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PODSUMOWANIE 
Głównymi obszarami działań Stowarzyszenia MOST w 2021 r. były: wsparcie w zakresie aktywizacji 
społecznej i zawodowej oraz wsparcie w zakresie animowania społeczności lokalnej. 

W 2021 roku w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie MOST wsparcie uzyskało 1019 osób. 

Do najważniejszych działań Stowarzyszenia należy zaliczyć objęcie wsparciem merytorycznym:  

− Ponad 200 osób z niepełnosprawnością 

− Ponad 140 seniorów 

− Ponad 300 organizacji pozarządowych, 

− Wsparcie w stworzeniu 33 nowych NGO, 

− Wsparcie w stworzeniu ponad 35 nowych firm, 

− Pomogliśmy znaleźć zatrudnienie ponad 80 osobom w najtrudniejszej sytuacji, 

− Zorganizowanie staże dla 29 osób, 

− Prowadzono placówki w tym Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu, Katowickie Centrum 
Organizacji Pozarządowych, Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach 

− Współprowadzono Centrum Integracji Społecznej w Gliwicach, Dzienny Dom Pobytu dla 
seniora w Zabrzu 

W ramach swoich działań Stowarzyszenia MOST w 2021 roku: 

− Zrealizowało 73 dni zajęć dla NGO i działaczy społecznych (szkolenia, warsztaty i seminaria), 

− Zorganizowano 25 szkoleń zawodowych, 

− Wsparliśmy realizacji 6 inicjatyw młodzieżowych, 

− Zorganizowaliśmy 10 pikników, 

− Przeprowadziliśmy blisko 2000 godzin doradztwa w tym 630 godzin wsparcia doradcy 
zawodowego, 500 godzin pracy coacha i ponad 280 porad specjalistycznych dla organizacji 
pozarządowych 

− Wspierało infrastrukturalnie organizacje pozarządowe m.in. ponad 500 razy udostępnialiśmy 
sale, użyczano adres rejestrowy dla ponad 100 NGO, 

− Prowadzono stałe wsparcie dla blisko 100 seniorów w ramach Klubu Seniora i Dziennego Domu 
Pobytu w Zabrzu 

− Przeprowadziliśmy ponad 350 spotkań animacyjnych dla społeczności w których pracujemy. 

Szczegółowy opis działań znajduje się w Rozdziale III Sprawozdania. 

Wsparcie było oferowane w ramach 14 projektów współfinansowanych zarówno ze środków 
samorządowych (Miasto Katowice, Miasto Zabrze), współpracy z biznesem (AMAZON) jak i przede 
wszystkim środków europejskich (RPO WSL, POWER). Projekty realizowaliśmy we współpracy z 8 
partnerami. Ich wykaz znajduje się w Rozdziale IV. 

  



 

 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 
1. Informacja ogólna o Stowarzyszeniu: 

Stowarzyszenie MOST powstało w grudniu 1995r. 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 pomocowych, 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,  

h) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja programów na rzecz zrównoważonego rozwoju 

mających na celu budowę społeczeństwa odpowiedzialnego za swoje otoczenie w tym realizacja zadań 

z zakresu ekologii, ochrony środowiska, solidarności pokoleniowej oraz społecznej odpowiedzialności 

biznesu, 

i) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja programów na rzecz budowy społeczeństwa 

informacyjnego w tym realizacja zadań dotyczących dostępu do informacji, edukacji  

i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, 

j) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja działań z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu, promocji zatrudnienia socjalnego oraz tworzenia miejsc pracy, 

k) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja działań z zakresu edukacji w tym edukacji 

pozaformalnej i edukacji przez całe życie, 

l) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja działań w zakresie wspierania rozwoju 

przedsiębiorczości w tym przedsiębiorczości społecznej poprzez promocję i inkubację 

przedsiębiorczości, dostarczanie usług wsparcia dla sektora małej i średniej przedsiębiorczości, 

m) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja działań związanych z prowadzeniem instytucji otoczenia 

biznesu w tym współpraca i działania na rzecz pozostałych instytucji otoczenia biznesu. 

 

Stowarzyszenie może realizować swoje cele zarówno poprzez działalność odpłatną jak i nieodpłatną. 
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.  

W 2021r. Stowarzyszenie planowało i realizowało działania zgodnie z celami statutowymi. 

 

3. Sprawy członkowskie  

Na koniec roku 2021 r. do Stowarzyszenia należało 12 członków zwyczajnych. W stosunku do 
poprzedniego roku 2020, liczba członków nie zmieniła się. 9 członków wykonuje regularną społeczną 
pracę na rzecz Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie nie ma członków wspierających lub honorowych. 

