 2013 w dalszym ciągu pracowano, aby Inkubator stał się miejscem spotkań, 
wymiany informacji i usług katowickich organizacji. 

W Inkubatorze w 2013r. zrealizowano: 

 101 dyżurów poradniczych (384 godzin) – z doradztwa skorzystało 80 organizacji i 11 grup 
nieformalnych; 

 14 dni szkoleniowych; 

 wsparcie infrastrukturalne dla 38 NGO, w tym 93 razy udostępniono pomieszczenia na 
spotkania, a 27 razy użyczono sprzęt. 

Łącznie w 2013 objęto wsparciem 110 NGO, w 2013 porozumienie z Inkubatorem podpisało 40 
nowych organizacji i 23 grupy nieformalne. 

Wartość projektu w 2013 roku wyniosła 104 904,38 zł z czego 76 104,38zł i było pokryte ze środków 
Urzędu Miasta Katowice (28800 wkład własny) 

 

4/ „Ponad granicami walczymy z barierami”  

Projekt „Ponad granicami walczymy z barierami” jest realizowany w okresie od kwietnia 2012 r. do 
lipca 2014 r. przez 3 organizacje z terenu woj. śląskiego: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji 
Pozarządowych „MOST” w Katowicach, Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” 
z Rudy Śląskiej, Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Osób z Niepełnosprawnością i Ich Otoczenia 
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„Razem” z Rybnika we współpracy z GSE Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Essen mbH z 
Nadrenii Północnej-Westfalii. 

Celem projektu jest poprawa efektywności dotychczas stosowanych technik aktywizacji społeczno-
zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wzrost kwalifikacji zawodowych i 
zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego przez uczestników. 

W 2013r. wsparcie uzyskało 170 osób w tym 44 osoby z niepełnosprawnością intelektualną,  33 
opiekunów a także 61 pracowników i wolontariuszy, którzy na co dzień zajmują się aktywizacją 
społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

W 2013 r. zrealizowano: 

 1764 godzin warsztatów aktywizujących dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 
(działanie realizowali partnerzy); 

 315 godzin pracy doradców podczas zajęć uzupełniających i specjalistycznych (działanie 
realizowali partnerzy); 

 12 staży dla osób z niepełnosprawnością intelektualną; 

 Nawiązano współpracę z 15 pracodawcami i zrealizowano 256 godzin wykonywania pracy 
osób z niepełnosprawnością u pracodawców oraz pozyskano 7 płatnych zleceń  

 20 spotkań z 69 polskimi i niemieckimi ekspertami dotyczące aktywizacji osób z 
niepełnosprawnością i zaadaptowano niemiecki model aktywizacji społeczno-zawodowej osób 
z niepełnosprawnością intelektualną, w którą włączono 24 nowe osoby; 

 8 dni warsztatów wzrostu kompetencji dla rodziców osób z niepełnosprawnością 
intelektualną; 

 2 wizyty studyjne u niemieckiego partnera GSE; 

 10 dni warsztatów wzrostu kwalifikacji zawodowych osób pracujących z osobami 
niepełnosprawnymi intelektualnie; 

 Akcję promującą projekt w mediach, która obejmowała m.in. Wizyta w Strefa TV, TVS, Radio 
EM Katowice, Ilość publikacji o projekcie i wywiadów: 86 publikacji; 

 Powołano Forum Osób Zaangażowanych w Aktywizację Społeczno-Zawodową Osób z 
Niepełnosprawnością w prace którego włączyło się 26 osób z 14 organizacji pozarządowych. 
W 2013 roku odbyły się dwa spotkania, w których uczestniczył m.in. poseł Marek Plura. 

 Forum opracowało Rekomendacje ds. strategii polityki społecznej województwa śląskiego 

Wartość projektu w 2013 roku wyniosła 790 727,56 zł z czego MOST wydatkował 424 726,66 zł i 
była w całości pokryta ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
(PO KL Poddziałanie 7.2.1)  
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5/ Ośrodek Szkolący Programu „Młodzież w Działaniu”  

„Seria szkoleń i innych działań regionalnych podnoszących wiedzę nt. Projektów oraz pozyskiwania 
środków w Programie „Młodzież w działaniu” w województwie śląskim” to projekt którego celem 
jest wsparcie osób i podmiotów aplikujących o granty z programu Młodzież w Działaniu. 

