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Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne 
Teatr Grodzki 

 
 
 

II ŚLĄSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZ ĄDOWYCH 
 

Rola organizacji pozarządowych w działaniu na rzecz aktywnego uczestnictwa 
obywateli w Ŝyciu lokalnej społeczności oraz promowania, inicjowania  

i wspierania działań, które słuŜą szerokiej społecznej kampanii prozdrowotnej. 
 
 
 
 

9 października 2008 roku, godz. 10.00 – 15.30 
Klub Garnizonowy „Dom śołnierza” przy ul. Broniewskiego 27 w Bielsku-Białej 

 
 
 
 
 

II Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych jest jednym z kluczowych działań projektu 
„SZLACHETNE ZDROWIE” realizowanego dzięki dotacji Unii  Europejskiej w ramach 
programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01.01 oraz przy udziale środków Gminy 
Bielsko-Biała i Samorządu Województwa Śląskiego. 
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Patronaty honorowe:   
 

Prezydent Miasta Bielska-Białej Jacek Krywult  
Starosta Powiatowy Andrzej Płonka  
Poseł do Parlamentu Europejskiego GraŜyna Staniszewska 

 
Patronaty medialne: 
 

TVP3 Regionalna 
 
 
Telewizja Bielsko 

 
 

Tygodnik „Gość Niedzielny” 
 

 
 
 
Organizację Forum wsparły: 
 

DnB NORD 
 
 

Klub Garnizonowy „Dom śołnierza” 
 

 
 
 
W biuletynie wykorzystano materiały i teksty przesłane przez opisane organizacje i instytucje. 
 
„Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego 
dokumentu odpowiada Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI, poglądy w nim 
wyraŜone nie odzwierciedlają w Ŝadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej”. 
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II ŚLĄSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZ ĄDOWYCH 
 

9 października 2008 roku, godz. 10.00 – 15.30 
Klub Garnizonowy „Dom śołnierza” przy ul. Broniewskiego 27 w Bielsku-Białej 

 
 

PROGRAM 
9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników 
10.00 – 10.05 Oficjalne rozpoczęcie Forum przez gospodarzy imprezy 
10.05 – 10.15 Akcent artystyczny z dedykacją dla uczestników Forum – oficjalna 
inauguracja z akcentem artystycznym (Rozmowa ciszy w wykonaniu grupy z Polskiego 
Związku Głuchych) 
10.15 – 10.30 Wystąpienia przedstawicieli: samorządu i eurodeputowanej GraŜyny 
Staniszewskiej 
10.30 – 10.50. Wystąpienie Jana Chmiela, Prezesa BSA Teatr Grodzki 

 
10.50 – 11.00 Przerwa kawowa 
 
11.00 – 13.00  Debata: Rola organizacji pozarządowych i administracji w aktywizowaniu 
lokalnych społeczności 
Prowadzący debatę: Mariusz Andrukiewicz  (Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 
Społecznej „Być Razem”, Cieszyn) 
Uczestnicy debaty: 

• Tadeusz Durczok (Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, Chorzów) 
• Jacek Gralczyk (Centrum Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa)  
• Piotr Masłowski (Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Rybnik) 
• Wojciech Owczarz (Fundacja Ekologiczna ARKA, Bielsko-Biała) 
• Iwona Płatek (Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS, Katowice) 
• Michał Serwiński („Mimo Wszystko” Fundacja Anny Dymnej, Kraków) 
• Przemysław Smyczek (Urząd Marszałkowski, Katowice)  
• Anna Szelest (Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, 

Katowice)  
      oraz gospodarz spotkania Jan Chmiel (BSA Teatr Grodzki, Bielsko-Biała) 

 
Problematyka debaty: 
- Ekonomia społeczna, finansowanie 3 sektora 
- Problemy NGO 
- Promocja zdrowia 
- Ekologia 
- Sztuka a działania prospołeczne 
- Współpraca NGO z  administracją publiczną 
- Centra Aktywności Lokalnej, aktywizowanie lokalnych społeczności 
- Dobre praktyki w  funkcjonowaniu organizacji pozarządowych, w tym w zarządzaniu, 
współpracy z samorządem, tworzeniu lokalnych sojuszy między organizacjami dla 
zrealizowania wspólnych celów 
 
 
 
13.00 – 13.10 Przerwa kawowa 
13.10 – 15.30 Punkty konsultacyjne, warsztaty, targi  
14.00 – 15.30 Lunch 
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Punkty konsultacyjne 
Punkty od 1 do 9 znajdują się w sali widowiskowej, punkty od 10 do 15 są w sali nr 1. 

 
1. Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej 
Zagadnienia:  

• Sposoby finansowania  trzeciego sektora  
• Jak skutecznie budować sojusze NGO-NGO oraz NGO-administracja 
• Promocja telewizji internetowej 3sektor.tv 

 
2. Fundacja „Dziecięce Marzenia” 
Zagadnienia:  

• Jak pozyskiwać sponsorów na działalność organizacji 
• Wolontariusze, działalność charytatywna 

 
3. Fundacja Ekologiczna ARKA 
Zagadnienia:  

• W jaki sposób zachęcać społeczeństwo do zachowań proekologicznych na przykładzie 
własnych programów? 

• Finansowanie własnych przedsięwzięć 
 
4. Partnerstwo dla Miasta - Dąbrowa Górnicza 
Zagadnienia:  

• Dobre praktyki współpracy samorządu i NGO 
 

5. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” 
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "BYĆ RAZEM"  
Zagadnienia:  

• Dobra praktyka ekonomii społecznej 
• RóŜnorodność działań a strategie zarządzania 
• Dobra praktyka współpracy z samorządem 

 
6. Śląska Fundacja ETOH – Błękitny Krzy Ŝ 
Zagadnienia:  

• Sposoby realizacji własnych działań ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki 
uzaleŜnień 

• Tak radzimy sobie z problemami w funkcjonowaniu organizacji  
• Nowe doświadczenia organizacji związane z działalnością postpenitencjarną  
• Trudności w realizacji zadań wspólnie z samorządem  

 
7. i 8.  Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej 
Zagadnienia:  

• Jakie zadania mogą być realizowane przez NGO w ramach programu współpracy UM 
i SP z organizacjami pozarządowymi. 

• Najczęściej popełniane błędy w projektach składanych przez organizacje 
• Jakie są warunki sprawnej współpracy NGO i UM oraz NGO i SP. 
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9. Zakład Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej Bielskiego 
Stowarzyszenia Artystycznego TEATR GRODZKI 
Zagadnienia: 

• Funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego na przykładzie Zakładu Aktywności 
Zawodowej 

• Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Jesteś potrzebny!” 
• Efekty pracy naszych podopiecznych – własnoręczne wyroby 

 
10. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki – informacje o projektach 
Zagadnienia:  

• Sposoby skutecznego pozyskiwania funduszy na własną działalność 
• Jak radzimy sobie z problemami w funkcjonowaniu organizacji 
• Efekty  pracy naszych podopiecznych – spektakle, filmy, publikacje 
• Konieczność tworzenia sojuszy wśród bielskich organizacji 
• Czy istnieje potrzeba utworzenia na terenie Bielska-Białej instytucji wspierającej 

działanie bielskich organizacji?  
• Zdobywanie funduszy na szkolenia za granicą (międzynarodowe kursy programu 

Grundtvig) 
• Pozyskiwanie funduszy z programów centralnych, składanie wniosków do Komisji 

Europejskiej w Brukseli. 
 
11. Bielskie Centrum Przedsiębiorczości 
Zagadnienia:  

• Sposoby pozyskiwania finansowania na działalność organizacji 
• Sprawne funkcjonowanie organizacji w zakresie marketingu, logistyki, zasobów 

ludzkich, finansów 
• BCP jako platforma spotkań NGO z biznesem i warunki skutecznej współpracy 

 
12. Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST 
Zagadnienia: 

• Czemu słuŜy edukacja obywatelska i jak przebiega? Formy społeczeństwa 
obywatelskiego. 

• Zawiązywanie lokalnych partnerstw – nasze doświadczenia z programu OPAL 
 
13. Konsultant do spraw wniosków unijnych (Beata Pieruszek-Kwarciak) 
Zagadnienia: 

• Konsultacja wniosków i projektów finansowanych z UE  
 
14. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS 
Zagadnienia: 

• Inspirowanie i wspieranie aktywności społecznej 
• Praca metodą projektową – korzyści. 
• Koordynacja róŜnorodnych form współpracy 

 
15. Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej 
Zagadnienia: 

• Projekt OKO jako przykład wielozadaniowego projektu finansowanego z funduszy 
norweskich 
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Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
Wydział Spraw Obywatelskich 

Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
 

pl. Ratuszowy 6  
43-300 Bielsko-Biała 

 
tel.: 033  497 16 33, 033 497 16 38 

fax: 033 497 16 30 
 

www.um.bielsko.pl oraz www.bielsko-biala.pl 
e-mail: ngo@bielsko-biala.pl 
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Współpraca Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi 
 

Zbudowanie właściwych relacji pomiędzy administracją publiczną a sektorem pozarządowym 
jest podstawowym elementem powstania społeczeństwa obywatelskiego. Oparcie współpracy 
na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej 
konkurencji i jawności jest nie tylko ustawowym nakazem, ale przede wszystkim precyzyjnie 
definiuje kierunek wzajemnego współdziałania. Nie jesteśmy względem siebie konkurentami, 
lecz jesteśmy partnerami. Dostrzegamy to takŜe w Bielsku-Białej i dlatego od wielu lat 
staramy się wspierać podmioty "trzeciego sektora" w ich wszechstronnym rozwoju.  

Wejście w Ŝycie w 1999 roku reform ustrojowych spowodowało, iŜ głównym partnerem 
organizacji pozarządowych w Polsce stały się samorządy terytorialne. Przyjęty  
i z powodzeniem stosowany w naszym mieście program pod nazwą „Lokalne Partnerstwo” 
wyznaczał jasne i przejrzyste zasady współpracy, stanowiąc do dziś źródło inspiracji dla 
innych miast Polski. Obecnie zlecanie realizacji części zadań własnych gminy organizacjom 
odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie. 

Intencją Gminy Bielsko-Biała jest stały rozwój współpracy administracji publicznej  
z „trzecim sektorem”, który juŜ na trwałe wpisał się w krajobraz naszego miasta. Obecnie, 
zgodnie z prowadzoną ewidencją, na terenie Bielska-Białej funkcjonuje 546 podmiotów,  
w tym 304 stowarzyszenia, 1 związek stowarzyszeń, 19 stowarzyszeń zwykłych,  
87 terenowych jednostek organizacyjnych, 23 fundacje oraz 112 stowarzyszeń kultury 
fizycznej, klubów oraz związków sportowych. 

Zasadniczym dokumentem określającym zakres współdziałania Gminy z podmiotami pro-
wadzącymi działalność w sferze poŜytku publicznego jest Roczny Program Współpracy, do 
którego współtworzenia zapraszane są organizacje pozarządowe. Współpraca ta, w celu 
jeszcze pełniejszego zaspokajania potrzeb i poprawy jakości Ŝycia mieszkańców naszego 
miasta, przybiera charakter finansowy i pozafinansowy.  

W ramach Programu wyznaczone zostały następujące obszary współpracy:  
• polityka społeczna,  
• ochrona i promocja zdrowia,  
• kultura i sztuka, edukacja  
• kultura fizyczna i turystyka.  
 

Nie mniej istotne są równieŜ pozafinansowe formy współpracy, które mogą polegać na:  
• prowadzeniu we współpracy z podmiotami „trzeciego sektora” internetowego serwisu 

informacyjnego poświęconego w całości organizacjom pozarządowym,  
• prowadzeniu elektronicznej bazy podmiotów działających na terenie Bielska-Białej, 

informowaniu, inicjowaniu lub współorganizowaniu szkoleń dotyczących m. in. 
pozyskiwania środków z funduszy gminnych oraz pozagminnych, w tym z Unii 
Europejskiej, 

• zapraszaniu przedstawicieli organizacji do udziału w organizowanych przez siebie 
spotkaniach, szkoleniach, seminariach oraz konsultacjach związanych ze współpracą 
samorządu z organizacjami pozarządowymi,  

• udzielaniu rekomendacji  
• promowaniu i prezentowaniu działalności oraz popularyzacji dobrych praktyk 

bielskich organizacji pozarządowych.  



 8 

Zakres dziedzin, w których „trzeci sektor” odgrywa znaczącą bądź uzupełniającą rolę 
systematycznie się poszerza. Najlepiej świadczy o tym rosnąca liczba podmiotów 
współpracujących z Gminą przy wykonywaniu zadań publicznych, którym w latach 2003–
2008 z budŜetu Gminy Bielsko-Biała udzielono wsparcia finansowego w wysokości prawie 
14 mln zł na róŜnego rodzaju społecznie uŜyteczne przedsięwzięcia.  

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za sprawy naszej małej Ojczyzny, a troska o nią powinna 
znajdować odzwierciedlenie we wspólnej aktywności. Czekamy zatem na ciekawe pomysły  
i projekty, dzięki którym uda nam się wspólnie rozwiązać nierzadko skomplikowane 
problemy oraz uczynić nasze otoczenie jeszcze bardziej przyjazne. 

