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WSTĘP 
Głównymi obszarami działań Stowarzyszenia MOST w 2016 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 2016 roku w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie MOST wzięły udział 312 osób,. 

Do najważniejszych działań Stowarzyszenia należy zaliczyć objęcie wsparciem merytorycznym:  

 Blisko 200 organizacji pozarządowych, 

 6 grup nieformalnych wspartych w zakresie założenia organizacji pozarządowej, 

 Przedstawicieli instytucji dialogu obywatelskiego – 52 osoby  

W ramach swoich działań Stowarzyszenia MOST w 2016 roku: 

 Zrealizowało 942 godzin doradztwa, 

 Zrealizowało 18 dni zajęć (szkolenia, warsztaty i seminaria), 

 Wspierało infrastrukturalnie organizacje pozarządowe m.in. udostępniono 610  razy 
pomieszczenia,150 razy sprzęt, użyczono adres rejestrowy na siedzibę 34 NGO, 

 Przekazało dotacje na stworzenie 20 miejsc pracy w 5 przedsiębiorstwach społecznych, 

 Upowszechniało narzędzie dla instytucji dialogu obywatelskiego, 

 Wydało 2 publikacje, 

 Zorganizowało 81 spotkań animacyjnych i integracyjnych,  

 Zorganizowano 26 spotkań aktywizacyjnych. 

Szczegółowy opis działań znajduje się w Rozdziale III Sprawozdania. 

 

Wsparcie było oferowane w ramach 4 projektów współfinansowanych zarówno ze środków samorządowych 
(Urzędu Miasta Katowice) jak i europejskich (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). W ramach projektów 
współpracowaliśmy z 3 partnerami. Szczegółowy opis projektów 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 2016 prowadziło działalność odpłatną w zakresie 
organizacji i prowadzenia szkoleń, warsztatów i seminariów.  

W 2016r. Stowarzyszenie planowało i realizowało działania zgodnie z celami statutowymi. 

 

Sprawy członkowskie  

W 2016 r. do Stowarzyszenia należało 19 członków zwyczajnych. W stosunku do poprzedniego roku 2015, 
liczba członków zmalała o 1. 10 członków wykonuje regularną społeczną pracę na rzecz Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie nie ma członków wspierających lub honorowych. 

 

Władze Stowarzyszenia 

W skład zarządu na dzień 31.12.2016 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 8 spotkań 
Zarządu w trybie roboczym. 

 

Sprawy pracownicze i wolontariat 

W roku 2016 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. 45 m2, który jest 
wynajęty na zasadach komercyjnych; 
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 Stowarzyszenie ma użyczony od Miasta Katowice lokal w centrum Miasta (ul. Młyńska 5) o 
powierzchni 35 m2, w którym ma siedzibę Centrum Organizacji Pozarządowych; 

 Stowarzyszenie ma użyczony od Miasta Katowice lokal w centrum Miasta (ul. Kopernika 14) o 
powierzchni 347 m2, w którym ma siedzibę Centrum Organizacji Pozarządowych; 

 Sprzęt: Stowarzyszenie dysponuje salą konferencyjną na 50 osób, 3 salami szkoleniowymi na 15, 
14 stanowiskami 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 2016 r. Stowarzyszenie zakupiło: 

3 laptopy z oprogramowaniem 

1 urządzenie wielofunkcyjne 

3 namioty wystawiennicze  

13 krzeseł do Sali konferencyjnej 

 

Kontrole zewnętrzne 

W 2016 roku w Stowarzyszeniu przeprowadzono dwie kontrole zewnętrzne: 

 Kontrola projektu Centrum Organizacji Pozarządowych – Urząd Miasta Katowice 

 Kontrola projektu OWES – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  
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II. OPIS DZIAŁAŃ STATUTOWYCH PROWADZONYCH W 2016 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 Centrum Organizacji Pozarządowych; 