Projekt był realizowany od września 2012 do czerwca 2013. 

Ośrodek Szkolący w 2013r.: 

 umieszczał informacje o Programie Młodzież w Działaniu w newsletterze Stowarzyszenia i na 
stronie Programu oraz na portalach Facebook i NGO.pl; 

 wspierał konsultanta regionalnego w prowadzeniu konsultacji; 

 kontynuował prowadzenie strony „Panorama Współdziałania” oraz grupę „Aktywne Śląskie” 
na portalu Facebook, gdzie informowano o ważnych wydarzeniach i wiadomościach 
dotyczących polityki młodzieżowej w Europie i w Polsce; 

 Zrealizował 2 dwudniowe szkolenia w których wzięło udział 40 osób z 28 instytucji w tym z 9 
NGO i 3 jednodniowe szkolenia, w których wzięło udział 58 osób z 44 instytucji w tym z 16 
NGO; 

 Przeprowadzono 5 spotkań informacyjnych dla 126 osób z 68 instytucji, w tym 15 NGO. 

Łącznie przeszkolono 98 osób z 72 instytucji w tym z 25 NGO, a w działaniach informacyjnych wzięło 
udział 126 osób z 68 instytucji w tym 15 NGO. 

Wartość projektu w 2013 roku wyniosła 5664,22 Euro z czego 5 356,33 Euro z dotacji Komisji 
Europejskiej w ramach Młodzieży w Działaniu. 

 

6/ Śląska Akademia Demokracji 

Projekt „Śląska Akademia Demokracji - Slezska Akademie Demokracie” to wspólne przedsięwzięcie 
Stowarzyszenia MOST, Młodzieżowej Rady Miasta Katowic, Czeskiego Stowarzyszenia Petric oraz 
Kongresu Polaków w Cieszynie. Projekt ten skierowany jest do młodzieży, którego celem jest 
wzmocnienie i rozwój kompetencji młodych liderów oraz zwiększenie ich pozytywnego wpływu na 
młodzież z regionu i skłonienie jej ku większemu zaangażowaniu w sprawy społeczne i obywatelskie 
na terenie Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego. 

W projekcie uczestniczyły 34 młode osoby z Czech i Polski, które uczestniczyły w zjazdach 
międzynarodowych, krajowych oraz spotkaniach stacjonarnych.  

W ramach projektu w 2013r. zrealizowano: 

 6 dni szkoleń i warsztatów w krajach uczestników z zakresu: tworzenia mapy potrzeb miasta, 
rozwoju kompetencji liderskich, w tym pracy w grupie, autoprezentacji, wystąpień 
publicznych i współpracy z mediami oraz kompetencji z zakresu współpracy 
międzynarodowej; 
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 10 dni międzynarodowych spotkań warsztatowych dotyczących  umiejętności liderskich (m.in. 
organizacja imprez, wystąpienia publiczne, polityka młodzieżowa, itp.). Do udziału w 
spotkaniach zaproszono wybitne osobowości ze świata polityki. Zaproszono m.in.: 
przewodniczącego parlamentu europejskiego Jerzy Buzek, Posłankę do Czeskiego Parlamentu 
Katrina Konieczna, Posła Parlamentu Polskiego Artura Górczyńskiego, Wójtem gminy Brenna i 
Skoczów; 

 Wymianę Polsko-Czeską „Join Us”. Wymiana odbywała się 3 dni w Karvinie i 3 dni w 
Katowicach; 

 Spotkanie z Wojewodą Śląskim Zygmuntem Łukaszczykiem w Sali Sejmu Śląskiego, w którym 
uczestniczyło ponad 60 osób z różnych szkół; 

 Wydano 2 numery SEDNO YOUTH w wersji papierowej i elektronicznej; 

 Stworzono Kreator Młodego Aktywisty – przewodnik dla młodych ludzi, jak stać się aktywnym 
w swoim środowisku; 

Wartość projektu w 2013 roku wyniosła 78 016,70 zł z czego 66 859,90 zł pokryto z dotacji Komisji 
Europejskiej w ramach Młodzieży w Działaniu, 6 000,00 pokryto z dotacji  Urzędu Miasta Katowice, 
a 5 156,80zł pokryto ze środków Instytucji Kultury Miasto Ogrodów 

 

7/ Jak kręgi na wodzie  

Projekt „Jak kręgi na wodzie” był realizowany w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych. Był skierowany do 60 liderów wśród osób 60+, a łącznie z działaniami 
upowszechniającymi w projekcie wzięło udział 241 osób. 