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z pracownikami 
Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 
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Fundacja Ekologiczna ARKA  

 
adres siedziby:  

ul. Walecznych 23, 43-344 Bielsko-Biała  
 

adres do korespondencji: 
Fundacja Ekologiczna ARKA  

skr. poczt. 525  
43-301 Bielsko-Biała  

 
tel. 033 819 46 53         

 
www.fundacjaarka.pl 

fundacjaarka@fundacjaarka.pl 
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Fundacja Ekologiczna ARKA 
 
Fundacja Ekologiczna ARKA jest organizacją powstałą w 2005 roku, grupującą działaczy 
ekologicznych i społecznych oraz nauczycieli z duŜym doświadczeniem pracy w 
organizacjach pozarządowych. Cechą charakterystyczną fundacji jest łączenie działań 
ekologicznych z problematyką społeczną. Często organizacje ekologiczne są oskarŜane o to, 
iŜ „bronią ptaszków, a nie obchodzi ich los ludzi”. Dlatego w prowadzonych projektach 
ekologicznych wskazujemy, jak waŜne są one dla człowieka. Podejmujemy się teŜ waŜnych 
naszym zdaniem projektów społecznych, takich jak „Dzień Dobrych Uczynków” czy 
„Choinki Nadziei”. 
 
Głównym zadaniem statutowym fundacji jest edukacja, zwłaszcza dzieci i młodzieŜy. Ale 
zgodnie z naszym statutem realizujemy takŜe działania dla „osób niepełnosprawnych, 
wykluczonych społecznie, przewlekle chorych”, wspieramy „rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych”, zajmujemy się „promocją i organizacją wolontariatu”. Obecnie fundacja realizuje 
kilka akcji i przedsięwzięć ekologicznych i społecznych. Składają się na nie zagadnienia 
gospodarki odpadami, ochrony powietrza, opieki społecznej, promocji wolontariatu. 
Realizujemy kampanię „Nie trujcie”, która dotyczy problemu spalania śmieci w piecach 
domowych. Warto podkreślić, iŜ w tej kampanii naszymi partnerami były duŜe ogólnopolskie 
instytucje i organizacje: Lasy Państwowe, Liga Ochrony Przyrody (LOP), Związek 
Harcerstwa Polskiego (ZHP), Fundacja Nasza Ziemia, Fundacja Zielonej Ligi, Dolnośląska 
Fundacja Ekorozwoju. Oznacza to, Ŝe potrafimy organizować duŜe ogólnopolskie akcje i 
pozyskiwać do nich powaŜnych partnerów, z którymi skutecznie współpracujemy. 
 
W latach 2005–2008 zorganizowaliśmy akcje edukacyjne „Dzień Dobrych Uczynków”, 
kaŜdorazowo dla ponad tysiąca szkół. Naszymi partnerami w tej akcji byli m.in.: Centrum 
Wolontariatu, portal www.ngo.pl, Centrum Aktywności Lokalnych, ZHP, Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, Fundacja „Mimo Wszystko” Anny Dymnej. 
 
Drzewko za surowce 
Jest to akcja zbierania surowców wtórnych, prowadzona przez Fundację wspólnie z 
beskidzkimi leśnikami z LKP „lasy Beskidu Śląskiego” oraz regionalnym centrum 
handlowym. Mieszkańcy przywoŜą makulaturę, puszki, plastik, a w zamian dostają drzewka. 
Pieniądze pozyskane ze sprzedaŜy surowców przekazywane są Polskiej Akcji Humanitarnej 
na akcję „Woda pitna”. 
 
Ratujmy beskidzkie lasy  
Poprzez edukację ekologiczną i działania informacyjne wspieramy leśników w przebudowie 
lasów świerkowych w Beskidach, gdzie monokultury świerkowe zamierają i trzeba odtworzyć 
pierwotnie występujące wielogatunkowe lasy. 
 
Dzień Ziemi 
Fundacja organizuje corocznie festyn rodzinny. Jest to lokalna inicjatywa obchodzonego na 
całym świecie Dnia Ziemi. Podczas plenerowej imprezy prezentowane są wystawy 
ekologiczne, happeningi, zapraszani są liczni goście, odbywają się warsztaty dla dzieci, gra 
dobra muzyka, dostępne są stoiska informacyjne i wiele innych atrakcji.  
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Kochasz dzieci, nie pal śmieci 
 
Fundacja Ekologiczna ARKA prowadzi kampanię zatytułowaną „Kochasz dzieci, nie pal 
śmieci”. Palenie śmieci w piecach domowych jest szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Grozi 
za nie grzywna w wysokości 5000 zł. 
 
JeŜeli w twojej gminie mieszkańcy palą śmieci, jeŜeli robi to Twój sąsiad, to moŜesz zgłosić 
się do nas po bezpłatne plakaty i ulotki. 
 
Raport Komisji Europejskiej informuje, iŜ co roku na choroby wywołane złym stanem 
powietrza umiera 28 tysięcy Polaków. W Unii co dziesiąta osoba umierająca z powodu 
zanieczyszczonego powietrza pochodzi z naszego kraju. 
 
Dym ze spalanych w domowych piecach śmieci jest nie tylko smrodliwy, ale teŜ szkodliwy 
dla Twojego zdrowia i zdrowia Twoich dzieci. 
 
Podczas spalania emitujemy do atmosfery: 

• pyły, które odkładają się w glebie, powodując szkodliwe dla zdrowia człowieka 
zanieczyszczenie metalami cięŜkimi, 

• tlenek węgla – trujący dla ludzi i zwierząt 
• tlenek azotu – powodujący podraŜnienia, a nawet uszkodzenia płuc. 

A i to nie wszystko. Ten trujący dym zawiera jeszcze: dwutlenek siarki, chlorowodór, 
cyjanowodór, a takŜe rakotwórcze związki zwane dioksynami.  
 „W związku z coraz większą ilością spalanych śmieci w gospodarstwach domowych 
obserwuję zwiększającą się ilość pacjentów chorych na astmę oskrzelową, alergiczne 
zapalenia skóry czy alergie pokarmowe. Nawet zdarzają się przypadku chorób 
nowotworowych, niestety juŜ u dzieci – alarmuje Krystyna Tarnawa, lekarz pediatra. 
„Gdy straŜnicy stwierdzą, iŜ palone są śmieci, mogą nałoŜyć mandat 100 złotych – wyjaśnia 
Andrzej Grzegorzek, komendant StraŜy Miejskiej w Bielsku-Białej – ale dla najbardziej 
zagorzałych palaczy śmieci sprawa moŜe skończyć się w Sądzie Grodzkim, który moŜe 
nałoŜyć grzywnę do 5 tysięcy złotych”.  
„Przy paleniu śmieci dochodzi do osadzania się w kominach sadzy – wyjaśnia kominiarz 
Krzysztof Kaśków – dochodzi wtedy do zapłonu przy bardzo wysokiej temperaturze i 
popękania komina. Jest to bardzo często później przyczyną zaczadzenia”. 
Kampania jest realizowana przy wsparciu środków Unii Europejskiej. Kampanię wspiera 
takŜe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska w Katowicach. 
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Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości 
 

ul. Cieszyńska 367  
43-382 Bielsko-Biała 

 
tel. 033 496 02 00  
fax 033 496 02 22 

 
www: www.bcp.org.pl 

e-mail: owp@wizja.net 
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Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości”  
  
 
Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” (BCP) jest organizacją pozarządową 
typu „non-profit” działającą od kwietnia 1994 r. Powstało z misją wspierania rozwoju 
lokalnego. W pierwszych latach działalności stowarzyszenie skupiało się przede wszystkim 
na podejmowaniu i wspieraniu inicjatyw społecznych i gospodarczych w zakresie wspierania 
przedsiębiorczości (szkolenia, doradztwo i poŜyczki). W kolejnych latach, przy ciągłej 
profesjonalizacji dotychczasowej działalności, BCP podjęło się prowadzenia Regionalnego 
Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego, poszerzając swoja ofertę o usługi dla 
trzeciego sektora i administracji samorządowej. Tym samym stowarzyszenie stało się 
lokalnym liderem z zakresu wsparcia dla organizacji pozyskujących środki z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 
Obecnie w ramach Stowarzyszenia „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” prowadzone są: 

• Projekt 7.2.2 – "WES – Wsparcie Ekonomii Społecznej" (nieodpłatne szkolenia, 
doradztwo i informacja dla podmiotów ekonomii społecznej). 

• Fundusz PoŜyczkowy (poŜyczki na uruchomienie i rozwój działalności gospodarczej).  
• Punkt Konsultacyjny (bezpłatne, podstawowe usługi doradcze i informacyjne, 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej). 
• Inkubator Przedsiębiorczości (wynajem pomieszczeń na działalność gospodarczą). 
• Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości (doradztwo i szkolenia).  
 

 
Działalność Stowarzyszenia „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” i usługi świadczone na 
rzecz między innymi organizacji pozarządowych: 
 
1. „WES – Wsparcie ekonomii społecznej na terenie województwa śląskiego” (projekt w 
ramach działania 7.2.2 POKL) 
 
Oferta 
Punkt Informacyjny (PI)  – wsparcie podmiotów Ekonomii Społecznej w zakresie usług 
prawnych, finansowych i marketingowych. Dodatkowo moŜna otrzymać publikację dot. 
Ekonomii Społecznej. 
Szkolenia i warsztaty – dotyczące zagadnień niezbędnych dla utworzenia  
i funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej (podstawy prawne, podstawy finansowe, 
podstawy marketingowe, zarządzanie projektem, pozyskiwanie finansowania, inne na bieŜąco 
deklarowane przez podmioty ES).  
Doradztwo – z zakresu księgowości, administracyjno-prawne, przygotowania 
projektów/wniosków, budowania strategii (w tym promocyjnej). 
Partnerstwa – organizacja spotkań w celu diagnozy sytuacji w subregionie oraz utworzenie 
płaszczyzny współpracy pomiędzy instytucjami danego terenu. Prowadzenie warsztatów 
praktycznych z zakresu partnerstwa. 
 
Kontakt:  
Anna Jędrusik 033 496 02 08 
anna.jedrusik@bcp.org.pl  
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2. Fundusz PoŜyczkowy – udzielanie poŜyczek dla mikro- i małych przedsiębiorców (w tym 
organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą). 
 
Oferta 
Udzielanie poŜyczek poprzedzone doradztwem z zakresu tworzenia biznesplanu i pomocą w 
wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej. Warunki przyznawania poŜyczek: 

• Kwota do 120 000zł 
• Okres spłaty do 5 lat 
• MoŜliwość karencji w spłacie rat do 6 miesięcy 
• Wysokość oprocentowania 6,5–8,5% i opłaty manipulacyjnej 1–3% (w zaleŜności od 

długości okresu spłaty). 
 
Kontakt: 
Magda Makarowa 033 496 02 40 
m.makarowa@bcp.org.pl  
 
3. Punkt Konsultacyjny  
Oferta 
Punkt prowadzi usługi informacyjne z zakresu zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, moŜliwości ubiegania się o dofinansowanie dla firm prowadzących działalność 
gospodarczą (m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego – RPO).  
 
Kontakt: 
Barbara Szafran 033 497 50 07 
pk@bcp.org.pl  
 
4. Inkubator przedsiębiorczości  
Oferta 
Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości przeznaczonego pod wynajem pomieszczeń na 
prowadzenie działalności gospodarczej. Udostępniamy 32 powierzchnie biurowe firmom i 
organizacjom prowadzącym działalność.  
 
Kontakt: 
Zbigniew Gasidło 033 496 02 25 
bcp@bcp.org.pl  
 
W najbliŜszym czasie (po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu konkursu) liczymy równieŜ na 
realizację kolejnej edycji projektu Regionalny Ośrodek EFS. 
 
 
 
 

 
Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” naleŜy do sieci ośrodków świadczących usługi 
dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach Krajowej Sieci Usług. 
 

 
Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” spełnia wymagania normy PN-EN ISO 
9001:2001 w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, informacyjnych oraz 
finansowych – udzielania poŜyczek i uzyskało Certyfikat Systemu Jakości Nr 238/SZJ/2006. 
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Biuro Organizacji Pozarządowych 
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 

 
ul. Graniczna 21 

41-300 Dąbrowa Górnicza  
 

tel.: 032 295 68 87, 032 295 96 38  
fax: 032 295 96 51 

 

www.ngo.dabrowa-gornicza.pl 
e-mail: ngo.dabrowagornicza@gmail.com 
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Biuro Organizacji Pozarządowych – Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej (BOP) 
 
BOP funkcjonuje w strukturach Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej jako podległa 
Sekretarzowi Miasta komórka wyspecjalizowana we współpracy z sektorem pozarządowym. 
Biuro powstało w wyniku realizacji Partnerstwa: „Wspólnie dla Miasta” czyli porozumienia 
dąbrowskich organizacji pozarządowych z Urzędem Miejskim. „ Program Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej w latach 2008-2013 – 
PARTNERSTWO: WSPÓLNIE DLA MIASTA”, został przygotowany przez 30 organizacji 
pozarządowych w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Zielone Zagłębie projektu 
finansowanego z FIO 2007. Przedstawiony Prezydentowi Miasta, skonsultowany  
z przedstawicielami Rady Miejskiej Program, w grudniu 2007 roku, został przyjęty uchwałą 
Rady Miejskiej, nadając  partnerstwu realne istnienie. Program zakłada funkcjonowanie 
porozumienia dąbrowskich organizacji pozarządowych pn.: Dąbrowskie Forum Organizacji 
Pozarządowych  (dziś zrzeszające 43 podmioty). DFOP działa na podstawie przyjętego przez 
organizację regulaminu, jest otwarty na wszystkie podmioty trzeciego sektora, funkcjonujące 
na rzecz społeczności miasta.  DFOP wybiera równieŜ 5  osobowe prezydium, które 
reprezentuje organizacje w Radzie PoŜytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza. Rada to 
kolejny element systemu współpracy, będący polem dyskusji przedstawicieli Rady Miasta, 
Prezydenta Miasta i organizacji zrzeszonych w DFOP. Zarówno DFOP jaki i Radę obsługuje 
Biuro Organizacji Pozarządowych. BOP to trzeci waŜny element Partnerstwa, poprzez który 
władza samorządowa zobowiązuje się do wspierania trzeciego sektora.  Podstawowe zadania 
Biura Organizacji Pozarządowych, to: 

• Prowadzenie portalu internetowego: www.ngo.dabrowa-gornicza.pl, a w jego ramach 
internetowej Bazy NGO, 

• Prowadzenie Punktu Doradztwa Merytorycznego dla organizacji pozarządowych, 

• Prowadzenie szkoleń specjalistycznych z zakresu funkcjonowania podmiotów 
trzeciego sektora i ekonomi społecznej, 

• Animacja współpracy międzysektorowej,  

• Obsługa Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, Rady Działalności 
PoŜytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza oraz organizacja prac nad Rocznymi 
Programami Współpracy JST z NGO,  

• Prowadzenie Centrum Wolontariatu, a w jego ramach wspieranie klubów wolontariatu 
w szkołach ponadgimnazjalnych. 

