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WSPÓŁPRACA GMINY MIASTO SZCZECIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ 

INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 
 

Gmina Miasto Szczecin od lat prowadzi działania zmierzające do wzmocnienia sektora 

pozarządowego i aktywnych obywateli. Współpracę tę określa corocznie uchwalany Program 

współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który wynika z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program tworzony jest przy aktywnym udziale 

organizacji pozarządowych. 

Głównym celem współpracy  jest wspólne podejmowanie przez Miasto i Organizacje działań na rzecz 

lepszego zaspokajania potrzeb społecznych oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców Szczecina. 

Miasto działa poprzez:  

 aktywizację społeczności lokalnej i rozwijanie dialogu z mieszkańcami, w tym:  

- koordynowanie działań dotyczących prowadzenia na terenie Miasta konsultacji społecznych  

z mieszkańcami i współpracę w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Urzędu, 

- współpracę z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz instytucjami 

wspierającymi działalność tych organizacji;  

 prowadzenie spraw związanych ze stowarzyszeniami i fundacjami;  

 koordynowanie i prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych. 
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Na terenie Miasta pod koniec 2019 roku było zarejestrowanych 2426 organizacji pozarządowych.  

W 2019 r. powstało 25 stowarzyszeń oraz 48 fundacji wpisanych do KRS. Do ewidencji stowarzyszeń 

zwykłych wpisano 39 nowych stowarzyszeń. Zarejestrowano 6 stowarzyszeń kultury fizycznej 

(nieprowadzących działalności gospodarczej) oraz 5 uczniowskich klubów sportowych, a KRS nadał 

osobowość prawną 4 organizacjom sportowym. Powołano do życia także 3 jednostki terenowe 

organizacji, których siedziba zarządu głównego zlokalizowana była poza Szczecinem. 
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Liczba organizacji sportowych wpisanych do ewidencji Prezydenta Miasta 
Szczecin w 2019 roku 

stowarzyszenia kultury fizycznej 
nieprowadzące działalności 
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Liczba nowych organizacji pozarządowych zarejestrowanych 
w 2019 roku 
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NARZĘDZIA I FORMY WSPÓŁPRACY GMINY MIASTO SZCZECIN Z NGO

 
 

ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 

 

Gmina Miasto Szczecin udzieliła w 2019 roku 730 dotacji na łączną kwotę 38.003.881,96 zł (w tym 8 

umów wieloletnich na kwotę 4.233.000 oraz 38 umów o aneks na kwotę 7.792.967 zł). 

W roku 2019 organizacje pozarządowe złożyły łącznie 928 ofert: w tym 496 ofert w ramach 

otwartych konkursów ofert i 432 w trybie pozakonkursowym.  

W rezultacie w roku 2019 Gmina Miasto Szczecin w procedurze otwartego konkursu ofert udzieliła 

461 dotacji na łączną kwotę: 36.262.435,16 zł.  W trybie pozakonkursowym natomiast zawarto 269 

umów na kwotę: 1.741.446,80 zł. W trybie pożyczek dla NGO przekazano 100.000,00 zł oraz 

392.478,18 zł w związku z realizacją 3 społecznych inicjatyw lokalnych*. 

 

 

 

Dzięki otwartym konkursom ofert  

dotacje może uzyskać wiele organizacji, 

mogą brać w nich udział stowarzyszenia, 

fundacje, organizacje kościelne, 

spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty 

prowadzące działalność w sferze 

pożytku publicznego. Realizacja zadań 

publicznych może odbywać się poprzez 

powierzenie realizacji zadania,  

w ramach czego organ w całości 

finansuje zlecone zadanie lub wsparcia, 

co oznacza dofinansowanie wykonania 

zadania przez organizacje pozarządowe 

prowadzące działalność statutową  

w dziedzinie objętej tematyką konkursu 

ofert. 

