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WSTĘP 
Głównymi obszarami działań Stowarzyszenia MOST w 2019 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 2019 roku w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie MOST wzięło udział oraz 449 osób. 

Do najważniejszych działań Stowarzyszenia należy zaliczyć objęcie wsparciem merytorycznym:  

− Ponad 180 organizacji pozarządowych, 

− 55 samorządów 

− Wsparcie w stworzeniu 34 firm 

− Zorganizowanie staży dla 15 osób  

W ramach swoich działań Stowarzyszenia MOST w 2019 roku: 

− Zrealizowało 640 godzin doradztwa, 

− Zrealizowało 40 dni zajęć (szkolenia, warsztaty i seminaria), 

− Wspierało infrastrukturalnie organizacje pozarządowe m.in. udostępniono 933, użyczano adres 
rejestrowy na siedzibę 86 NGO, 

− Zorganizowano 6 kursów zawodowych 

− Zorganizowano kursy zawodowe dla 12 ON. 

Szczegółowy opis działań znajduje się w Rozdziale III Sprawozdania. 

 

Wsparcie było oferowane w ramach 9 projektów współfinansowanych zarówno ze środków samorządowych 
(Miasto Katowice, Miasto Zabrze) jak i europejskich (RPO WSL, POWER). W ramach projektów 
współpracowaliśmy z 6 partnerami. Szczegółowy opis projektów znajduje się w Rozdziale IV. 
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I. 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 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 2019 prowadziło działalność odpłatną w zakresie 
organizacji i prowadzenia szkoleń.  

W 2019r. Stowarzyszenie planowało i realizowało działania zgodnie z celami statutowymi. 

 

3. Sprawy członkowskie  

Na koniec roku 2019 r. do Stowarzyszenia należało 10 członków zwyczajnych. W stosunku do poprzedniego 
roku 2018, liczba członków zmalała o 1. 9 członków wykonuje regularną społeczną pracę na rzecz 
Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie nie ma członków wspierających lub honorowych. 

 

4. Władze Stowarzyszenia 

W skład zarządu na dzień 31.12.2019 wchodzili: 

• Sonia Rzeczkowska – Prezes Zarządu 

• Agata Gnat – Członek Zarządu 

• Krzysztof Hołyński – Członek Zarządu 

Posiedzenia Zarządu odbywały się raz w kwartale w trybie zwykłym. 

 

5. Sprawy pracownicze i wolontariat 

Na koniec roku 2019 stowarzyszenie zatrudniało 16 osób (w tym 2 na pełen etat) na umowę o pracę w 
realizowanych projektach. Jednocześnie 2 osoby współpracowały stale w ramach wolontariatu oraz 
działalności statutowej Stowarzyszenia.  

 

6. Zasoby Stowarzyszenia 

− 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; 
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− Stowarzyszenie wynajmuje pomieszczenia w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 24 na prowadzenia biur 
projektów oraz Klubu Seniora; 

− Sprzęt: Stowarzyszenie dysponuje salą konferencyjną na 50 osób, 4 salami szkoleniowymi na 15, 
16 stanowiskami pracy, na każdym z nich jest zestaw komputerowy, bezprzewodowy internet i 
telefony. Każde stanowisko komputerowe ma bezprzewodowy dostęp do kserokopiarek oraz  
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 COP: 
rzutnik, ekran, 2 stanowiska komputerowe. 

 

 

7. Udziały Stowarzyszenia 

W 2019 roku Stowarzyszenie posiadało udziały: 

− Spółdzielnia Socjalna FORUM – 1 udział o wartości 200,00 złotych 

− Mostownia spółka z o.o. – 5 udziałów o łącznej wartości 5000,00 złotych  

8. Kontrole zewnętrzne 

W 2019 roku w Stowarzyszeniu przeprowadzono dwie kontrole zewnętrzne: 

− Kontrola projektu Centrum Organizacji Pozarządowych – Urząd Miasta Katowice 

− Kontrola Krajowej Administracji Skarbowej dotycząca projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej Centralno – Wschodni” 
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II. OPIS DZIAŁAŃ STATUTOWYCH PROWADZONYCH W 2019 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 1323; 

b. fanpage cop – liczba osób obserwujących 2257; 

c. fanpage Rady Dzielnic Katowice - liczba osób obserwujących 916; 

2. Poradnictwo: 

Łącznie przeprowadzono 640 godzin doradztwa, w tym: 

1. 190 godzin doradztwa specjalistycznego dla NGO i liderów społecznych 

2. 204 godziny doradztwa biznesowego 

3. 60 godzin coachingu 

4. 118 godzin doradztwa zawodowego 

5. 68 godzin doradztwa przy wypracowaniu IPD 

 

3. Szkolenia: 

Łącznie przeprowadzono 40 dni zajęć, w tym: 

1. 12 dni szkoleniowych dla NGO; 

2. 24 dni szkoleń z zakresu nowych technologii  

3. 4 dni warsztatów dla rad seniorów 

4. Zorganizowano 6 kursów zawodowych 

 

 

4. Wsparcie infrastrukturalne i techniczne: 

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie MOST wspiera organizacje nie tylko merytorycznie ale 
również udostępniając swoje zasoby techniczne. W 2019 roku wsparto 180 organizacji 
pozarządowych: 

− 993 razy użyczono sale i sprzęt na spotkania organizacji pozarządowych;  

− Użyczono adres rejestrowy dla 18 kolejnych organizacji pozarządowych z Katowic – łącznie 86 
organizacje posiadają siedzibę w COP. 
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5. Współpraca z administracją publiczną: 

Realizacja działań na rzecz współpracy organizacji pozarządowych z administracja publiczną była 
prowadzona w ramach bieżącej działalności.  