• Promocja dąbrowskiego trzeciego sektora. 

Rok funkcjonowania partnerstwa pozwolił na jego sprawdzian w praktyce. Dzięki zdobytej 
przez Biuro dotacji w konkursie: „Upowszechnianie ekonomii społecznej w Polsce na 
podstawie doświadczeń PIW EQUAL" oraz współpracy z organizacjami zajmującymi się 
wspieraniem NGO’s w woj. śląskim udało się postawić pierwsze kroki. W przyszłości BOP 
ma się przekształcić w Zagłębiowskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. 
Nowym zadaniem Biura jest realizacja ze Stowarzyszeniem Zielone Zagłębie w ramach FIO 
2008 projektu: „Wspólnie dla Miasta – Młodzi dla Miasta”, którego celem jest rozwój 
wolontariatu na terenie miasta. Rozpoczynamy równieŜ współpracę z powstającymi  
w Dąbrowie Górniczej Inkubatorami Trzeciego Sektora. Pierwsze efekty, to zdobyte przez 
dąbrowskie NGO’s dotację w ramach FIO,  PO KL czy FOP. Jednym słowem dąbrowskie 
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organizacje pozarządowe stają się powaŜnym partnerem dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie 
Górniczej, co znalazło swoje odbicie w Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2020.  
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Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” 
 

ul. Ks. Janusza 3 
43-400 Cieszyn 

 
tel. 033 479 54 54 
fax 033 479 54 55 

 
www.bycrazem.free.ngo.pl 
e-mail: bycrazem@wp.pl 
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Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” 
 
 
Cele Stowarzyszenia: 

• tworzenie programów, ruchów i instytucji pomocy wzajemnej dla tych, którzy nie 
znajdują miejsca w społeczeństwie, znajdują się w krańcowych sytuacjach socjalnych, 
społecznych i zawodowych, w szczególności pomocy rodzinom, dyskryminowanym 
dzieciom, kobietom i męŜczyznom, ofiarom przemocy w rodzinie, ofiarom 
przestępstw pospolitych, niepełnosprawnym; 

• zapewnianie schronienia, posiłków i wsparcia potrzebującym; 
• zapewnianie kształcenia i szkoleń tym, którzy tego potrzebują; 
• wspieranie poszczególnych wspólnot mieszkańców prowadzonych przez 

Stowarzyszenie do momentu, w którym stają się one samodzielne i zintegrowane 
społecznie; 

• aktywizacja lokalnego rynku pracy i przeciwdziałanie bezrobociu. 
 
Trochę historii…  
Stowarzyszenie powstało w 1996 roku w odpowiedzi na bierność i instytucjonalizację 
systemu pomocy społecznej. ZałoŜycielami byli młodzi ludzie (pedagodzy, psycholodzy, 
terapeuci, pracownicy socjalni, prawnicy, studenci), którzy w istniejących instytucjach 
szeroko pojętej pomocy społecznej nie znajdowali miejsca do realizacji swoich pomysłów na 
realną, skuteczną i systemową pomoc osobom potrzebującym. W 1997 roku Stowarzyszenie 
przy współpracy z Gminą Cieszyn i holenderskimi fundacjami uruchomiło swój pierwszy 
całodobowy ośrodek, który z duŜym powodzeniem działa do dzisiaj pod nazwą Centrum 
Profilaktyki Edukacji i Terapii „KONTAKT” . Ośrodek oferuje pomoc psychologiczną, 
prawną, grupy terapii zajęciowej, grupy wsparcia, grupy socjoterapeutyczne, grupy 
samopomocowe i zajęcia dla całych rodzin. W 1999 roku w ramach programu Rządu RP  
i ONZ Stowarzyszenie uruchomiło kolejne miejsce – Hostel dla kobiet i dzieci, ofiar 
przemocy i innych przestępstw „Przeciw Przemocy – Wyrównać Szanse”.  
 
We współpracy z Gminą Cieszyn i Fundacją Pomocy Wzajemnej „Barka” z Poznania w 2001 
roku członek Stowarzyszenia i dyrektor prowadzonych przez Stowarzyszenie placówek 
Mariusz Andrukiewicz  załoŜył – wspólnie z osobami bezdomnymi – pierwsze w Cieszynie 
miejsca schronienia i edukacji dla osób bezdomnych, które działają obecnie pod nazwą 
Centrum Edukacji Socjalnej wraz z dwoma Domami Wspólnoty przygotowywanymi do 
przekształcenia w spółdzielnie socjalne lub samodzielne stowarzyszenia. Kolejne miejsca 
Stowarzyszenia: Dom Matki i Dziecka – uruchomiony w czerwcu 2006 roku, MłodzieŜowy 
Klub „Graciarnia”  – uruchomiony w październiku 2006 roku oraz Centrum Wolontariatu  
domykają obecny system prowadzonych przez Stowarzyszenie ośrodków i domów. Ze 
Stowarzyszeniem stale współpracuje około 100 wolontariuszy – głównie studentów pracy 
socjalnej – w róŜnych programach, m.in. Starszy Brat – Starsza Siostra (program dla dzieci z 
rodzin niepełnych), „Nie bądź sam” (dla osób starszych), „Douczanie” dla dzieci z ubogich 
rodzin. Wolontariusze organizują ogólnopolski Festiwal Sztuki Bezdomnej (w ubiegłym 
roku około 1000 uczestników z Polski i Europy), wypoczynek letni dla dzieci, wydają 
magazyn społeczno-kulturalny „Kwadrat”.  
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W latach 2005–2007 Stowarzyszenie realizowało programy finansowane ze środków Unii 
Europejskiej – pomocy ofiarom przemocy seksualnej w ramach inicjatywy wspólnotowej 
„Daphne II”, w ramach Programu „MłodzieŜ” oraz „Akademia Ekonomii Społecznej”  
w ramach EFS 1.5 we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. W 2007 roku 
Stowarzyszenie powołało Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, 
która od maja 2008 roku prowadzi w Cieszynie przedsiębiorstwo socjalno-edukacyjne dla 
osób bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych. Przedsiębiorstwo uruchomione zostało 
we współpracy z Gminą Cieszyn dzięki projektowi zrealizowanemu w ramach ZPORR – 
„Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych województwa śląskiego”. 
 
PLACÓWKI PROWADZONE PRZEZ STOWARZYSZENIE : 
 
Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”  
ul. Ks. Janusza 3 
tel. 033 479 54 55 
e-mail: cpeitkontakt@wp.pl 
 
Hostel dla kobiet i dzieci „Przeciw Przemocy – Wyrównać Szanse" 
ul. Mała Łąka 17a 
tel. 033 8512929 
telefon zaufania: 033 8512929 (czynny w godz. 18.00–7.00) 
e-mail: hostelbycrazem@wp.pl 
 
Centrum Edukacji Socjalnej 
ul. Błogocka 30 
tel. 033 851 44 30 
e-mail: bycrazemces@wp.pl 
 
Gminne Centrum Informacji 
ul. Błogocka 30 
tel. 033 858 27 24 
e-mail: gcipoczta@op.pl 
 
Dom Wspólnoty – czasowego pobytu 
ul. Błogocka 30 
tel. 033 851 44 30 
 
Dom Wspólnoty – docelowy 
ul. Kasztanowa 8 
tel. 033 858 26 10 
 
Centrum Wolontariatu 
ul. Przykopa 4 
tel. 033 858 08 02 
e-mail: homowolontarius@wp.pl 
 
Dom Matki i Dziecka „Słonecznik” 
ul. Dworkowa 8 
tel. 033 858 02 82 
e-mail: slonecznik.dmid@wp.pl 
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Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” 

ul. Wałowa 4 
43-400 Cieszyn 

 
tel. 033 8514 103 

 
www.fundacjabycrazem.pl  

e-mail: fundacjabycrazem@wp.pl 
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Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” 
 
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” powołana została  
w 2007 roku przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” z Cieszyna. Idee 
Fundacji wynikają w duŜym stopniu z doświadczeń Stowarzyszenia jednak zakres jej 
działalności poszerzony jest o prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego, wspieranie 
spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych, firm nastawionych równieŜ na 
działalność o charakterze społecznym, stowarzyszeń oraz innych form aktywności społecznej 
budowanych na wartościach solidarności, wzajemności i współdziałania. 
 
Cele Fundacji: 

• tworzenie warunków do kształtowania i rozwoju człowieka jako jednostki stanowiącej 
duchową, psychologiczną i intelektualną całość, funkcjonującą w określonych 
warunkach społecznych, poprzez: edukację, pracę, inicjowanie aktywności 
zawodowej, w tym przedsiębiorczości, wsparcie, pomoc wzajemną, 

• pomoc osobom wykluczonym społecznie, zagroŜonym marginalizacją, grupom 
defaworyzowanym – bezrobotnym, chorym i niepełnosprawnym, bezdomnym, 
samotnym, uzaleŜnionym, dotkniętym ubóstwem, uchodźcom oraz innym 
potrzebującym wsparcia, 

• integracja środowisk lokalnych wokół skutecznego rozwiązywania problemów 
społecznych, 

• inicjowanie i wdraŜanie programów słuŜących rozwojowi przedsiębiorczości. 
 

Jak było? 
Kilka lat temu Gmina Cieszyn otrzymała od Polifarbu hektar ziemi ze starymi halami 
fabrycznymi. Długo nie było pomysłu, co z nimi zrobić. W końcu teren dostało pod opiekę 
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, które prowadzi w Cieszynie kilka miejsc 
dla osób bezdomnych i uzaleŜnionych, samotnych matek, ofiar przemocy w rodzinie, dzieci, 
młodzieŜy. Z czasem hale stały się punktem wydawania Ŝywności, starych mebli, uŜywanej 
odzieŜy. Aby wyremontować cały obiekt, potrzeba było odpowiednich środków finansowych. 
Stąd teŜ zrodził się pomysł utworzenia w Cieszynie przedsiębiorstwa społecznego. Inspiracją 
stały się podobne miejsca w innych krajach europejskich: Danii, Finlandii, Belgii, Wielkiej 
Brytanii, Szwajcarii. W efekcie w 2006 roku Gmina Cieszyn złoŜyła wniosek pod nazwą 
„Rewitalizacja nieruchomości poprzemysłowej przy ul. Wałowa 4 z przeznaczeniem na 
Centrum Edukacji Socjalnej” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego na lata 2004–2006. Głównym celem Projektu było stworzenie warunków 
umoŜliwiających wykorzystanie obiektów poprzemysłowych na organizację warsztatów 
aktywizujących osoby bezrobotne i dotknięte wykluczeniem społecznym w kierunku 
samozatrudnienia. Wyjściowym etapem realizacji zadania była rewitalizacja 9 obiektów, 
wyposaŜenie ich w maszyny i urządzenia technologiczne oraz wykonanie dróg dojazdowych  
i placów. Łączny koszt zadania wraz z kosztami towarzyszącymi wyniósł 5 976 500,033 zł 
(środki UE, budŜetu państwa, budŜetu Gminy Cieszyn). Inwestycję realizował i nadzorował 
Wydział Inwestycji Miejskich w Cieszynie. 
 
Jak jest? 
18 kwietnia 2008 roku zawarta została umowa uŜyczenia (gruntu oraz budynków wraz  
z wyposaŜeniem) pomiędzy Gminą Cieszyn a Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości 
Społecznej „Być Razem”. 
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ZałoŜenia programowe Centrum Edukacji Socjalnej:  
Działalność CES opiera się na następujących komponentach: 
 

• Warsztaty (stolarnia, ślusarnia/kuźnia, warsztat chemii gospodarczej, pralnia, warsztat 
naprawy rowerów i produkcji riksz, kuchnia/stołówka);  

• Mikroprzedsiębiorstwa: spółdzielnie socjalne (gastronomiczno-cateringowa, 
recyklingu plastiku); pracownie (Studio propublico/dizajn-fotografia-multimedia, 
renowacyjno-artystyczna); łaźnia; 

• Edukacja (szkolenia, warsztaty); 
• Inkubator Podmiotów Ekonomii Społecznej; 
• „Bank przyjaznych” przedsiębiorców 

 
Warsztaty  
Prowadzone w ramach przedsiębiorstwa mają słuŜyć edukacji, a takŜe prowadzić rynkową 
działalność produkcyjno-usługową.  
 
Spółdzielnie socjalne 
Uruchamiane będą stopniowo i wykorzystując istniejącą infrastrukturę przedsiębiorstwa, 
stworzą sieć współpracujących ze sobą podmiotów. Przedsiębiorstwo będzie pełniło dla nich 
funkcję inkubatora i partnera w pozyskiwaniu zleceń.  
 