                                                           
*
 Wskaźnik efektywności realizacji RPW (liczba:  ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, zawartych umów, umów wieloletnich,  

otwartych konkursów ofert, małych dotacji, wysokość kwot udzielonych dotacji) 

Zestawienie dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym oraz liczba ogłoszonych konkursów ofert  
w latach 2013-2019 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba udzielonych dotacji 489 412 534 475 663 729 730 

Kwota udzielonych dotacji 
ogółem 

(w złotych) 
22.444.536 24.109.158 26.049.810,15 28.775.359,79 28.879.654 36.378.498,20 38.003.881,96 

Liczba ogłoszonych 
otwartych konkursów 

ofert* 
71 65 65 66 70 72 79 
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Wartość dotacji (w złotych) udzielonych organizacjom 
pozarządowym w latach 2013-2019 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dofinansowanie&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konkurs
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Tryb pozakonkursowy pozwala na 

realizację  zadań publicznych  

o charakterze lokalnym lub 

regionalnym, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

Oferty składane są z inicjatywy 

organizacji lub podmiotu 

wymienionego w ustawie z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

 

Zestawienie dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w trybie pozakonkursowym w latach  2013-2019 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba udzielonych dotacji 99 89 72 128 191 256 269 

Kwota udzielonych dotacji 
ogółem(w złotych) 

557.474,00 648.833,00 441.985,00 719.999,00 1.033.208,00 1.591.560,80 1.741.446,80  
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Kwota dotacji (w złotych) udzielona w trybie 
pozakonkursowym w latach 2013-2019 
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Wszystkie działania Miasta znajdują swoje odzwierciedlenie w coraz większej ilości zadań zlecanych  

organizacjom pozarządowym, a także w  różnych formach współpracy, nie tylko tych,  

o których mowa  

w art. 5 ustawy  z dnia 24 

kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  

Co roku ilość zadań publicznych 

zlecanych organizacjom rośnie. 

Obowiązkiem  Miasta jest 

realizacja zadań o charakterze 

gminnym i powiatowym tj. 

takich, które swym zasięgiem 

obejmują obszar Miasta Szczecin 

i służą zaspokajaniu zbiorowych 

potrzeb mieszkańców. Działania 

Gminy Miasto Szczecin oraz 

działania, jakie podejmują 

organizacje pozarządowe 

uzupełniają się, co pozwala na 

efektywniejsze  

i skuteczniejsze realizowanie 

zadań publicznych. 
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liczba udzielonych dotacji w trybie pozakonkursowym w latach  
2013-2019 

 

 
Liczba zawartych umów 

730 w tym: 
- 461 w ramach 

otwartych konkursów 
ofert 

- 269 w ramach małych 
dotacji 

Liczba ogłoszonych 
otwartych konkursów 

ofert: 
79 

Liczba 
zarejestrowanych  

organizacji:  
2426 
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W ramach ogłoszonych przez Gminę Miasto Szczecin otwartych konkursów ofert zlecano zadania 

publiczne w ramach następujących sfer pożytku publicznego: 

 ratownictwa i ochrony ludności; 

 nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania; 

 działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

 działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

 działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

 wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

 działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

 działalność na rzecz integracji cudzoziemców; 

 ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 

15.04.2011r. o działalności leczniczej; 

 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

 udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; 

 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

 udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 

 promocji i organizacji wolontariatu; 

 działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,  

w zakresie określonym w pkt. 1-33 ustawy; 

 działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

 promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

 rewitalizacji. 

PROGRAM SPOŁECZNYCH INICJATYW LOKALNYCH 

Miasto Szczecin zaopatruje lokalne organizacje w narzędzie współpracy jakim jest Program 

społecznych inicjatyw lokalnych. Przedmiotem mogą być wszelkie przedsięwzięcia zmierzające do 

polepszenia warunków życia mieszkańców, nie przewidziane do realizacji w innym trybie.   

W 2019 roku przekazano na realizację programu środki finansowe w wysokości 392.478,18 zł. 