 

4. Władze Stowarzyszenia 

W skład zarządu na dzień 31.12.2021 wchodzili: 

• Sonia Rzeczkowska – Prezes Zarządu 

• Krzysztof Hołyński – Członek Zarządu 



 

 

• Bożena Pieruszek-Kwarciak – Członek Zarządu 

• Anna Kochel – Członek zarządu 

Posiedzenia Zarządu odbywały się  regularnie nie rzadziej niż raz na kwartał. 

 

5. Sprawy pracownicze i wolontariat 

Na koniec roku 2021 stowarzyszenie zatrudniało 22 osoby (łącznie 22,94 etatu) na umowę o pracę w 
realizowanych projektach. Jednocześnie 16 osób współpracowało stale w ramach wolontariatu oraz 
działalności statutowej Stowarzyszenia.  

 

6. Zasoby lokalowe Stowarzyszenia 

− Stowarzyszenie posiada biuro główne w użyczonym przez Miasto Zabrze lokalu przy ul. 
Wolności 274; 

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

− Stowarzyszenie ma użyczony od Miasta Mysłowice lokal przy ul. Bytomska 18D, w którym 
ma siedzibę Klub Inicjatyw Lokalnych; 

− Stowarzyszenie wynajmuje pomieszczenia w Zabrzu przy ul. Bończyka 24 na prowadzenia 
CIS oraz Klubu Seniora; 

7. Udziały Stowarzyszenia 

W 2021 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 2021 roku w Stowarzyszeniu nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych. 

 

 

  



 

 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2021 R.  

   

 

1. Centrum Organizacji Pozarządowych 

W 2021 roku Centrum Organizacji Pozarządowych działało w oparciu o 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 COP w 2021r. zrealizowano: 

− Stałe doradztwo dla organizacji – udzielono 288 porad z różnego zakresu – zakładania, 
pozyskiwania środków, księgowości , PR, wolontariatu itd. 

− 13 dni szkoleniowych; 

− 12 spotkań animacyjnych i 10 spotkań informacyjnych; 

− 572 razy użyczono sale i sprzęt na spotkania organizacji pozarządowych;  

− Użyczono adres rejestrowy dla 35 nowych podmiotów. 

− Zrealizowano 6 inicjatyw partnerskich podczas których wsparto finansowo działania innych 
organizacji; 

Łącznie w 2021 objęto wsparciem 170 NGO w tym 111 organizacji posiada w nim siedzibę. 

 

2. Z prawem na Ty  

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji eksperckich 200 przedstawicieli i 
przedstawicielek organizacji pozarządowych działających na terenie województwa śląskiego i 
okolicznych gmin z zakresu stanowienia prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy, prawa 
gospodarczego, ekonomii i analizy finansowej. 

− W 2021 roku wsparciem objęto 280 osób z 202 NGO 

− Zorganizowano 12 webinariów 

− Przeprowadzono 17 szkoleń stacjonarnych (27 dni szkoleniowych) 

 

3. Kierunek Praca 2.0 

 

Projekt „Kierunek Praca” współfinansowany w ramach RPO Województwa Śląskiego działanie 9.1.5 

na lata 2021-2022 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 2021: 



 

 

− wsparciem objęto 100 osób z niepełnosprawnościami 

− prowadzono coaching (70h )i doradztwo zawodowe (144h) 

− 11 osobom opłacono zakupy niezbędne do podjęcia pracy (tzw. pakiet pracowniczy) 

− zorganizowano 3 certyfikowane szkolenia zawodowe 

− zorganizowano 17 nowych staży 

− 15 osób znalazło pracę jeszcze w trakcie oferowanej dla nich ścieżki wsparcia 

 

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 2021-2021 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 2021 : 

Prowadzono zajęcia w Klubie Seniora dla 41 osób z niepełnosprawnością. Zajęcia obejmowały: 

- regularne spotkania i warsztaty 

- zajęcia sportowe m.in. joga hormonalna 

- zajęcia kulturalne i wyjścia do instytucji kultury 

- zajęcia komputerowe 

- zajęcia dla wolontariuszy  

5. Ku lepszemu życiu 

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

9.1.5 na lata 2021-2021. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzin Osób 

Niepełnosprawnych „Nadzieja”. 