Edukacja 
Szkolenia dla: 

• osób pozostających w trudnej sytuacji na rynku pracy, 
• kadr pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych, 
• przedsiębiorców, 
• studentów kierunków społecznych oraz artystycznych.  

 
Inkubator Podmiotów Ekonomii Społecznej  
Kompleksowe wsparcie dla podmiotów trzeciego sektora (organizacje pozarządowe, 
spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, grupy nieformalne), w tym merytoryczne 
(doradztwo, szkolenia) oraz techniczne (telefon, fax, komputer z dostępem do internetu, 
ksero, drukarka). 
 
„Bank przyjaznych” przedsi ębiorców 
Bank przedsiębiorców przyjaznych III sektorowi zrzeszający pracodawców przygotowanych 
do zatrudnienia osób z obszaru wykluczenia społecznego.  
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Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL 
 

ul. Mazowiecka 11 lok. 14 
Warszawa 00-052 

 
tel./fax: 022 828 77 12 

 
www.cal.org.pl 

e-mail: cal@cal.org.pl 
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Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL 
 
 
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL  jest ogólnopolską organizacją 
pozarządową (działającą od 2000 roku), tworzącą i realizującą programy edukacyjne 
wspierające aktywizację i rozwój społeczności lokalnych. 
 
W naszej pracy zaleŜy nam na animowaniu rozwoju – tchnięciu ducha w ludzi, instytucje, 
grupy, środowiska, społeczności lokalne. 
 
Stowarzyszenie CAL nie tworzy nowych struktur, lecz działa w oparciu o partnerską 
współpracę z regionalnymi i lokalnymi instytucjami samorządowymi i organizacjami 
pozarządowymi. Pracujemy poprzez cztery programy:  
 
Centrum Aktywno ści Lokalnej - sieci CAL 
 
Model CAL opiera się na kompleksowym wdraŜaniu aktywizujących form pracy w 
środowisku (mapa potrzeb, samopomoc, strategia mobilizowania, partnerstwo, projekt 
animacyjny) i na ukierunkowaniu jej na rozwój społeczności lokalnych. 
 
Sieci CAL tworzą ludzie, instytucje/organizacje, partnerstwa, którym zaleŜy na wspólnym 
działaniu na rzecz rozwoju, wymianie doświadczeń i twórczej refleksji. 

 
 

Szkoła Animacji Społecznej 
 
System kształcenia animatorów współpracy środowiskowej: instytucji lokalnych (ośrodków 
pomocy społecznej, ośrodków kultury, organizacji pozarządowych, szkół), partnerstw, 
projektów społecznych, kampanii. Pracujemy ze społecznikami, pracownikami instytucji i 
organizacji, lokalnymi liderami, przedstawicielami partnerstw. 

 
 
Aktywne Społeczności 
 
Platforma współpracy organizacji, środowisk i instytucji pracujących na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnych. 
Centralne miejsce w AS zajmuje coroczna Kampania „Czerwiec Aktywnych Społeczności” . 

 
 
Instytut Radli ńskiej 
 
Laboratorium analiz , refleksji oraz wymiany doświadczeń, badające problematykę 
aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej. 
Tworzy go interdyscyplinarny zespół skupiający pracowników naukowych i animatorów-
praktyków pod kierunkiem Katedry Pedagogiki Społecznej UW i Stowarzyszenia CAL. 
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Kiedy pytamy, czym jest CAL…  
 
Z wypowiedzi naszych ekspertów: 
 
„…Nagle pojawił się CAL. Coś bardzo dla mnie, coś co pasowało mi w kaŜdym „calu”. To 
była właśnie ta wielka szansa. OdwaŜyłam się poprosić ludzi o pomoc, zapytać ich, czego 
chcą od Domu Kultury. Buchnęło!!! Teraz juŜ chyba nikt sobie nie wyobraŜa Białobrzegów 
bez Domu Kultury. Udział w zajęciach CAL wykorzystywałam do budowania silnej pozycji 
mojego ośrodka kultury. Sami pojawili się ludzie, którzy wnieśli SIEBIE, ze swoimi 
pomysłami, energią i pracą. Staliśmy się bardzo potrzebnym, wiarygodnym partnerem w 
środowisku. Ludzie nam pomagają i liczą się z nami.” 
 
 
Małgorzata Łuszkiewicz 
Dyrektorka Domu Kultury w Białobrzegach 
 
„Jedną z głównych zasad CAL, która stała się dla nas waŜnym wyznacznikiem, jest 
realizowanie działań na rzecz osiedla przez zaangaŜowanie mieszkańców oraz budowanie 
partnerstwa lokalnego. Ta zasada znalazła swoje zastosowanie w praktyce oraz w naszych 
projektach, które teraz realizujemy” 
 
GraŜyna Gnatowska 
Kierowniczka Klubu Osiedlowego „Surma w Warszawie” 
 
 
„ZauwaŜyliśmy, Ŝe poprzez nasze działania bardziej zaktywizowało się społeczeństwo, sami 
podejmują działania, organizują róŜne imprezy. Zmienia się nasza rola – z lidera na doradcę 
lub partnera. Niektóre organizacje usamodzielniły się na tyle, Ŝe realizują swoje własne 
projekty. My moŜemy wtedy zająć się innymi problemami” 
 
Danuta Korczyńska 
Kierowniczka działu merytorycznego  
w Ośrodku Kultury w Brzeszczach 
 
 
Co Tobie osobiście dał udział w programie CAL? 
 
„Bardzo duŜo przyjaźni i kontaktów oraz świadomość tego, Ŝe w kaŜdej części Polski mam 
bratnią duszę, do której mogę w kaŜdej chwili zadzwonić i porozmawiać o problemach, 
sukcesach, poraŜkach. Nasze CAL-owskie spotkania dają nam nawzajem wsparcie, które 
powoduje, Ŝe nie jesteśmy samotni ze swoimi problemami. Myślę, Ŝe w tym wszystkim 
najwaŜniejsze człowiek, który moŜe bardzo duŜo zmienić. Ludzie mogą sobie nawzajem 
pomóc”. 
 
Teresa Jankowska 
(ówczesna dyrektorka Ośrodka Kultury w Brzeszczach) 
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Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS 
 

ul. J.F. Białych 7  
44-200 Rybnik 

 
tel. 032 739 55 12  

fax: 032 739 55 12 wew. 106 
 

www.cris.org.pl 
e-mail: cris@cris.org.pl 
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Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS 
 
 
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS jest organizacją pozarządową, działającą od 
2002 roku. 
 
Powstanie CRIS jest efektem projektu „Wspólnota” realizowanego w latach 2000–2002  
z udziałem brytyjskiego Funduszu „Know How”. W ostatniej fazie projektu uformowała się 
grupa lokalnych liderów, którzy powołali stowarzyszenie nastawione na pomoc innym. 
 
Celem CRIS jest inspirowanie aktywności społecznej oraz dąŜenie do stanu,  
w którym społeczności samodzielnie rozwiązują swoje problemy. CRIS prowadzi ośrodek 
wsparcia dla organizacji pozarządowych, administruje śląskim serwisem inicjatyw 
społecznych (slask.ngo.pl), promuje wolontariat, ekonomię społeczną i przedsiębiorczość 
akademicką.  
 
Centrum aktywnie uczestniczy w Ŝyciu trzeciego sektora. NaleŜy do ogólnopolskiej Sieci 
Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Śląskiego Forum Organizacji 
Pozarządowych KAFOS i Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego Woj. 
Śląskiego 
 
CRIS pracuje metodą projektową. W latach 2003–2008 zrealizowanych zostało ich ponad 50. 
Aktualnie prowadzi projekty w pięciu obszarach: 
 
 
1. Tworzenie sieci wsparcia dla organizacji pozarządowych 
Inkubatory to instytucje pomagające powoływać do Ŝycia stowarzyszenia i fundacje.  
Z doświadczeń CRIS wynika, Ŝe jedynie „młode” organizacje mogą przywrócić ducha 
aktywności i zmieniać rzeczywistość społeczną według dobrych europejskich wzorców. Tak 
narodził się pomysł na projekt „Osiemnastka w sieci – porozumienie inkubatorów organizacji 
pozarządowych”. 
Na obszarze czterech województw (śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego oraz 
podkarpackiego) zostanie utworzona sieć inkubatorów. Wszystkich będzie 18 – stąd tytuł 
projektu. 
  
2. Animacja społeczna 
Animacja jest metodą pobudzania do działania na rzecz „małych ojczyzn”. Wszyscy chcą 
mieszkać w bezpiecznych i przyjaznych miejscach. Niestety niewielu potrafi o te miejsca 
dbać. W ramach projektu „ALIANS — budujemy społeczeństwo obywatelskie. Animacja 
Lokalna Inspiruje Aktywność Naszych Społeczności”  
w Gorzycach, Pszowie, wodzisławskich Wilchwach i rybnickich Boguszowicach zawiązały 
się grupy mieszkańców, którzy chcą i potrafią.  
Kontynuacją działań animacyjnych jest projekt „Pobudka", czyli happeningi, konkursy, 
szkolenia, wirtualna mapa problemów i zasobów miasta oraz finansowe wsparcie dla 
najlepszych pomysłów na Rybnik. 
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3. Badania 
W ramach programu "Symetria? Odzwierciedlenie polityki samorządu w dotacjach dla 
organizacji pozarządowych" CRIS prowadzi badania systemu przyznawania grantów w 
Rybniku, Rudzie Śląskiej i Tychach. Inny projekt badawczy – „Diagnoza społeczna: Rybnik 
2008" – słuŜy określeniu poziomu aktywności społecznej mieszkańców Rybnika. 
 
 
4. Wsparcie niepełnosprawnych 
„Nie tylko dla sprawnych” to szkolenia, zajęcia z doradcą zawodowym, wsparcie 
psychologiczne i prawne. Uczestnikom zapewnia się pomoc w poszukiwaniu pracy oraz 
indywidualny program rozwoju zawodowego. Projekt realizowany jest tzw. „metodą 
hiszpańską”. Metoda ta duŜą rolę przypisuje aktywności psychologa, który pomaga określić 
mocne strony kaŜdego uczestnika i przezwycięŜać osobiste bariery. 
 
5. Przedsiębiorczość akademicka 
CRIS coraz częściej kieruje swoją ofertę do studentów. Wiedza absolwentów jest często 
rozległa, ale niestety słabo dostosowana do wymogów rynku i wyzwań współczesności. Aby 
zderzenie absolwentów studiów z rzeczywistością uczynić mniej brutalnym, CRIS rozpoczął 
realizację inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość w środowisku akademickim: „Akademik 
– młody przedsiębiorca” i „Naukowiec przedsiębiorcą?”. Projekty będą realizowane w 
Rybniku, Sosnowcu, Katowicach, Wodzisławiu, Jastrzębiu i Raciborzu. 
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Fundacja „Dziecięce Marzenia” 
 

ul. Milusińskich 6  
43-300 Bielsko-Biała 

 
tel./fax: 033 822 89 79 

 
www.fdm.org.pl 
fdm@poczta.fm 
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Fundacja „Dziecięce Marzenia” 
 
Fundacja „Dziecięce Marzenia” została załoŜona w sierpniu 1993 r. Od lutego 1994 roku 
zajmuje się wspomaganiem dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej oraz z rodzin ubogich  
i patologicznych. Działalność charytatywna prowadzona jest trójtorowo: 
1. Prowadzenie Placówek Integracyjnych. 
2. Indywidualne wspieranie finansowe i rzeczowe dzieci i młodzieŜy, których rodzice znaleźli 
się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. 
3. Wspieranie i współpraca z organizacjami i instytucjami o charakterze integracyjnym. 
 
Prowadzenie Placówek Integracyjnych 
Dla 82 naszych podopiecznych prowadzimy nieodpłatne Środowiskowe Placówki 
Integracyjne (świetlica środowiskowa i pracownia komputerowo-plastyczna), w których 
odbywają się róŜnorodne, ciekawe zajęcia, np. plastyczne, muzyczne, imprezy 
okolicznościowe, jak Mikołaj, Dzień Dziecka i in. Organizowane są nieodpłatne wyjścia do 
kina, teatrów, koncerty muzyczne, zawody sportowe itp. 
W placówkach moŜna nauczyć się obsługi komputera czy korzystania z internetu. 
MoŜna teŜ spokojnie, pod opieką pedagogów, odrobić lekcje szkolne, otrzymać posiłek.  
Dla dzieci z rodzin najuboŜszych, organizujemy corocznie nieodpłatne ferie zimowe oraz 
półkolonie w ramach akcji „Lato w mieście”, z których korzysta ponad 200 podopiecznych 
fundacji. Wspomagamy finansowo takŜe wyjazdy naszych podopiecznych na tzw. „zielone 
szkoły”. 
 
Indywidualne wspieranie finansowe i rzeczowe dzieci i młodzieŜy, których rodzice 
znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji materialnej 
W celu wspierania naszych podopiecznych, których rodziny znajdują się w najtrudniejszej 
sytuacji materialnej, organizujemy zbiórki pienięŜne, np. na zabiegi i operacje medyczne, 
często ratujące Ŝycie. Dofinansowujemy takŜe zakup sprzętu rehabilitacyjnego (wózki 
inwalidzkie, protezy, pompy insulinowe itp.), który pomaga w miarę normalnie funkcjonować 
dzieciom niepełnosprawnym. Kupujemy wyprawki szkolne, szczególnie dzieciom, które po 
raz pierwszy rozpoczynają swoją naukę. Pozyskujemy i przekazujemy naszym podopiecznym 
artykuły odzieŜowe i spoŜywcze. 
 