Celem projektu było wspieranie i upowszechnianie włączania tej grupy w działania społeczne. 
Projekt „Jak kręgi na wodzie” był wyjątkowy, ponieważ w przeciwieństwie do innych programów dla 
seniorów, które skupiają się na rozważaniach „co z nimi i dla nich zrobić”, dał uczestnikom wsparcie 
umożliwiające samodzielny wybór form i obszarów aktywności społecznej zgodnie z 
zainteresowaniami i co ważniejsze, sprawdzenia się w działaniach. 

Uczestnicy byli też popularyzatorami nowych technologii i internetu, między innymi korzystając 
podczas zajęć z narzędzi odpowiednich dla specyficznych wymagań starszych użytkowników. 

W szczególności w ramach projektu zrealizowano: 

 6-dniowy warsztat wyjazdowy; 

 15 dni  warsztatów dla liderów środowiska senioralnego; 

 szkolenie z zastosowania tabletów oraz 15 godzin doradztwa informatycznego; 

 użyczono liderom środowisk senioralnych 15 tabletów; 

 15 spotkań upowszechniająco-informujących w których udział wzięło 156 osób; 
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 4 seminaria upowszechniające w 4 województwach: śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i 
opolskim, w których udział wzięło 85 osób; 

 wydano 300 egz publikacji Jak kręgi na wodzie opisującej dobre praktyki projektu 

 zaplanowano do wdrożenia 5 inicjatyw: 

a) inicjatywa seniorów w sprawach lokalnych 

b) inicjatywa utworzenia Rady Seniorów 

c) Złoty listek 

d) Współpraca i pomoc sąsiedzka 

e) Tworzenie warunków dla osób starszych w ich dotychczasowym miejscu zamieszkania 

Wartość projektu w 2013 roku wyniosła 123 060,00 zł z czego 102 870,00 pokryto z dotacji 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

 

8/ Bieruńsko-lędzińskie konsultacje na-prawdę 

Z początkiem listopada 2013r. Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST z 
Katowic wraz ze Starostwem Powiatu bieruńsko-lędzińskiego rozpoczęło realizację projektu pt. 
„Bieruńsko-lędzińskie konsultacje na-prawdę”, współfinansowanego przez Unię Europejską w 
ramach, Priorytetu V Działania 5.4.2, Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten realizowany 
będzie do końca grudnia 2014r. na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego w celu zwiększenia 
efektywności procesu konsultacji społecznych wśród mieszkańców powiatu. 

W ramach realizacji „Bieruńsko-lędzińskich konsultacji na-prawdę” przewidzianych jest szereg 
działań (spotkania, szkolenia, doradztwo, warsztaty) dla ok. 40 przedstawicieli samorządu powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego oraz minimum 25 przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na 
tym terenie. Dzięki wypracowaniu i wdrożeniu aktywnych narzędzi oraz procedur konsultacji 
społecznych przez zespół współpracujących ze sobą  przedstawicieli samorządu oraz przedstawicieli 
organizacji pozarządowych liczymy na wzrost zainteresowania mieszkańców powiatu udziałem w 
konsultacjach. 

W 2013 roku zorganizowano biuro projektu oraz przeprowadzono szkolenie dla kierownictwa 
powiatu oraz organizacji pozarządowych, w którym udział wzięło 19 osób z 16 NGO oraz 16 osób z 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego. 

Wartość projektu w 2013 roku wyniosła 32 050,75 zł z czego MOST wydatkował 11 702,35 zł i była 
w całości pokryta ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO 
KL Poddziałanie 5.4.2)  
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9/ „Pokażmy twarz” – integracja organizacji w trakcie IV Katowickich Dni Organizacji Pozarządowych  

IV Katowickie Dni Organizacji Pozarządowych to święto organizacji pozarządowych i możliwość 
propagowania inicjatyw obywatelskich wśród mieszkańców Miasta, jak również pogłębienie 
integracji samych organizacji, wymiana doświadczeń, nawiązywanie wspólnych partnerskich działań.  