Wsparciem objęto 63 osób w tym 30 z niepełnosprawnościami: 

- zorganizowano 7 certyfikowane kursów zawodowe dla 25 osób w tym szkolenie IT dla osób z 

niepełnosprawnością 

- przeprowadzono  coaching (61h) i doradztwo zawodowe (82 h)  

- zorganizowano 5 staży 



 

 

- 30 osób uzyskało zatrudnienie po ukończeniu programu 

6. Razem na Bytomskiej 

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

9.2.5 na lata 2021-2022. 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 2021 roku prowadzono Dzienny 

Dom Pobytu, brano udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz działania z zakresu 

wolontariatu. W 2021 w projekcie uczestniczyło 100 osób w tym 30 w DDP. W ramach zadań 

udzielano też coachingu dla osób starszych w wysokości ponad 250 godzin. 

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 spotkanie integracyjne Rady Seniorów  

- zorganizowano 2 dni szkoleniowe 

- przeprowadzono 50 godzin wsparcia animacyjnego 

- w projekcie wzięło udział 15 osób 

8. Klub Inicjatyw Lokalnych  

Celem projektu jest realizacja działań Programów Aktywności Lokalnej na terenie 3 dzielnic 

śródmieścia: Centrum, Piasek, Stare Miasto ze szczególnym uwzględnieniem z uwzględnieniem 

działań opartych o samopomoc i wolontariat, działania organizacji pozarządowych i liderów 

lokalnych, działania środowiskowe, prozatrudnieniowe i edukacyjne. Projekt realizowany w 

partnerstwie z Miastem Mysłowice (partner w projekcie). W 2021 roku: 

- prowadzono działania kierowane do społeczności lokalnej (104 spotkania i wydarzenia )  

- zorganizowano 6 pikników lokalnych 

- przeprowadzono  coaching (30 osób), doradztwo zawodowe (50 osób) i wsparcie psychologiczne (10 

osób) 



 

 

- wsparciem objęto 94 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w tym 21 osób z 

niepełnosprawnościami 

- zorganizowano 5 szkoleń zawodowych dla 25 osób 

- zorganizowano 2 staże zawodowe 

- 23 osoby podjęły pracę dzięki wsparciu w projekcie 

 

9. Centrum Inicjatyw Społecznych w Zabrzu  

Przedmiotem działania Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu będzie realizacja  zatrudnienia 

socjalnego  oraz reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

W 2021 roku prowadzono pracę w oparciu o funkcjonowanie CIS składającego się z 2 pracowni 

budowlano-porządkowej i opiekuńczo-biurowej. W szczególności: 

- w ramach pracowni zapewniono zatrudnienie socjalne dla 20 osób 

- do projektu włączono 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym 23 osoby z 

niepełnosprawnościami 

- 55 osób ukończyło szkolenia zawodowe 

- prowadzony jest doradztwo zawodowe ( 89 h) , coaching (60 h) , wsparcie psychologiczne (43 h) i 

prawne (40 h) 

- 11 osób znalazło pracę na otwartym rynku pracy dzięki uczestnictwie w projekcie 

10. Lokalne Centrum Integracji i Usług Społecznych – projekt parafii św. Jacka w Gliwicach  

Przedmiotem projektu jest reintegracja zawodowa i społeczna 30 osób z terenu Miasta Gliwice. Cel 

zostanie zrealizowany w ramach 3 zadań projektu, które opierają się na działaniach wspierających 

uczestników CIS oraz pracy dwóch pracowniach: kulinarnej i remontowo-budowlano-porządkowej 

zlokalizowanych przy ul. Przedwiośnie 3 w Gliwicach – Sośnicy. 

Projekt umożliwi animację życia społecznego i edukację zawodową dzielnicy, a w sferze 

oddziaływania poprawi standard życia mieszkańców Sośnicy, podniesie zatrudnialność osób 

długotrwale oddalonych od rynku pracy na terenie Miasta Gliwice dla 48 osób ( w tym 18 osób z 

otoczenia uczestników). Cele realizowane będą poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej, 

staże, wsparcie w obszarze kompetencji społecznej i zawodowych. 

W 2021 roku uzyskano status CIS oraz rozpoczęto działania organizacyjne 



 

 

11. Zabrze pakiet na start 2 

Na zlecenie Miasta Zabrze Stowarzyszenie MOST zrekrutowało i przygotowało z uczestnikami 

dokumenty dotyczące założenia 34 działalności gospodarczych 

Główne zrealizowane rezultaty projektu – zgodnie ze złożoną ofertą to: 