Zrealizowano 3  inicjatywy: 

 sieć wodociągowa (bez przyłączy) – ul. Kukułeczki w Szczecinie w granicach działek nr 1/44, nr 

1/215, nr 1/220 z obrębu 3085, 

 sieć wodociągowa (bez przyłączy) – ul. Wronia (boczna) w Szczecinie w granicach działek nr 1 oraz 

nr 2/46 z obrębu 2051, 

 sieć kanalizacji deszczowej (bez przyłączy) – ul. Miodowa w Szczecinie w granicach działki 33/3  

z obrębu 2012. 
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Ocena realizacji Programu w zakresie 

wysokości kwot udzielonych dotacji  

w roku 2019 w stosunku do kwot 

zaplanowanych prezentuje tabela pn. 

„Zadania publiczne przewidziane do 

zlecania organizacjom pozarządowym  

w 2019 roku – wysokość środków 

przekazanych na realizację zadań 

publicznych w stosunku do wysokości 

zaplanowanych kwot”, stanowiąca 

Załącznik do niniejszego Raportu. 

                                                           
 Wskaźnik efektywności  realizacji RPW (wysokość kwot udzielonych dotacji w stosunku do kwot zaplanowanych) 

84% 

10% 

4% 1% 

Środki przeznaczone na realizację zadań 
publicznych w 2019 roku 

Otwarte konkursy ofert  

Umowy wieloletnie  
i umowy o aneks 

Małe dotacje 

Inny tryb 

0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 

Wydział Sportu 

Wydział Spraw Społecznych 

Wydział Kultury 

Biuro Dialogu Obywatelskiego 

Wydział Zarządzania Kryzysowego 
 i Ochrony Ludności 

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 

Wydział Oświaty 

Wydział Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony  Środowiska 

(Wydział Ochrony Środowiska) 

Wydział Urbanistyki 
 i Administracji Budowlanej 
(Biuro Architekta Miasta ) 

Biuro Strategii 
(Wydział Zarządzania Projektami) 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony  Środowiska 

(Wydział Gospodarki Komunalnej) 

15 283 338 

14 946 368,48 

1 913 295 

1 479 406 

1 045 000 

511 921,68 

406 206 

327 000 

220 000 

101 900 

28 000 

Środki przekazane w ramach otwartch konkursów ofert  przez Wydziały/Biura 
Gminy Miasto Szczecin  
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KOMUNIKACJA I WYMIANA INFORMACJI 

 
 
 

Miasto Szczecin bardzo aktywnie angażuje się we współpracę z organizacjami pozarządowymi.  

W tym celu, wychodząc na przeciw oczekiwaniom, stara się ułatwiać komunikację na wielu 

płaszczyznach, poprzez np.: 

 umieszczanie aktualności dotyczących sektora pozarządowego na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej, 

 wysłanie Newsletterów, 

 umieszczanie informacji w zakładce Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin, 

 publikowanie informacji nt.  współpracy ze Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego. 

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 

Wydział Sportu 

Wydział Kultury 

Wydział Spraw Społecznych 

Biuro Dialogu Obywatelskiego 

Wydział Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska 

(Wydział Gospodarki Komunalnej)  

Biuro Prezydenta Miasta 

Wydział Oświaty 

Wydział Urbanistyki  
i Administracji Budowlanej 
(Biuro Architekta Miasta) 

Wydział Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska 

(Wydział Ochrony  Środowiska) 

Wydział Zarządzania Kryzyowego  
i Ochrony Ludnosći 

942 250 

344 000 

193 346,80 

72 000 

54 950 

49 800 

38 100 

30 000 

10 000 

7 000 

Środki przekazane w trybie pozakonkursowym przez Wydziały/Biura 
Gminy Miasto Szczecin 
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W ramach współpracy Miasta z organizacjami dotyczącej wzajemnego informowania się  

o planowanych kierunkach działalności, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w roku 2019 

zostało zamieszczonych 245 „Aktualności”, utworzono 62 wydań Newslettera, informujących 

mieszkańców oraz organizacje pozarządowe o ważnych wydarzeniach ze sfery III sektora. Dodatkowo 

14 organizacji pozarządowych przesłało ankiety weryfikacyjne do Biura Dialogu Obywatelskiego. 