Spotkanie integracyjne zorganizowane w trakcie KDOP pozwoliło na zidentyfikowanie 
poszczególnych organizacji, na poznanie się nawzajem i wymianę doświadczeń oraz przedsięwzięć 
społecznych. 

Adresatami inicjatywy będą przedstawiciele katowickich organizacji pozarządowych uczestniczących 
w KDOP - 50 osób z organizacji pozarządowych. 

Wartość projektu w 2013 roku wyniosła 8000,00 zł z czego 7000,00 zł i było pokryte ze środków 
Urzędu Miasta Katowice 

 

10/ Kierunek praca 

W projekcie wzięło udział łącznie 66 osób w tym 51 osób z niepełnosprawnością i 11 osób z 
otoczenia osób z niepełnosprawnościami, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych (19 osób z 
Rybnika, 6 osób z powiatu raciborskiego, 4 osoby powiatu rybnickiego, 14 osób z Katowic 1 osoba z 
Bytomia, 1 osoba z Mysłowic oraz 21 z Siemianowic Śląskich). Uczestnicy i uczestniczki projektu 
zostaną objęci m.in. kompleksowym programem wsparcia – od badania indywidualnego potencjału i 
wsparcia doradcy zawodowego, po udział w kursach zawodowych, które przygotują uczestników 
i uczestniczki projektu do podjęcia zatrudnienia zgodnie z zaplanowaną ścieżką rozwoju 
zawodowego. Projekt przewiduje także zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez odbywanie 
półrocznych płatnych staży zawodowych przez 30 uczestników projektu. Każdy z  uczestników 
projektu z niepełnosprawnościami będzie objęty wsparciem trenera pracy, który będzie pomagał 
znaleźć zatrudnienie dla uczestników projektu. Dodatkowo dla uczestników projektu zaplanowano 
zakup usług niezbędnych do podjęcia zatrudnienia: dofinansowanie do sprzętu, usługi kosmetyczne 
itp. Całość wsparcia (długość kursów, miejsce odbywania staży itp.) będzie dostosowana do 
indywidualnego potencjału uczestników projektu. Stowarzyszenie MOST jest odpowiedzialne za 
zarządzenie całością projektu, w ramach działań merytorycznych zostały zrealizowane 3 kursy 
zawodowe dla beneficjentów z Siemianowic Śląskich. 

W 2013 roku: 

 14 dni warsztatów miękkich 

 4 seminaria dla pracodawców 

 846 godzin kursów zawodowych dla 21 osób 

 Rozpoczęto współpracę z 3 pracodawcami 
Wartość projektu w 2013 roku wyniosła 444 923,40 zł z czego MOST wydatkował 146 365,27 zł i 
była w całości pokryta ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
(PO KL Poddziałanie 7.2.1)  
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 V. POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

1. Opracowano 11 projektów i wniosków. Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie na pięć 
projektów, z czego realizacja 3 rozpocznie się w 2014 roku. 

2. Stworzono stronę internetową BIP Stowarzyszenia pod adresem most.bipnij.pl. 

3. Pracownicy i członkowie Stowarzyszenia brali udział w pracach Komisji Oceny Projektów w 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich, Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, 
Komisji Konkursowej Miasta Katowice. 

4. Pracownicy i członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w szkoleniach Krajowego Ośrodka 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Centrum Ekonomii Społecznej, Ogólnopolskiego 
Forum Organizacji Pozarządowych, jeden z pracowników był poddany superwizji w pracy 
animacyjnej. 

5. Partnerami realizowanych przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych 
MOST w 2013 roku byli: 

a. GSE Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Essen mbH z Nadrenii Północnej-
Westfalii, Niemcy 

b. Kongres Polaku z Český Těšín  ,Czechy 

c. Petriklic help, o.s. z Český Těšín  ,Czechy 

d. Powiat Bieruńsko-Lędziński 

e. Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich 

f. Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości 

g. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic 

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

i. Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” z Rudy Śląskiej,  

j. Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych „Unikat” 

k. Firma Kalich 
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