W ramach projektu Śląskie bez barier wsparto 55 jednostek administracji publicznej w większości 
samorządy z województwa śląskiego. 

Ponadto Członkowie i pracownicy jako przedstawiciele Stowarzyszenia w 2019 r.: 

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

− Brali Udział w Powiatowej Radzie Pożytku Publicznego w Katowicach (1 pracownik) 

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

− 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 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.  

 

6. Kontynuacja działalności Galerii Ludzi Aktywnych:  

Galeria jest prowadzona w ramach Inkubatora Społecznej Aktywności. W sumie w 2019 r odbyło się  
8 wystaw promujących działalność organizacji pozarządowych. 

 

7. 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.  

 

III. PROJEKTY REALIZOWANE W 2019 R.  

   

 

1. Centrum Organizacji Pozarządowych 

W 2019 roku Centrum Organizacji Pozarządowych działało w oparciu o dwie siedziby główną siedzibę na ul. 
Kopernika 14 oraz biuro na ul. Młyńskiej 5. Działania COP są prowadzone na rzecz katowickich organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych, które są wielką siłą Miasta Katowice.  
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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 2019 
w dalszym ciągu pracowano, aby Inkubator stał się miejscem spotkań, wymiany informacji i usług 
katowickich organizacji. 

W COP w 2019r. zrealizowano: 

− Stałe doradztwo specjalistyczne dla organizacji pozarządowych – 15 godzin miesięcznie – 180 godzin 

− 12 dni szkoleniowych; 

− 8 spotkań branżowych; 

− 993 razy użyczono sale i sprzęt na spotkania organizacji pozarządowych;  

− Użyczono adres rejestrowy dla 18 kolejnych organizacji pozarządowych z Katowic. 

− 8 wystaw w ramach Galerii Ludzi Aktywnych; 

− 6 spotkań konsultacyjnych. 

Łącznie w 2019 objęto wsparciem 180 NGO w tym 86 organizacji posiada w nim siedzibę. 

 

2. Śląskie bez barier  

 

Projekt „Śląskie bez barier” współfinansowany w ramach POWER działanie 2.6 na lata 2019-2019 ma na celu 

monitoring stopnia wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w śląskich jednostkach 

administracji publicznej oraz dostarczenie władzom tych jednostek informacji w jaki sposób mogą poprawić 

dostępność dla osób z niepełnosprawnością i, jeżeli będzie to konieczne, pozyskać dotację na konieczne 

modyfikacje. W ramach projektu w 2019 roku wydatkowano z dotacji kwotę 485 755,40 zł. Projekt 

realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „Bona Fides”. Projekt 

rozpoczęto w kwietniu i w ramach działań: 

- kontynuowano współpracę nad badaniami  z 55 jednostkami administracji publicznej  

- przeprowadzano  oceny dostępności 

- zorganizowano spotkania konsultacyjne 

- przeprowadzano audyty dostępności budynków 

- przygotowano i zweryfikowano rekomendacje dla jednostek samorządu terytorialnego 

- prowadzono pracę Głównego Zespołu Badawczego 

 

3. Kierunek Praca 2.0 
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Projekt „Kierunek Praca” współfinansowany w ramach RPO Województwa Śląskiego działanie 9.1.5 na lata 

2019-2022 aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych z obszaru Zabrza i okolic. Stowarzyszenie MOST 

partnerem w projekcie prowadzonym przez Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin Pod Nazwą „RAZEM” (Lider) oraz Fundację Nadzieja Dzieci z 

Zabrza. W ramach projektu w 2019 rozpoczęto działania oraz zatrudniono personel, wsparciem objęto 13 

osób. 

 

4. Zabrzański Kompleksowy System Usług Społecznych dla Seniora 

 

Projekt „Zabrzański Kompleksowy System Usług Społecznych dla Seniora” współfinansowany w ramach RPO 

Województwa Śląskiego działanie 9.2.5 na lata 2019-2019 ma na celu zapewnienie systemu usług wsparcia 

dla osób niepełnosprawnych w zakresie asystentury usług opiekuńczych oraz prowadzenie Klubu Seniora. 