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

a. fanpage most – liczba osób obserwujących 815 (stan na 31.12.2016); 

b. fanpage cop – liczba osób obserwujących 822 (stan na 31.12.2016); 

c. prowadzenie biblioteczki tematycznej zawierającej publikacje istotne dla działalności organizacji 
pozarządowych, aktualne zasoby 1389 skatalogowanych pozycji, uzupełnienie w 2016 15 pozycji, 
średnio korzysta 1 osoba miesięcznie; 

d. zorganizowano dwudniowy Festiwal Organizacji Pozarządowych w Katowicach;  

2. Opracowanie i wydanie publikacji: 

a. Publikacja na XX lecie MOST 300 egz 

b. Publikacja na temat instytucji dialogu obywatelskiego 300 egz 

 

3. Poradnictwo: 

Łącznie przeprowadzono 942 godzin doradztwa, w tym: 

1. 180 godzin poradnictwa dla katowickich ngo dotyczące pozyskiwania środków, księgowości i prs  

2. 528 godzin doradztwa ogólnego w ramach OWES 

3. 234 godziny doradztwa biznesowego w ramach OWES 

 

4. Szkolenia: 

Łącznie przeprowadzono 18 dni zajęć, w tym: 

1. 13 dni szkoleniowych dla NGO; 

2. 4 dni warsztatów dla przedstawicieli instytucji dialogu obywatelskiego;. 

3. Jeden dzień w ramach FOP 9 równoległych bloków warsztatowych trwających 12 godzin 

 

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

W 2016 r. większość działań na rzecz rozwoju i integracji środowiska organizacji pozarządowych była 
prowadzona w ramach realizowanych i współrealizowanych projektów w szczególności OWES i COP: 

 zorganizowano 74 spotkania animacyjne dotyczących ekonomii społecznej; 

 zorganizowano 3 spotkania branżowe; 
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 zorganizowani zimową akademię CSR (4 spotkania)  

 

 

6. Wsparcie infrastrukturalne i techniczne: 

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie MOST wspiera organizacje nie tylko merytorycznie ale 
również udostępniając swoje zasoby techniczne. W 2016 roku wsparto 75 organizacji pozarządowych: 

 610 razy użyczono sale i 150 razy użyczono sprzęt na spotkania organizacji pozarządowych;  

 Użyczono adres rejestrowy dla 34 organizacji pozarządowych z Katowic. 

 

7. 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 2016 r.: 

 Brali udział w Radzie Seniorów Miasta Katowice (1 członek) 

 Brali udział w Radzie Seniorów Województwa Śląskiego (1 członek) 

 Brali Udział w Radzie Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego (1 członek) 

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

 Współpracowali w ramach zespołów roboczych, kontaktach z pełnomocnikami ds. organizacji 
pozarządowych oraz przy przygotowaniu projektów z samorządami: Miasto Mysłowice, Miasto 
Zabrze(4osoby 

 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); 

 1 osoba brała udział w pracach komisji konkursowych Miasta Katowice jako przedstawiciele 
organizacji pozarządowych. 

 Rada Konsultacyjna ds. ZIT Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 
Województwa Śląskiego (1 członek jako stały zastępca z ramienia Miasta Katowice) 

 Wojewódzki Zespół ds. Ekonomii Społecznej ( 1 członek) 

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

 

8. Kontynuacja działalności Galerii Ludzi Aktywnych:  

Galeria jest prowadzona w ramach Inkubatora Społecznej Aktywności. W sumie w 2016 r odbyło się  
6 wystaw promujących działalność organizacji pozarządowych. 

 

9. 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 
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branżowych. Informacje o działalności i projektach Stowarzyszenia ukazały się m.in. Strefa TV, TVS, 
Radio EM Katowice, TVP Katowice.  

W 2016 roku Stowarzyszenie skupiło się na przygotowaniu materiałów dotyczących XX lecia 
działalności i przygotowaniu katalog ofertowy dotyczący działalności odpłatnej 

 

III. PROJEKTY REALIZOWANE W 2016 R.  

   

1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  

W 2016 roku Stowarzyszenie MOST wspólnie z Funduszem Górnośląskim oraz  Fundacją Regionalnej Agencji 
Promocji Zatrudnienia kontynuowało realizację projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-
Wschodni: 

W ramach projektu: 