Wspieranie i współpraca z organizacjami i instytucjami o charakterze integracyjnym 
Fundacja „Dziecięce Marzenia” współpracuje i wspiera swoich podopiecznych 
korzystających takŜe z róŜnych instytucji o charakterze integracyjnym, jak: Przedszkola 
Integracyjne, Szkoły Specjalne, Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Rodzinne Domy 
Dziecka i in., z którymi na co dzień współpracujemy. 
To wszystko moŜemy robić dzięki wielu firmom i ludziom dobrej woli – naszym 
darczyńcom, którzy mogą i chcą wspierać naszą działalność.  
Do pozyskiwania wszelkich środków zatrudniamy pełnomocników fundacji. Są to bardzo 
często osoby skierowane z Rejonowego Urzędu Zatrudnienia, a więc osoby do niedawna 
bezrobotne... Jest to kolejna forma pomocy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji 
Ŝyciowej.  
Wolontariuszami naszej fundacji są studenci bielskich uczelni, a takŜe uczniowie bielskich 
szkół. 
Fundacja „Dziecięce Marzenia” jest członkiem – sygnatariuszem Krajowego Ruchu Przeciw 
Bezradności Społecznej, któremu przewodniczy Rzecznik Praw Obywatelskich – prof. Janusz 
Kochanowski. Działalność fundacji kontrolowana jest przez Społeczną Radę Fundacji. 
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Osiągnięcia Fundacji „Dziecięce Marzenia” w okresie jej istnienia: 
 
1. Nieprzerwana działalność od 1994 roku. 
2. Organizacja pobytu w Polsce 30 Irackich dzieci z sierocińców w Al. Hilli (pobyt trwał 2 
tygodnie; dzieciom zapewniono spokojne wakacje w Bielsku-Białej. Ponadto dzieci 
zwiedziły: Kraków, Zakopane, Wieliczkę, Chorzów, Wadowice oraz Warszawę, gdzie zostały 
przyjęte przez Premiera RP i kierownictwo MON). 
3. Ponad 10-letnie, nieodpłatne prowadzenie Środowiskowych Placówek Integracyjnych 
(Środowiskowa Świetlica Integracyjna, Pracownia Informatyczna), do których uczęszcza ok. 
82 podopiecznych – dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej oraz z rodzin ubogich  
i patologicznych. 
4. Od 2001 roku coroczne organizowanie nieodpłatnego – letniego i zimowego wypoczynku 
(dla ok. 200 dzieci z rodzin najuboŜszych). 
5. Od 1994 roku organizowanie masowych imprez okolicznościowych dla dzieci z Bielska-
Białej i okolic (Dzień Dziecka, Mikołaj, imprezy sportowe itp.), w których brało czynny 
udział średnio ok. 2,5 tys. uczestników. 
6. W 2003 roku, wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i PCK, zdobycie pomp 
insulinowych dla najmłodszych mieszkańców Podbeskidzia. 
7. W 2004 roku, z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”, wspólne 
zorganizowanie wypoczynku dzieci-sierot, których ojcowie – policjanci i Ŝołnierze – zginęli 
na misjach poza granicami Polski. 
8. Wspólnie, z Fundacją Anny Dymnej „Nie jesteś sam”, budowa zewnętrznych wind dla 
dzieci niepełnosprawnych w ich domach. 
9. Zorganizowanie zbiórek pienięŜnych na zabiegi i operacje medyczne – ratujące dzieciom 
Ŝycie – zapewnienie leczenia ok. 50 dzieciom. 
10. Zorganizowanie zbiórek pienięŜnych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego (protezy, wózki 
inwalidzkie itp.) dla ok. 100 osób. 
11. Wspomaganie oświatowych placówek integracyjnych, jak przedszkola, szkoły o 
charakterze integracyjnym, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, domy dziecka, domy 
samotnej matki. Darowizny rzeczowe dla ww., zdobywanie sprzętu, wspólna organizacja 
imprez okolicznościowych. 
12. Od 2001 roku corocznie organizowanie wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin 
najuboŜszych (tornistry, zeszyty, farby, kredki itp.). Z pomocy skorzystało ok. 150 dzieci. 
13. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dzieciom i młodzieŜy z rodzin najuboŜszych 
(odzieŜ, obuwie, art. Ŝywnościowe). Rocznie z tej formy pomocy korzysta ponad 500 
podopiecznych. 
14. Podobne działania realizuje niezaleŜna filia fundacji w Łodzi. 
15. Pomoc dla bezrobotnych poprzez zatrudnianie ich do róŜnych działań w fundacji. 
16. Pomoc rzeczowa w przypadku klęsk Ŝywiołowych (powodzie, poŜary). W czasie wielkiej 
powodzi fundacja udzieliła pomocy m.in. mieszkańcom Gdańska i Małopolski. 
17. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi o podobnym profilu działania 
(organizowanie wspólnych imprez dla dzieci i młodzieŜy). Z „Dziecięcymi Marzeniami” 
współpracują m.in.: Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Fundacja 
„Porozumienie bez barier”, Fundacja „Nie jesteś sam”, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne 
„Teatr Grodzki”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „ADA”, Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PORT”, Stowarzyszenie na rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM”, Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku „SMREK”. 
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Śląska Fundacja Etoh – Błękitny Krzy Ŝ 
 

ul. Mostowa 1  
43-300 Bielsko-Biała 

 
tel. 033 817 28 38 

fax:  033 817 28 38 wew. 21 
 

www.bkpl.one.pl 
blekitnykrzyz@onet.pl
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Śląska Fundacja ETOH - Błękitny Krzy Ŝ w Bielsku-Białej 
 
Śląska Fundacja ETOH - Błękitny KrzyŜ została powołana do Ŝycia 30 sierpnia 2001 roku 
jako samodzielna Fundacja z Oddziału Regionalnego Fundacji ETOH w Warszawie. Jak sama 
nazwa wskazuje, Śląska Fundacja to dwa nurty: profesjonalny i samopomocowy, które 
uzupełniają się stanowiąc fundament ideologiczny, tworząc cele i załoŜenia działań. Nurt 
profesjonalny jest związany z powołaniem w dniu 11 stycznia 1997 roku Oddziału 
Regionalnego w Bielsku-Białej Fundacji ETOH z Warszawy. 
 
Działania jako Śląska Fundacja ETOH - Błękitny Krzy Ŝ 
Z uwagi na dotychczasowe doświadczenia i rozwój pracy prowadzonej przez dyrektora lek. 
med. Romana Wojnara zorganizowano w roku 2001 Europejską Konferencję Błękitnego 
KrzyŜa w Bielsku-Białej, przekazując i powierzając reprezentowanie Polskiego Błękitnego 
KrzyŜa na arenie międzynarodowej Śląskiej Fundacji ETOH - Błękitny KrzyŜ. Ze względu na 
profesjonalny i samopomocowy charakter działalności Śląskiej Fundacji ETOH-Błękitny 
KrzyŜ, cele statutowe zostały poszerzone o pomoc osobom uzaleŜnionym i chorym 
psychicznie oraz ich rodzinom poprzez pomoc socjalną i opiekę społeczną.  
W latach 2004–2005 Fundacja rozpoczęła realizację programów przeciwdziałających 
bezrobociu, bezdomności i wykluczeniu społecznemu. 
 
Stowarzyszenie SłuŜby Ratowniczej Błękitnego KrzyŜa  
W ramach działalności Stowarzyszenia SłuŜby Ratowniczej Błękitnego KrzyŜa z siedzibą w 
Dzięgielowie koło Cieszyna i dzięki kontaktom z Niemieckim Stowarzyszeniem Błękitnego 
KrzyŜa, dr Roman Wojnar napisał projekt: „Szkolenie dla wolontariuszy z dziedziny 
rozwiązywania problemów alkoholowych”, który był realizowany w latach 1997–1998 w 
ramach programu PHARE-LIEN-96-12.16.00. Idea Międzynarodowego Błękitnego KrzyŜa, 
dotycząca organizowania grup samopomocowych, tworzenia punktów konsultacyjnych  
i miejsc pomocy osobom uzaleŜnionym i ich rodzinom, dzięki temu szkoleniu została 
rozpropagowana w środowiskach samopomocowych ówczesnych województw: katowickiego 
i bielskiego. 
 
Organizacje, z którymi obecnie Śląska Fundacja ETOH-Błękitny KrzyŜ ma podpisane 
porozumienie o współpracy, to: Ośrodek Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i 
WspółuzaleŜnienia w Katowicach - Ośrodek Stacjonarny w Skoczowie, Zakład Leczenia 
Odwykowego „Szansa” w Pławniowicach, prowadzony przez Stowarzyszenie Promocji 
Zdrowia i Trzeźwego Stylu śycia „Szansa”, Śląska Diakonia z Czech, Międzynarodowy 
Błękitny KrzyŜ (Szwajcaria), Niemiecki Błękitny KrzyŜ, Centrum Misji i Ewangelizacji w 
Dzięgielowie, ośrodki odwykowe w Niemczech (Diakoniekrankenhaus w Elbingerode, 
Diakonisches Zentrum w Serrahn, Diakoniewerk mGmbH w Wuppertalu) 
Oprócz tego Fundacja współpracuje z kilkunastoma ośrodkami na terenie kraju. Na stałe 
współpracujemy równieŜ z gminami: Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, 
Oświęcim, Wilkowice, Ustroń, Buczkowice, Gilowice, Ujsoły, Świnna, Węgierska Górka, 
Ślemień, Lipowa, Radziechowy Wieprz, w przeciwdziałaniu problemom alkoholowym. 
 
Ruchy samopomocowe  
We wszystkich ośrodkach naszej Fundacji pacjenci informowani są o wszelakich ruchach 
samopomocowych działających na naszym terenie. Są to najczęściej grupy samopomocowe  
o charakterze świeckim (AA) lub chrześcijańskim. W ośrodkach naszej Fundacji działają 
punkty konsultacyjne Błękitnego KrzyŜa, których zadaniem jest zakładanie grup 
samopomocowych.  



 35 

W OLZA odbywają się cotygodniowe spotkania pracowników Błękitnego KrzyŜa  
z pacjentami, na których zachęca się oraz motywuje pacjentów do podjęcia terapii poprzez 
wiarę i wartości chrześcijańskie. Na oddziale detoksykacyjnym spotykają się z pacjentami 
takŜe inne grupy samopomocowe, takie jak: AA, grupy chrześcijańskie (ELIM, Arka). 
Fundacja realizuje programy i działania o charakterze profilaktyki Io i III o, szkolenia 
(wymienione powyŜej) oraz imprezy okolicznościowe dla pacjentów, jak i dla kadry. NaleŜy 
tu wymienić coroczne spotkania wigilijne dla pracowników; Wigilie dla pacjentów oraz ich 
rodzin (w ośrodkach: OLU i MOTU). (Ilość osób uczestniczących w spotkaniach wigilijnych 
dla pacjentów i ich rodzin stale wzrasta i w 2004 r. łącznie przekroczyła 400 osób). 
Wspomnieć takŜe naleŜy wigilijne spotkania dla dzieci pacjentów (w latach 2002–2004  
w ośrodkach: OLU i MOTU); wigilijne spotkanie z pracownikami Błękitnego KrzyŜa  
(w ośrodkach: OLU i MOTU); Dzień Dziecka zorganizowany w OLU i MOTU.  
 
Ośrodki Śląskiej Fundacji ETOH - Błękitny Krzy Ŝ  
Ośrodki terapeutyczne prowadzone przez Śląską Fundacje ETOH - Błękitny KrzyŜ są 
nakierowane na pomoc terapeutyczną osobom uzaleŜnionym od substancji psychoaktywnych 
(alkoholu, leków w tym narkotyków) oraz członkom ich rodzin. Ośrodki spełniają pod 
względem merytorycznym referencje PARPA jako przychodnie terapii uzaleŜnienia  
i współuzaleŜnienia o najwyŜszym stopniu referencyjności, tj. kategorii A oraz wymagania 
stawiane przez Narodowy Fundusz Zdrowia co do funkcjonowania lecznictwa odwykowego. 
Ośrodki w swej strukturze posiadają Poradnie Leczenia UzaleŜnień oraz Dzienne Oddziały 
Odwykowe.  

• Ośrodek Leczenia UzaleŜnień "OLU – Podbeskidzie" w śywcu, Aleja Wolności 2 
• Miejski Ośrodek Terapii UzaleŜnień w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 1 
• Miejski Ośrodek Terapii UzaleŜnień w Czechowicach -Dziedzicach, ul. Na Białką 1b 
• Ośrodek Readaptacyjny dla byłych więźniów w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 21 
• Ośrodek Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Bielsku – Białej, ul. K. Miarki 11 

 
 
Projekty Zrealizowane  

• „Wolność – Odpowiedzialność”, czyli pilotaŜowy program readaptacji byłych 
więźniów oparty na ergoterapii. 

• OLZA' bis – punkt konsultacyjno-terapeutyczny ds. profilaktyki i przeciwdziałania 
narkomanii.  

• Program: INTERREG III A Cz-Pl (mikroprojekty), projekt: OLZA 2 - program 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez uzaleŜnienia, 
bezrobocie, bezdomność. 

• Program: Środki Przejściowe 2004 „Zwiększenie świadomości społecznej oraz 
wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu”.  

• Program Krajowego Biura ds. przeciwdziałania narkomanii: Programy wsparcia dla 
osób uzaleŜnionych od narkotyków utrzymujących abstynencję, projekt: „Powołani do 
wolności”. 
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Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS 
 

ul. Św. Jana 9 
40-012 Katowice 

 
tel. 032 205 02 31 
     032 201 02 67 

 
www.kafos.org.pl 

e-mail: kafos@kafos.org.pl 
 
 
 

Inkubator Trzeciego Sektora przy KAFOS 
 

ul. Gliwicka 1  
Katowice 

tel. 032 200 02 81 
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Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS 
 
 
Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS jest związkiem pozarządowych 
organizacji działających w na terenie województwa śląskiego. 
 