- wyłonienie 34 Uczestników Projektu wśród 70 Kandydatów, którzy uzyskali dofinansowanie na 

założenie działalności gospodarczej poprzez pracę komisji rekrutacyjnej, 

- przygotowanie 34 biznesplanów, będących jednocześnie wnioskami dotacyjnymi na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej na terenie Miasta Zabrze. Ich ocena i skierowanie do finansowania w 

ramach projektu „Pakiet na start-2” – łącznie 272 godziny usług doradczych 

- objęcie doradztwem zawodowym i przygotowaniem Indywidualnych Planów Działania grupy 68 

kwalifikowalnych Kandydatów na Uczestników Projektu, którzy należeli do grupy docelowej w 

projekcie „Pakiet na start-2” – łącznie  204 godziny wsparcia 

12. Zsieciowane Zabrze  

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału społecznego dzięki stworzeniu platformy NGO oraz 

udrożnieniu kanałów komunikacyjnych, stworzeniu mapy zasobów upowszechnianych dla osób z 

niepełnosprawnościami. Ponadto celem jest zwiększenie zaangażowania społeczności  skupionej 

wokół OzN przy wykorzystaniu m.in. potencjału jednostek organizacyjnych i innych służb  miejskich 

oraz stworzenie platformy współpracy i współdziałania podnoszącej jakość życia osób z 

niepełnosprawnościami. 

W 2021 roku w ramach projektu: 

- zorganizowano 2 pikniki dotyczące dostępności dla osób z niepełnosprawnością 

- zorganizowano 2 edycje Szkoły Dostępności, w których udział wzięło 30 osób  

13. Samodzielni  

W dniu 1 maja 2021 r. Stowarzyszenie MOST wraz z partnerami: Lokalną Grupą Działania Wspólny 

Rozwój oraz Fundacją Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy rozpoczęło realizację projektu 

“Samodzielni!” o numerze POWR.01.02.01-24-0067/20. Projekt Samodzielni!, który uzyskał 

dofinansowanie w ramach Programu Wiedza, Edukacja Rozwój będzie realizowany do końca marca 

2023 r. 

Celem projektu jest wzrost poziomu przedsiębiorczości oraz wsparcie 24 osób zamieszkujących 

subregion zachodni lub centralny Województwa Śląskiego w założeniu na terenie subregionu i 

utrzymaniu własnej działalności gospodarczej. W projekcie, jego uczestnicy otrzymają: kompleksowe 

wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz bezzwrotne dotacje i wsparcie pomostowe w wysokości do 38 

650 PLN. 

W 2021 roku rozpoczęto rekrutacje do projektu. Przeprowadzono szkolenia (48 godzin) dla 2 

uczestniczek projektu oraz objęto doradztwem biznesowym (10 godzin). W 2021 roku 2 osobom 



 

 

przyznano dotacje na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Pozostałe działania będą 

realizowane w 2022 roku. 

14. Centrum Aktywności Młodzieżowej  

Centrum Aktywności Młodzieżowej to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

skierowany do mieszkańców i mieszkaniem Katowic między 15 a 35 rokiem życia, którzy chcieliby 

skorzystać ze wsparcia w zdobyciu pracy. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Miastem 

Katowice. W 2021 w ramach CAM: 

- stworzono miejsce przyjazne dla młodych dorosłych, które objęło wsparciem 31 osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w tym 9 osób z niepełnosprawnością 

- prowadzono działania animujące społeczność lokalną i grupy młodzieżowe (217 spotkań) 

– doradztwo zawodowe (18 h)  i coaching (34 h), 

– zorganizowano 5 szkolenia zawodowe dla 10 osób , 

– zawarto umowy wolontariackie z 19 młodymi wolontariuszami włączającymi się w działania CAM 

- przygotowano z uczestnikami i wsparto 3 inicjatywy młodzieżowe (wartość wsparcia do 10 000 

złotych) 

  



 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE 
 

1. Stowarzyszenie było członkiem Śląskiej Sieci Trzeciego Sektora oraz członkiem Spółdzielni 
Socjalnej FORUM. 

2. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w pracach w Zespole doradczo-konsultacyjnym 
ds. aktualizacji Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej, Powiatowej Radzie Działalności 
Pożytku Publicznego Miasta Katowice oraz w  Powiatowej Radzie ds. Zatrudnienia Miasta 
Zabrze 

3. Pracownicy i członkowie Stowarzyszenia jako przedstawiciele Stowarzyszenia MOST brali 
udział w konsultacjach: Strategii Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”,  Regionalnego 
program rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim, Regulaminu FIO, rocznych 
programów współpracy. Braliśmy udział w pracach nad 2 zespołów roboczych do strategii 
rozwiązywania problemów społecznych Miasta Zabrze 

4. Partnerami realizowanych przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych 
MOST w 2021 roku byli: 

1. Miasto Zabrze 

2. Miasto Katowice 

3. Miasto Mysłowice 

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

5. Spółdzielnia Socjalna FORUM 

6. Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” z Rudy Śląskiej 

7. Parafia św. Jacka w Gliwicach 

8. Fundacja Nadzieja-Dzieci z Zabrza 

 

 