- udzielono wsparcia dla 587 osób i 148 podmiotów ekonomii społecznej w tym 158 osób i 33 
podmiotów ekonomii społecznej wspartych bezpośrednio przez Stowarzyszenie MOST 

- przeprowadzono 74 spotkania animacyjne 

- przeprowadzono 26 spotkań aktywizacyjnych 

- przeprowadzono 762 godziny doradztwa w tym 234 godziny doradztwa biznesowego i 528 godzin 
doradztwa ogólnego 

- udzielono dotacji przedsiębiorcom społecznym na stworzenie 30 miejsc pracy w tym stowarzyszenie 
most na 20 miejsc pracy 

- udzielono wsparcia 197 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w postaci m.in wsparcia doradcy 
zawodowego, psychologa, coacha, szkoleń zawodowych, spotkań aktywizujących itp. 

- wsparto 6 grup inicjatywnych 

 

 

2. Centrum Organizacji Pozarządowych 

W 2016 roku Centrum Organizacji Pozarządowych działało od stycznia a w kwietniu otwarło sowją główną 
siedzibę na ul. Kopernika 14. Działania COP są prowadzone na rzecz katowickich organizacji pozarządowych 
i grup nieformalnych, które są wielką siłą Miasta Katowice.  

W COP, 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. W 2016 
w dalszym ciągu pracowano, aby Inkubator stał się miejscem spotkań, wymiany informacji i usług 
katowickich organizacji. 

W Inkubatorze w 2016r. zrealizowano: 

 102 doradztwa trwające 180 godzin; 

 13 dni szkoleniowych; 

 Użyczenie adresu rejestrowego dla 34 ngo 

 wsparcie infrastrukturalne: 610 udostępnień sal i 150 udostępnień sprzętu; 
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 6 wystaw w ramach Galerii Ludzi Aktywnych; 

 6 spotkań konsultacyjnych; 

 4 spotkania zimowej Akademii CSR. 

Łącznie w 2016 objęto wsparciem 103 NGO, i 5 grup nieformalnych 117 osób  . 

 

3. Katowickie Dni Organizacji Pozarządowych 

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

Spotkanie organizacji pozarządowych w dniu  09 września odbyło się w CINiBA podczas którego 
zorganizowano 9 paneli dla NGO oraz imprezę integracyjną. Impreza plenerowa katowickich organizacji 

pozarządowych w dniu 10 września miała miejsce w parku przy pomniku Powstańców Śląskich. 

Głównym rezultatem bezpośrednim FOP w 2016 roku było zapoznanie ok. 5258 mieszkańców z ofertą 
organizacji pozarządowych działających w Katowicach oraz aktywizacja społeczności lokalnej, 

W ramach działania Produkty: 

- 75 NGO uczestniczyło w FOP w tym 36 NGO w pierwszym dniu i 52 w drugim dniu jako wystawcy na 
FOP; 

- 368 osób z katowickich ngo wzięło udział w projekcie w tym 68 osób uczestniczyło w warsztatach I dnia  

- 9 tematów warsztatów trwających łącznie 12 godzin; 

- 8 patronatów medialnych; 

- 51 informacji prasowych i w mediach elektronicznych. 

 

4. Z-dialogowani 

W 2016 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 2016 roku: 

- zorganizowano 4 dni warsztatów dla IDO z 2 lokalizacji; 

- przygotowano jedno e-narzędzie i podręcznik do jego wdrożenia wydrukowany w 300 egz; 

- Publikacja na XX lecie MOST 300 egz 

W projekcie wzięło udział 52 osoby. 
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IV POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

1. Opracowano 8 projektów i wniosków. Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie na 6. 

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 
konsultacjach: Projektu zarządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
sposobu udzielania akredytacji „AKSES” Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej (z dnia 1 marca 
2016 r.), Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020,  Regionalnego 
program rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020, Standardów Rad 
Działalności Pożytku Publicznego w ramach projektu „Modelowe Rady Działalności Pożytku 
Publicznego”. 

4. Partnerami realizowanych przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w 2016 
roku byli: 

1. Fundusz Górnośląski  

2. Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, 

3. Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych 

4. Regionalne Centrum wolontariatu w Katowicach 