KAFOS aktualnie zrzesza 80 organizacji członkowskich. 
 
Do 24 lipca 2008 roku KAFOS działał pod nazwą Śląskie Forum Organizacji Socjalnych 
KAFOS, lecz uchwałą organizacji członkowskich podjętą na Walnym Zebraniu w maju 2008 
roku dokonano zmiany nazwy oraz niektórych zapisów statutu, tak aby organizacje 
pozarządowe działające poza obszarem pomocy i polityki społecznej mogły uczestniczyć  
w przedsięwzięciach realizowanych przez KAFOS, a przede wszystkim poprzez członkostwo 
w federacji miały moŜliwość reprezentacji wobec instytucji publicznych oraz innych 
partnerów. 
 
 
Celem KAFOS jest: 
 

• wzmocnienie członkowskich organizacji pozarządowych w procesie profesjonalizacji 
ich działań, 

• rozwój innowacyjnych modeli polityki społecznej, 
• rozwój rzecznictwa i pogłębianie współpracy z administracją publiczną oraz innymi 

partnerami w kraju i zagranicą. 
 
Prowadząc bieŜącą działalność, KAFOS kieruje się wartościami ujętymi w „Karcie Etycznej 
Organizacji Członkowskich KAFOS”, do których naleŜą: niezaleŜność, tolerancja, 
podmiotowe traktowanie klientów, jawność, rzetelność, współpraca. 
 
Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS jest w regionie śląskim jedyną tego typu 
federacją, która reprezentuje tak róŜnorodne interesy zarówno organizacji pozarządowych, jak 
i grup społecznych pozostających w polu zainteresowania organizacji członkowskich. 
KAFOS jest członkiem załoŜycielem ogólnopolskiej federacji: Wspólnoty Roboczej 
Związków Organizacji Socjalnych WRZOS. 
 
 
KAFOS realizuje projekty w następujących obszarach: 
 

• podnoszenia jakości usług socjalnych i działań organizacji pozarządowych, 
• rozwoju współpracy wewnątrzsektorowej, 
• współpracy z administracją publiczną, 
• współpracy międzynarodowej, 
• nowych modeli w obszarze polityki społecznej. 
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Projekty aktualnie realizowane przez KAFOS: 
 
„ Śląskie Forum Rzecznictwa w Obszarze Zdrowia i Niepełnosprawności – Razem KU 
Dobru Pacjenta” 
Nieformalne porozumienie organizacji prowadzącej profesjonalne działania rzecznictwa i 
ochrony interesów osób i grup dotkniętych trudną sytuacją zdrowotną 
 
„Wychodzę z nałogu – idę do pracy”  
Projekt realizowany we współpracy z 3 organizacjami prowadzącymi ośrodki terapeutyczne 
dla młodzieŜy uzaleŜnionej. Celem projektu jest przygotowanie młodych ludzi dotkniętej 
uzaleŜnieniami do wejścia na rynek pracy z odpowiednim przygotowaniem zawodowym oraz 
motywacją do samodzielnego Ŝycia. 
 
 „Wolontariat w O środkach Pomocy Społecznej” 
Projekt skierowany jest do pracowników pomocy społecznej, a jego celem jest udział i 
współpraca pracowników socjalnych i wolontariuszy przy rozwiązywaniu problemów w 
społeczności lokalnej. 
 
„18 w Sieci” 
KAFOS jest współrealizatorem projektu mającego na celu rozwój oraz współdziałanie 
organizacji wspierających rozwój trzeciego sektora. 
 
 
Zapraszamy wszystkie organizacje do członkostwa w KAFOS. 
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Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” 

 
ul. Balicka 12A/5B 

30-149 Kraków 
 

tel./fax  012 422 69 03 
 

www.mimowszystko.org  
  e-mail: biuro@mimowszystko.org 
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Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” 
 
Cele statutowe Fundacji: 

• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

• działalność charytatywna, 
• ochrona i promocja zdrowia, 
• działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 
• nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 
• promocja i organizacja wolontariatu. 

 
Fundacja „Mimo Wszystko” jest organizacją poŜytku publicznego. We wrześniu 2003 roku 
załoŜyła ją Anna Dymna. Funkcję prezesa Fundacji aktorka pełni społecznie.  
 
Początkowo praca naszej Fundacji koncentrowała się na utrzymywaniu warsztatów 
terapeutycznych oraz opiece nad ich dwudziestoma sześcioma podopiecznymi – osobami 
niepełnosprawnymi intelektualnie mieszkającymi w Schronisku im. Brata Alberta  
w Radwanowicach (w związku z nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z 20 grudnia 2002 roku, utraciły one prawo do 
korzystania z Warsztatów Terapii Zajęciowej finansowanych przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). 
 
Trudna sytuacja ludzi chorych i niepełnosprawnych spowodowała znaczne poszerzenie 
naszych działań. Obecnie pomagamy wielu osobom na terenie kraju. Ponadto, współdziałając 
z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych, Instytutem im. Adama Mickiewicza 
oraz Telewizją Polską S.A., organizujemy i współorganizujemy imprezy integracyjne, aukcje, 
konferencje; współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi; prowadzimy 
subkonta, fundujemy stypendia, dofinansowujemy turnusy rehabilitacyjne, kupujemy leki, 
organizujemy pomoc materialną oraz koordynujemy pracę wolontariatu. Nasza Fundacja 
buduje takŜe dwa ośrodki rehabilitacyjne: „Dolinę Słońca” pod wezwaniem św. Franciszka  
z AsyŜu w Radwanowicach pod Krakowem oraz „Spotkajmy się” w nadbałtyckim 
Lubiatowie.  
 
Sztandarowymi imprezami Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” są odbywające się co 
roku na krakowskim Rynku Głównym – Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty 
i Ogólnopolskie Dni Integracji „ZwycięŜać Mimo Wszystko”, a takŜe – organizowany 
wspólnie z Fundacją im. Brata Alberta – Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralno-
Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana”, którego finał odbywa się na DuŜej Scenie 
Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie. 
 
Ideą przyświecającą naszej codziennej pracy jest wyrównywanie szans pomiędzy ludźmi 
niepełno- i pełnosprawnymi, a co za tym idzie – usuwanie barier mentalnych, które oddzielają 
ich dwa pozornie odrębne światy. Poprzez swoją szeroką działalność Fundacja Anny Dymnej 
„Mimo Wszystko” stara się wskazywać na fakt, Ŝe osoba chora, niewidoma, sparaliŜowana, 
poruszająca się o kulach bądź na wózku inwalidzkim jest pełnoprawną ludzką istotą, 
posiadającą podobne talenty i pragnienia jak człowiek w pełni zdrowia i sił.  
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Nasze bieŜące działania: 
1. Prowadzenie, wyposaŜanie i utrzymywanie Warsztatów Terapii Artystycznej dla Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie w Radwanowicach pod Krakowem. 
2. Organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób 
Niepełnosprawnych „Albertiana” z finałem w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. 
3. Organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty dla 
utalentowanych niepełnosprawnych wokalistów. 
4. Ogólnopolskie Dni Integracji – „ZwycięŜać Mimo Wszystko”  
5. Budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego „Dolina Słońca” dla 200 osób 
niepełnosprawnych intelektualnie w podkrakowskich Radwanowicach. 
6. Pomoc indywidualna osobom niepełnosprawnym intelektualnie i przewlekle chorym 
dzieciom oraz osobom dorosłym. 
7. Prowadzenie Biura Młodych, które zajmuje się chorymi i niepełnosprawnymi osobami oraz 
organizacją imprez mających na celu gromadzenie środków niezbędnych do ich leczenia  
i rehabilitacji. 
8. Prowadzenie subkont. 
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Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST 
 
 

ul. P. Skargi 6/203 
40-091 Katowice 

 
tel./fax 032 253 94 20 

 
e-mail: most-katowice@tlen.pl 
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Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” 
 
MOST, czyli infrastruktura sektora 
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” w Katowicach jest 
organizacją działającą na rzecz edukacji obywatelskiej w regionie śląskim juŜ od 1994 r.  
 
Celem Stowarzyszenia jest tworzenie sprzyjających warunków dla działalności organizacji 
pozarządowych, grup samopomocowych oraz powstawania oddolnych inicjatyw społecznych 
i wspieranie ich udziału w przedsięwzięciach lokalnych. 
 
Stowarzyszenie „MOST” jest przedstawicielem „infrastruktury trzeciego sektora”,  
tj. organizacją działającą na rzecz innych organizacji pozarządowych. Kiedy zostało załoŜone, 
było jedyną tego rodzaju instytucją na terenie czterech sąsiadujących województw. Obecnie, 
w związku z rozwojem trzeciego sektora, w samym województwie śląskim działa co najmniej 
10 organizacji realizujących podobne zadania. Niektórzy uwaŜają nawet, Ŝe takich organizacji 
jest zbyt duŜo lub Ŝe mało kto zajmuje się teraz pracą w organizacji, tylko rozmawia się o tym 
jak w organizacjach naleŜy pracować. Ale czy rzeczywiście wszystkie potrzeby NGO’s 
zostały juŜ zaspokojone i trzeci sektor nie potrzebuje juŜ więcej wsparcia? Tak naprawdę 
większa liczba organizacji z programem infrastrukturalnego wsparcia, a w ślad za tym, 
większa ilość działań wzmacniających organizacje pozarządowe moŜe trzeciemu sektorowi 
wyjść tylko na dobre. Badania potwierdzają, Ŝe instytucje wspierające trzeci sektor 
przyczyniają się do tego, Ŝe o „zwykłych organizacjach” słyszy się coraz częściej i Ŝe 
zaczynają być one traktowane jako normalnie działające podmioty, mogące realizować 
fachowo i solidnie wiele zadań, postrzeganych dotąd jako pozostające w gestii sektorów 
administracji czy biznesu.  
 
Instytucje wspierające powinna cechować lojalność i oddanie wobec wszystkich organizacji,  
a ich wiedza i zasoby mają słuŜyć zarówno samym organizacjom, jak i działaniom 
skierowanym na poprawę warunków funkcjonowania III sektora. Bez tego ich działalność 
straci sens. Tak rozumie misję Zespół Stowarzyszenia „MOST” i stara się ją realizować 
zarówno w autorskich projektach, jak i w stałej działalności, podejmując szereg działań 
zmierzających do udzielenia jak największego wsparcia dla NGO’s. Między innymi 
Stowarzyszenie prowadzi stały i bezpłatny program poradnictwa i informacji, organizuje 
szkolenia, udostępnia zasoby biblioteczki tematycznej i wydaje biuletyn „SEDNO – MOST”. 
Szczególną wagę przywiązujemy do działań i projektów poświęconych wprowadzaniu 
pozytywnych zmian poprzez dialog społeczny i współpracę róŜnych podmiotów. 
 
UwaŜamy, Ŝe jednym z waŜniejszych takich działań jest animacja. Stowarzyszenie stara się 
animować róŜnorodne partnerstwa powstające w rejonie województwa śląskiego, w których 
uczestniczą przedstawiciele pozostałych sektorów (publicznego oraz prywatnego). 
Promujemy i staramy się wprowadzać w praktyce zasadę, Ŝe dialog i otwartość na 
podejmowanie się wspólnego rozwiązywania problemów jest najlepszym narzędziem, które 
przyczynia się do polepszenia zarówno sytuacji danej grupy czy społeczności, jak i jednostek 
angaŜujących się w takie działania. W ramach animacji Stowarzyszenie MOST stara się 
ułatwiać i usprawniać współpracę pomiędzy róŜnymi partnerami, poniewaŜ jest to warunek 
prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego na wszystkich szczeblach, 
począwszy od lokalnego, a na krajowym skończywszy. Mamy w tym wieloletnie 
doświadczenie i byliśmy pionierami takich programów w regionie śląskim. Przykładem jest 
projekt „Bez okólnika”, którego pierwsza edycja została przygotowana i zrealizowana przez 
Stowarzyszenie „MOST” w latach 1998–1999.  
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Projekty Stowarzyszenia „MOST”, realizowane w ciągu ostatnich 5 lat, które uwaŜamy za 
znaczące w pracy na rzecz śląskich organizacji pozarządowych:  
 
2008 „Porozumienie z logo EFS” w ramach 5.4.2. PO KL. Projekt budowy regionalnej 
sieci organizacji pozarządowych zaangaŜowanych w PO KL, jako realizatorzy  
i wnioskodawcy, a takŜe członkowie Partnerstw Lokalnych. Kwota: 544 000 zł 
 
2008 „Wsparcie Ekonomii Społecznej” - partner w projekcie mającym na celu 
kompleksową pomoc dla podmiotów ekonomii społecznej. Kwota: 3 414 764 zł 
 
2007–2008 „BliŜej współpracy” i „Wie ś bliŜej współpracy” w ramach FIO, celem 
którego było wypracowanie modelowych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy 
efektywności współpracy samorządu z ngo i ich wdroŜenie na terenach wiejskich w drugiej 
edycji Kwota 2 X 25 000 zł 
 
2007–2008 „Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego” w ramach SPO 
RZL 3.2b, celem którego było podniesienie świadomości społeczności regionu na temat 
moŜliwości jakie stwarza EFS. Cel realizowano poprzez: szkolenia, doradztwo, seminaria 
oraz animację. Kwota 911 000 zł. 
 
2007 „BliŜej współpracy” w ramach FIO, celem którego było wypracowanie modelowych 
rozwiązań, które przyczynią się do poprawy efektywności współpracy samorządu z ngo. 
Kwota 25 000 zł. 
 