Stowarzyszenie MOST jest partnerem w projekcie prowadzonym przez Forum Organizacji Pozarządowych 

Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin Pod Nazwą „RAZEM” (Lider) oraz 

Miastem Zabrze (Partner). W 2019 : 

Prowadzono zajęcia w Klubie Seniora dla 30 osób z niepełnosprawnością  przez okres 12 miesięcy. Zajęcia 

obejmowały: 

- regularne spotkania i warsztaty 

- zajęcia sportowe 

- zajęcia kulturalne i wyjścia do instytucji kultury 

- zajęcia komputerowe 

- zajęcia dla wolontariuszy  

- Prowadzono superwizje grupowe dla 40 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych 

5. Ku lepszemu życiu 

 

Projekt „Ku Lepszemu Życiu ” współfinansowany w ramach RPO Województwa Śląskiego działanie 9.1.5 na 

lata 2019-2021. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzin Osób Niepełnosprawnych 

„Nadzieja”. 

Wsparciem objęto 47 osób z niepełnosprawnościami: 

- zorganizowano 6 kursów zawodowych 
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- przeprowadzono 60 godzin coachingu 

- przeprowadzono 40 godzin doradztwa zawodowego 

- zorganizowano 15 staży 

6. Razem na Bytomskiej 

Projekt „Razem na Bytomskiej” współfinansowany w ramach RPO Województwa Śląskiego działanie 9.2.5 na 

lata 2019-2022. Stowarzyszenie MOST partnerem w projekcie prowadzonym przez Forum Organizacji 

Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin Pod Nazwą „RAZEM” 

(Lider), Spółdzielnią Socjalną FORUM (Partner). W 2019 roku przygotowywano Dzienny Dom Pobytu, brano 

udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz działania z zakresu wolontariatu. W 2019 w projekcie 

uczestniczyło 8 osób. 

7. Seniorzy Radzą 

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Katowice.  

Cel główny dotyczył poprawy jakości życia mieszkańców miasta Katowice - seniorów, osób które ukończyły 

60 rok życia, zapewnienie im odpowiednich form wsparcia, dzięki zaangażowaniu lokalnych środowisk osób 

starszych w kształtowanie senioralnej polityki miejskiej. Dzięki realizacji działań i osiągnięte rezultaty 

udało się przyczynić do jego realizacji. 

W ramach zadania: 

- zorganizowano 10 godzin doradztwa 

- zorganizowano 4 dni szkoleniowe 

- zorganizowano spotkania integracyjne 

- przeprowadzono 50 godzin wsparcia animacyjnego 

- w projekcie wzięło udział 15 osób 

8. Wybieramy Pakiet na start 

Projekt „„Wybieramy Pakiet na start ” współfinansowany ze środków Miasta Zabrze w ramach projektu RPO 

Województwa Śląskiego działanie 9.1.5 „Pakiet na start”. 

W ramach realizacji projektu zostały zrealizowane wszystkie cele, tj: stworzono 34  pomysły biznesowe, 

rokujące na samodzielne prowadzenie podmiotu gospodarczego w tym na terenie miasta Zabrze w okresie od 

lutego do października 2019r, a co za tym idzie przyczyniono się do stworzenia  nie mniej niż 34 miejsc pracy. 

W szczególności: 

- komisja rekrutacyjna podczas 87 godzin pracy oceniała 41 zgłoszeń 
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- przeprowadzono 78 godzin doradztwa zawodowego 

- przygotowano 34 Indywidualne Plany Działań – (68 godzin) 

- przeprowadzono 204 godzin doradztwa biznesowego 

- oceniono 34 biznesplany 

 

9. Jestem w sieci – Zabrze lubi IT 

Projekt „Jestem w sieci – Zabrze lubi IT” współfinansowany w ramach PO Polska Cyfrowa w ramach projektu 

grantowego „Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia 

zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”. Stowarzyszenie MOST partnerem w projekcie 

prowadzonym przez Miasto Zabrze. 

W ramach projektu w 2019 zorganizowano 24 dni szkoleniowych przeprowadzonych przez Stowarzyszenie 

MOST. W szkoleniach wzięło udział 270 osób w tym 135 osób przeszkolonych przez Stowarzyszenie MOST. 

Przekazano 11 laptopów do Miasta Zabrze. 

10. Działalność odpłatna 

Prowadzono działalność odpłatną – koordynacja projektu dla Stowarzyszenia Ad Vitam Dignam oraz spółki 

ECOEN odnośnie koordynacji projektu w Miasteczku Śląskim (kwota przychodu 71 100,00). 
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IV POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

1. Opracowano 6 projektów i wniosków. Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie na 4. 

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

3. Pracownicy i członkowie Stowarzyszenia jako przedstawiciele Stowarzyszenia MOST brali udział w 
konsultacjach: 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, Regulaminu FIO, 
rocznych programów współpracy. 

4. Partnerami realizowanych przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w 2019 
roku byli: 

1. Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach 

2. Stowarzyszenie Bona Fides 

3. Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i 
Ich Rodzin Pod Nazwą „RAZEM” 

4. Miasto Zabrze 

5. Spółdzielnia Socjalna FORUM 

6. Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” 