2006–2008 Partner w projektach realizowanych w ramach II oraz III działania IW EQUAL, 
realizacja autorskiego podprojektu "O środki Partnerstwa Lokalnego – OPAL" oraz 
„Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieć 
współpracy”, wspierający podmioty ekonomii społecznej. Kwota 566 000 zł. 
 
2004–2006 „Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego - 
ROSzEFS w Katowicach” w ramach Phare 2002/2003. Pomoc szkoleniowa i doradcza dla 
wnioskodawców EFS w województwie śląskim. PARP i Fundusz Współpracy.  
Kwota 170 000 euro. 
 
2004 „Pracujmy razem” . Promowanie aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych 
poprzez zaangaŜowanie w działalność społeczną. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
Województwa Śląskiego. Kwota 29 880 zł. 
 
2003 „Wspieranie rozwoju aktywności społecznej w Mołdowie” w ramach programu 
RITA - "Przemiany w Regionie”. Inauguracja kontaktów z organizacjami w Mołdawii celem 
nawiązania współpracy z organizacjami na Śląsku. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. 
Kwota 30 000 zł. 

 
 
 
Wszystkie zainteresowane organizacje zapraszamy do współpracy i korzystania z 
naszych usług, zwłaszcza w ramach aktualnych projektów „Porozumienie z logo EFS” 
oraz „Wsparcie Ekonomii Społecznej”. 
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Porozumienie z logo EFS 
O platformie śląskich organizacji pozarządowych powstającej  
w ramach PO Kapitał Ludzki 
 
 
Projekt takiej platformy znalazł się na początku lipca na liście rankingowej konkursu 
zorganizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach działania 5.4.2 
POKL i, jeśli nic nie przeszkodzi w podpisaniu umowy, jesienią platforma zacznie się tworzyć. 
Po co? Aby dzięki środkom z EFS, organizacje pręŜniej się rozwijały i lepiej odpowiadały na 
potrzeby otoczenia. 
 

 
 
Większość organizacji pozarządowych na Śląsku Ŝyje na garnuszku lokalnych samorządów. 
Nie zawsze jest to czynnik stymulujący do rozwoju, nie zachęca teŜ do współpracy między 
organizacjami, a poza tym nie daje dobrej pozycji wyjściowej do partnerskiego dialogu  
z samorządem, co nie odpowiada do końca i jednej, i drugiej stronie. Niemniej ponad 65% 
śląskiej pozarządówki korzysta z samorządowego wsparcia, a jednocześnie tylko niecałe 4% 
sięga po fundusze europejskie. Dlaczego? Wśród wielu organizacji pokutuje stereotyp, Ŝe 
Europejski Fundusz Społeczny jest zbyt „trudnym” funduszem dla organizacji lokalnych, 
zwłaszcza na terenach wiejskich. Tymczasem właśnie EFS moŜe otworzyć przed 
organizacjami szerokie moŜliwości rozwojowe, zarówno w zakresie realizacji zadań, jak  
i budowania ich własnego potencjału. 
 
Realizując projekty w ramach POKL, organizacje zdobywać będą nowe fundusze, które 
pozwolą im stać się partnerami dla samorządu w rozwiązywaniu lokalnych problemów. 
Ponadto zdobędą nowe doświadczenia i kompetencje, które juŜ teraz pozwolą im lepiej 
funkcjonować, a w przyszłości realizować długoterminowe zadania i zarządzać znacznymi 
funduszami dotacyjnymi. WaŜną korzyścią jest takŜe moŜliwość intensywniejszej realizacji 
swojej misji i pogłębiania w ten sposób własnej toŜsamości. 
 
Po co do tego platforma i współpraca z innymi organizacjami? Choćby dlatego, Ŝeby moŜna 
było wystartować. Do katowickiego ROEFS-u zgłasza się wielu przedstawicieli organizacji 
pozarządowych. W zaleŜności od okresu stanowią oni od 30% do 40% klientów. Jednak na 
538 projektów współfinansowanych z EFS uczestniczą tylko w 63.  
 
Praktyka animatorów katowickiego ROEFS-u, którzy w ostatnim roku doprowadzili do 
powstania kilku gminnych lub powiatowych partnerstw, potwierdza, Ŝe nawiązanie kontaktu  
z innymi organizacjami mobilizuje, pozwala na lepsze diagnozowanie problemów  
i opracowywanie bardziej kompleksowych rozwiązań, a co za tym idzie – przygotowywanie 
lepszych projektów, które mają większe szanse na otrzymanie dofinansowania. Otrzymanie 
dofinansowania z kolei pozwala na rozwijanie posiadanych kompetencji i zdobywanie nowych 
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doświadczeń, które moŜna wymieniać z innymi organizacjami i w ten sposób zdobywać nowe 
informacje, które pozwalają opracowywać lepsze i większe projekty itd. 
  
Oprócz tych ewidentnych korzyści platforma czy teŜ porozumienie organizacji działających  
w obszarze zainteresowania EFS, a więc rynku pracy i przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu, moŜe stać się rzecznikiem organizacji wobec samorządu wojewódzkiego  
i władz wojewódzkich oraz Instytucji Pośredniczących w realizacji POKL – Urzędu 
Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Pojedynczej organizacji trudno być  
w tych kontaktach partnerem. 
 
Stąd inicjatywa powołania Porozumienia, w które obok Stowarzyszenia MOST zaangaŜowały 
się juŜ takŜe cztery inne, są to: Związek Zagłębiowski, Stowarzyszenie Zielone Zagłębie, 
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Meritum oraz Dom Współpracy Polsko-
Niemieckiej. Organizacje te wyraziły chęć uczestnictwa w wypracowaniu planu działań 
Porozumienia i jego realizacji.  
 
Do tworzenia Porozumienia zaproszone zostaną wszystkie organizacje, które realizują bądź 
są wnioskodawcami projektów w obszarze objętym Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. 
Jest to ok. 180 organizacji, przy czym inicjatorzy spodziewają się udziału w Porozumieniu co 
najmniej 40 organizacji.  
Nabór do Porozumienia nie będzie naruszał zasady równych szans, czyli w Ŝaden sposób nie 
będzie dyskryminował potencjalnych uczestników. Dotyczy to zwłaszcza organizacji 
działających na terenach wiejskich. W projekcie uczestniczyć będą takŜe przedstawiciele 
samorządów, zarówno na poziomie lokalnym, jak i wojewódzkim (w tym IP/IP2).  
 
Platforma powstawać będzie etapami. Najpierw przeprowadzana będzie rekrutacja 
organizacji chętnych do udziału w pracach platformy. W tym celu na terenie subregionów 
zachodniego  
i centralnego odbędą się seminaria wprowadzające. Równolegle animator będzie inicjował 
spotkania indywidualne z poszczególnymi organizacjami, mające na celu zachęcenie do 
udziału w porozumieniu oraz identyfikację potrzeb, celów i sposobów działań. Następnie 
planowane są spotkania w celu wypracowania załoŜeń porozumienia, które ma przyjąć postać 
wspólnej deklaracji. Po jej podpisaniu i zawiązaniu porozumienia rozpocznie się etap 
właściwy. Raz na kwartał organizowane będą oficjalne spotkania członków porozumienia  
i podsumowywane prace wyłonionych grup roboczych. W prace włączeni będą teŜ 
przedstawiciele samorządów zarówno lokalnych, jak i wojewódzkiego oraz przedstawiciele 
Instytucji Pośredniczących w ramach POKL. Równolegle odbywać się będą szkolenia 
dotyczące identyfikacji i analizy potrzeb lokalnych i sektorowych oraz budowy potencjału 
innowacji społecznej.  
 
Wszystko to po to, aby wzmacniać zaangaŜowanie organizacji pozarządowych w obszarach 
wsparcia EFS, zaś samym organizacjom dawać moŜliwość wzrostu kompetencji, zwłaszcza  
w zakresie dialogu i rozwijania współpracy lokalnej, takŜe z samorządami, a wreszcie 
pogłębiać toŜsamość organizacji poprzez stwarzanie moŜliwości realizacji ich misji. 
 

Rafał Janus 
Tekst pochodzi z biuletynu „SEDNO-Most” nr 2 (96) 2008 
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Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej OKO 
 

ul. Komorowicka 15 
43-300 Bielsko-Biała 

 
tel. 033 810 39 40 
+48 519 665 967 

 
www.oko.bielsko.pl 

koordynator@oko.bielsko.pl
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Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej 
 
Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej, w skrócie określany OKO , to program realizowany 
przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Wojewody GraŜyńskiego (SMOG), 
organizację pozarządową działającą od 1998 roku. Projekt otrzymał dofinansowanie dzięki 
wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego oraz budŜetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji 
Pozarządowych. 
 
Celem projektu, realizowanego od 15 marca 2008 roku do 14 marca 2009, jest podnoszenie 
wiedzy mieszkańców na temat społeczeństwa obywatelskiego. Cel ten zamierzamy osiągnąć 
poprzez integrację społeczną, zwiększanie zainteresowania mieszkańców sprawami miasta 
Bielska-Białej, organizowanie debat, spotkań, monitorowanie działań władz publicznych z 
ukierunkowaniem na zwiększenie przejrzystości w publicznym procesie decyzyjnym. 
Podejmujemy próby zwiększenia współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a 
administracją samorządową.  
 
Siedziba Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej mieści się przy ul. Komorowickiej 15.  
W sierpniu SMOG podpisał porozumienie o partnerskiej współpracy przy realizowaniu  OKO 
ze Stowarzyszeniem „Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka”, z którą wspólnie realizuje 
program załoŜony w projekcie. 
WaŜnym elementem działań projektu OKO jest zwiększanie propozycji kulturotwórczych  
i edukacyjnych oraz słuŜących reintegracji osób starszych i niepełnosprawnych. 
 
W ramach projektu działają cztery działy: 

• Dział edukacyjno-poznawczy 
• Dział informacyjno-opiniotwórczy 
• Dział kulturalny 
• Dział działań obywatelskich 

 
NajwaŜniejsze z planowanych w najbliŜszym czasie zadań to:  

• Debata na temat łączenia szkół zawodowych w Bielsku-Białej, a w szczególności 
połączenia Zespołu Szkół Elektronicznych na ul. Lompy z Zespołem Szkół 
Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych na ul. Słowackiego. 

• 20 listopada w WyŜszej Szkole Administracji organizujemy konferencję naukową na 
temat: 

• „Społeczeństwo obywatelskie – przypadek Bielska-Białej” i drugą w lutym na temat: 
„Socjologii miasta”. Obie konferencje będą realizowane we współpracy z Akademią 
Techniczno-Humanistyczną i WyŜszą Szkołą Administracji, przedstawicielami 
samorządów i trzeciego sektora. Liczymy na udział w debatach przedstawicieli 
samorządu, parlamentarzystów, bielskich organizacji pozarządowych i innych 
wyŜszych uczelni w naszym mieście. 

• Dostępny jest drugi numer Biuletynu OKO, który moŜna otrzymać w naszej siedzibie. 
Trzeci numer „Obserwatora” wyjdzie w drugiej połowie listopada a czwarty w marcu 
2009 roku. 

 
W imieniu zespołu OKO zapraszamy serdecznie do odwiedzenia ośrodka i naszej strony 
www.oko.bielsko.pl. 
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Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej 
 

Aleja Harcerska 3c 
41-500 Chorzów 

 
tel. 032 376 75 65 

tel./fax: 032 273 26 62 
 

www.swr.pl 
e-mail: swr@swr.pl 
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Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej 
 
Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej (SWR) jest organizacją pozarządową, której 
celem jest prowadzenie i wspieranie współpracy regionalnej w Europie w róŜnych 
dziedzinach Ŝycia społeczno-gospodarczego. Stowarzyszenie powstało w sierpniu 2002 roku 
z inicjatywy grupy specjalistów zajmujących się realizacją róŜnorodnych projektów 
społecznych, lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz przedsięwzięć naukowych. 
 
Naszym celem jest profesjonalne wspieranie rozwoju regionalnego poprzez pomoc ekspercką 
w przetwarzaniu pomysłów na konkretne przedsięwzięcia i zarządzania nimi jako odrębnymi 
projektami. Jesteśmy takŜe zaangaŜowani w przeprowadzanie i prowadzenie seminariów  
z zakresu zarządzania projektami. Zespół SWR posiada wieloletnie doświadczenie  
w opracowywaniu koncepcji nowych projektów, tworzeniu konsorcjów projektowych 
złoŜonych z krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji oraz 
efektywnym pozyskiwaniu środków na konkretne przedsięwzięcia.  
 
Ściśle współpracujemy z licznymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami 
działającymi na zasadzie not-for-profit. W ramach projektów współfinansowanych z IW 
EQUAL opracowaliśmy wraz z naszymi partnerami modelowy system wsparcia dla 
kreowania i rozwoju działalności podmiotów ekonomii społecznej. Wspieramy tworzenie 
inkubatorów organizacji pozarządowych i inkubatorów gospodarki społecznej. Utworzyliśmy 
europejską sieć inkubatorów ENISE i pracujemy nad usieciowieniem inkubatorów trzeciego 
sektora w Polsce. 
 
Specjalizujemy się w przygotowaniu projektów naukowo-badawczych finansowanych z 6 i 7 
Programu Ramowego Unii Europejskiej. Wśród współpracujących z nami placówek 
naukowych są Centrum Onkologii – Instytut, Oddział w Gliwicach, Centrum Materiałów 
Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, Uniwersytet Śląski, Śląski 
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Instytut Technologii i Aparatury Medycznej oraz 
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Na rzecz instytutów naukowo-badawczych 
prowadzimy kompleksową obsługę administracyjno-finansową projektów finansowanych ze 
środków Unii Europejskiej. 
 
Współpracujemy z samorządami wielu gmin i miast województwa śląskiego i opolskiego  
w pozyskiwaniu środków finansowych na cele inwestycyjne i realizacji projektów, 
wspierających restrukturyzację naszego regionu. Wspieramy samorządy i jednostki naukowe 
w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do pozyskiwania środków z Funduszy 
Strukturalnych Unii Europejskiej, w tym takŜe projektów inwestycyjnych. Dotychczas udało 
nam się pozyskać środki na rozbudowę wyŜszej uczelni, budowę obwodnicy i inne 
inwestycje.  
 
Misja  
Misją Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej jest profesjonalne przygotowanie projektów 
oraz zarządzanie projektami, które w efektywny sposób zaspokajają lokalne i regionalne 
potrzeby. 
 
Wizja  
Naszym celem jest osiągniecie w naszym regionie pozycji lidera w zarządzaniu projektami, 
który oferuje profesjonalne i innowacyjne rozwiązania w tym zakresie. 
 
Cele  
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Celem Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie 
działań mających na celu umacnianie współpracy między regionami Europy. 
 
Obszary działania 

• Wspieramy ekonomię społeczną (Inkubator Trzeciego Sektora) 
• Wspieramy organizacje pozarządowe (szkolenia, doradztwo, tworzenie konsorcjów 

projektowych) 
• Współpracujemy z samorządami, m.in. w działaniach związanych z rewitalizacją 
• Realizujemy działania wspierające rozwój na terenach wiejskich 
• Działamy w zakresie rewitalizacji społecznej obszarów miejskich 
• Wspieramy ośrodki badawcze w pozyskiwaniu środków UE 
• Zajmujemy się wdraŜaniem rezultatów badań naukowych. 

 
Wybrane projekty zrealizowane przez SWR 

• Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci 
współpracy 

• Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci 
współpracy PTS i WISP 

• PROMES Promocja Ekonomii Społecznej 
• Profesjonalizacja Trzeciego Sektora 
• Chodźmy razem 
• Program współdziałania województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymu 
• Kobiety na Śląsku. Zachowanie tradycji w dąŜeniu do nowoczesności. 
• MELVA. Mobile Elderly in Labour and Volounteer Actions 
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Telewizja internetowa 3 SEKTOR.TV 
 

We współczesnym świecie telewizja ma duŜe znaczenie, odgrywa znaczącą rolę  
w zarządzaniu informacją. Wiadomości przekazywane za pomocą wizji i fonii najcelniej 
trafiają do odbiorców. Kierując się między innymi tą tendencją, Stowarzyszenie Współpracy 
Regionalnej w ramach projektu „PROMES – Promocja Ekonomii Społecznej” powołało do 
Ŝycia telewizję internetową 3 SEKTOR.TV . 

Celem głównym jest pokazanie, nagłośnienie, promowanie organizacji pozarządowych  oraz 
wszelkich działań podejmowanych w ramach tzw. trzeciego sektora, stąd teŜ wywodzi się 
nazwa telewizji. 

3sektor.tv to aktualnie ponad 200 filmów z kraju i zagranicy zrealizowanych dla 
Stowarzyszenia w czasie trwania projektu, ale to teŜ własne filmy róŜnych organizacji 
pozarządowych oraz materiały nagrywane przez SWR juŜ po zakończeniu projektu PROMES.  

Ciągle przybywa nowych filmów, baza filmów wciąŜ się powiększa. 

Organizacje, które chcą się pokazać, które chcą przybliŜyć podejmowane przez siebie 
działania, pasję, cele, nadsyłają własne nagrania, które zostają zamieszczane w telewizji. 

Jeśli chcesz pokazać swoją organizację, dać się zauwaŜyć lub rozpocząć stałą współpracę  
z 3 SEKTOR, tworząc sieć korespondentów telewizji internetowej w całym kraju skontaktuj 
się z nami: 

 

 

 

 

www.3sektor.tv 
 

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej 
Al. Harcerska 3c 
41-500 Chorzów 

tel. (032) 720 90 78 
www.swr.pl 

e-mail: 3sektor@swr.pl 
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Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI 
 

 

Siedziba stowarzyszenia - adres do korespondencji:  
ul. Sempołowskiej 13  
43-300 Bielsko-Biała 
tel./fax: 033 496 52 19 

 
 

Biuro stowarzyszenia: 
ul. Broniewskiego 27 
43-300 Bielsko-Biała 

 
tel. 033 497 56 55,  

tel./fax: 033 816 21 82 
 

www.teatrgrodzki.pl 
e-mail: biuro@teatrgrodzki.pl 
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Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI 
 
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki powstało w 1999 roku. Skupia artystów, 
pedagogów i animatorów kultury działających na rzecz grup zagroŜonych społecznym 
wykluczeniem, z ograniczonym dostępem do świata kultury i sztuki – dzieci, młodzieŜy, 
dorosłych i osób w podeszłym wieku. Są wśród nich między innymi: osoby  
z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową, młodzieŜ sprawiająca kłopoty wychowawcze  
i ze środowisk dysfunkcyjnych, osoby uzaleŜnione, wychowankowie domów dziecka oraz 
placówek resocjalizacyjnych i opiekuńczych. 
 
Stowarzyszenie działa przede wszystkim w Bielsku-Białej i okolicach, realizując równieŜ 
szereg działań na terenie całego Województwa Śląskiego oraz w regionie Małopolski. 
Działalność wydawnicza i szkoleniowa Teatru Grodzkiego ma zasięg ogólnokrajowy,  
a wybrane projekty artystyczno-edukacyjne realizowane są we współpracy z organizacjami  
z róŜnych części Europy. 
 
Stowarzyszenie jest laureatem nagród i wyróŜnień otrzymanych za swoją działalność. Są 
wśród nich: Nagroda Ministra Kultury w konkursie „BliŜej Teatru”, „Złota Superata” – 
nagroda przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki w Województwie 
Śląskim, a takŜe nominacja do prestiŜowej nagrody Prezydenta Bielska-Białej „Ikar” za 
szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury w roku 2003 oraz zakwalifikowanie Teatru 
Grodzkiego do półfinału konkursu Pro Publico Bono 2004. 
 
Od momentu swojego powstania stowarzyszenie realizuje szeroki program działań 
artystycznych i edukacyjnych aktywizujących osoby ze środowisk zagroŜonych społecznym 
wykluczeniem. Działania te słuŜą wspieraniu procesów wychowawczych, terapeutycznych, 
resocjalizacyjnych i readaptacyjnych. Poszczególne inicjatywy programu są realizowane w 
ramach projektów zgłaszanych do lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych 
konkursów grantowych. 
 
Jednym z najwaŜniejszych załoŜeń działalności Teatru Grodzkiego jest bliska współpraca z 
lokalnymi partnerami – pozyskiwanie osób i instytucji do realizacji wyznaczonych zadań oraz 
tworzenie sieci kontaktów, wymiany, pomocy. 
 
Główne obszary działań Teatru Grodzkiego to: 

• program warsztatów artystycznych dla tzw. grup dysfunkcyjnych obejmujący róŜne 
dziedziny sztuki – przede wszystkim teatr, a takŜe między innymi: animację 
komputerową, fotografię, sztuki plastyczne; 

• aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach prowadzonych 
przez Teatr Grodzki: Warsztatu Terapii Zajęciowej, Zakładu Aktywności Zawodowej 
oraz poradnictwa zawodowego; 

• działalność wydawnicza obejmująca publikacje ksiąŜkowe, filmowe i prasowe o 
charakterze instruktaŜowym i dokumentacyjnym; 

• działalność szkoleniowa adresowana do nauczycieli, terapeutów, instruktorów i 
wolontariuszy; 

• organizacja konferencji, spotkań integracyjnych oraz przeglądów twórczości 
amatorskiej. 
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Warsztat Terapii Zaj ęciowej – „Jesteś potrzebny!”  
 
Warsztat Terapii Zaj ęciowej – „Jesteś potrzebny!”  rozpoczął działalność 10 grudnia 2004 
roku. Organizacją załoŜycielską jest Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR 
GRODZKI. Jest placówką pobytu dziennego. Uczestniczy w nim 30 osób niepełnosprawnych. 
 
Podstawowym celem Warsztatu Terapii Zajęciowej jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, 
zmierzająca do ogólnego rozwoju kaŜdego uczestnika, poprawy jego sprawności 
psychofizycznej, zaradności osobistej oraz przystosowania do moŜliwie niezaleŜnego i 
samodzielnego Ŝycia w środowisku społecznym. Terapia zajęciowa jest prowadzona w formie 
indywidualnej i grupowej. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę instruktorską, psychologa, 
rehabilitanta. Uczestnicy mają zagwarantowaną pomoc medyczną. 
 
W ramach Warsztatu funkcjonują: 

• Pracownia Dziennikarska i Fotografii 
• Pracownia Artterapii 
• Pracownia Sztuki UŜytkowej 
• Pracownia Mody 
• Pracownia Stolarska 
• Pracownia Gospodarstwa Domowego 

 
 
 

Zakład Introligatorsko-Drukarski 
 
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” utworzyło w grudniu 2004 roku Zakład 
Introligatorsko-Drukarski. 
 
W zakładzie zatrudnionych jest 40 osób niepełnosprawnych oraz 16 pracowników kadry 
obsługowo-rehabilitacyjnej. Wśród osób niepełnosprawnych 12 osób to niewidomi  
i niedowidzący, 8 osób chorujących psychicznie, 11 osób z dysfunkcją ruchu, 9 osób 
zaliczono do znacznego stopnia niepełnosprawności z innych przyczyn.  
 
Oferta Zakładu skupia się na profesjonalnej obsłudze klienta oraz szczególnej dbałości  
o jakość. W drukarni i introligatorni wykorzystujemy róŜnego rodzaju, czasem nietypowe 
materiały zgodnie z oczekiwaniami klientów.  
 
Zastosowanie technologii sitodruku offsetu wraz z odpowiednim wyposaŜeniem introligatorni 
daje wielkie moŜliwości kreacji, pozwala na zrealizowanie niemal kaŜdego zlecenia. 
 
Zakład Introligatorsko-Drukarski Stowarzyszenia Teatr Grodzki posiada status 
Zakładu Aktywno ści Zawodowej. 
 
 
Zakłady Aktywności Zawodowej tworzy się w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz w celu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej tych osób. Celem ZAZ jest teŜ przygotowanie zatrudnionych do aktywnego Ŝycia 
w środowisku oraz pomoc w samodzielnym i aktywnym Ŝyciu. Cele te Zakład realizuje przez 
zapewnienie stanowisk pracy oraz róŜnych form rehabilitacji i treningu zatrudnionych osób. 

Projekt „Szlachetne Zdrowie” 
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„Szlachetne Zdrowie” to kolejny projekt Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego TEATR 
GRODZKI finansowany ze środków Unii Europejskiej. RóŜnorodne działania słuŜące 
szeroko rozumianej promocji postaw prozdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
profilaktyki uzaleŜnień, przedstawione we wniosku do Fundacji „Fundusz Współpracy”, 
zyskały akceptację i dofinansowanie w ramach programu Środki Przejściowe 2005  
„Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa oraz działań 
monitorujących organizacji pozarządowych”. Wsparcia finansowego w realizacji projektu 
udzieliła Gmina Bielsko-Biała. 
 
Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.teatrgrodzki.pl pod 
zakładką Szlachetne zdrowie. 
 
Pomysłodawcom i realizatorom projektu chodzi przede wszystkim o wskazywanie realnych 
zagroŜeń związanych z takimi negatywnymi zjawiskami, jak masowe palenie tytoniu, 
uzaleŜnienie od alkoholu, narkotyków i innych uŜywek, brak aktywności fizycznej oraz 
podatność na negatywne wzorce zachowań szkodzących zdrowiu i środowisku  
(w szczególności nieprawidłowe nawyki Ŝywieniowe, brak troski o zasoby naturalne, szkodliwy 
wpływ reklam). ZałoŜenia projektu koncentrują się na kształtowaniu postaw aktywnych  
i twórczych, dzięki którym moŜliwe jest przezwycięŜanie pasywności i utrwalonych, 
stereotypowych sposobów myślenia. 
 
Projekt rozpoczął się 15 stycznia 2008 r. i będzie realizowany do połowy listopada 2008 r. 
Inicjatywa obejmuje pięć obszarów działań, które są ze sobą ściśle powiązane i tworzą spójną 
całość. NaleŜą do nich: pięciomiesięczny cykl warsztatów twórczych, cykl pięciu 
sześciogodzinnych sesji szkoleniowych dla pedagogów szkolnych i nauczycieli, realizacja 
materiału filmowego o charakterze dokumentalnym (trzy filmy dotyczące pracy w wybranych 
grupach warsztatowych), organizacja Forum organizacji pozarządowych oraz prace 
adaptacyjno-remontowe. Najbardziej rozbudowane działania, o duŜym znaczeniu nie tylko dla 
lokalnej społeczności, to warsztaty twórcze powiązane z XXIII Międzynarodowym 
Festiwalem Sztuki Lalkarskiej (pokazy grup Teatru Grodzkiego odbyły się w poniedziałek  
26 maja 2008 r.) i II Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych (9 października 2008 r.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
II Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych jest jednym z kluczowych działań projektu 
„SZLACHETNE ZDROWIE” realizowanego dzięki dotacji Unii  Europejskiej w ramach 
programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01.01 oraz przy udziale środków Gminy 
Bielsko-Biała i Samorządu Województwa Śląskiego. 
 