 

 

DZIAŁANIA KONSULTACYJNO – DORADCZE 

Organizacje Pozarządowe biorą aktywny udział w powoływanych komisjach konkursowych w Gminie 

Miasto Szczecin w ramach merytorycznego opiniowania ofert, złożonych w ramach otwartych 

konkursów ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego. Organizacje mają również 

możliwość aktywnego udziału w pracach nad podejmowanymi uchwałami, związanymi  

z działalnością pożytku publicznego.  

Konsultacje prowadzone są w formach: 

1) badania opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność 

pożytku publicznego poprzez umieszczenie projektu uchwały na stronie www.konsultuj.szczecin.pl 

oraz przyjmowanie pisemnych uwag do projektu uchwały w formie elektronicznej oraz w formie 

papierowej w Biurze Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin,  

2) zebrań Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dotyczących projektu uchwały. 

Konsultacje społeczne są sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji oraz 

osób. Mieszkańcy Szczecina mają możliwość kształtowania Miasta poprzez możliwość wypowiadania 

się w następujących tematach: 

 strategii rozwoju Gminy,  

 wieloletnich planów inwestycyjnych, 

 inwestycji miejskich, 

 organizacji komunikacji miejskiej w Gminie, 

 programu ochrony środowiska, 

 projektów aktów prawa miejscowego, 

 strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy. 

 

W roku 2019 Gmina Miasto Szczecin przeprowadziła konsultacje projektów aktów normatywnych  

z organizacjami pozarządowymi, w tym ze Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego. 

Konsultacjom poddano projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin   

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2020 rok. 

 

 

 

                                                           
 Wskaźnik efektywności realizacji RPW (ilość:  aktualności umieszczonych na stronie BIP, ankiet weryfikacyjnych) 

http://www.konsultuj.szczecin.pl/
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Przeprowadzono także 7 konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących: 

 Budżetu Miasta Szczecin na 2020 rok, 

 Prototypowania Placu Orła Białego, 

 Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020, 

 przebudowy ul. Kredowej, 

 koncepcji zagospodarowania wnętrz kwartałów oznaczonych numerami 8, 9, 25, 38, 39, przy 

Alei Wojska Polskiego w Szczecinie, 

 lokalizacji pomnika Józefa Piłsudskiego, 

 projektu regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. 

 

 

WSPÓLNE ZESPOŁY 

 

Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego   

Na terenie Miasta działa Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego, która  jest dla Rady 

Miasta Szczecin oraz Prezydenta Miasta Szczecin organem inicjatywnym oraz doradczo-opiniującym 

w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i realizuje zadania określone w Ustawie z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego 2019-2022 

 

                                                           
 Wskaźnik efektywności realizacji RPW (ilość konsultacji z Organizacjami) 
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Do zadań Rady należy w szczególności: 

 występowanie do Rady Miasta Szczecin i Prezydenta Miasta Szczecin z propozycjami rozwiązań 
prawnych i działań w sferze pożytku publicznego; 

 opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta; 

 opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego, dotyczących działalności pożytku 
publicznego, funkcjonowania organizacji pozarządowych i wolontariatu; 

 opiniowanie Programów Współpracy Miasta Szczecin z Organizacjami; 

 opiniowanie sprawozdań z realizacji Rocznego Programu Współpracy; 

 wyrażanie opinii w sprawach dotyczących realizacji Rocznego Programu Współpracy; 

 wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez 
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie; 

 wyrażanie opinii w sprawach dot. standardów realizacji zadań publicznych; 

 współpraca z Radą Działalności Pożytku Publicznego działająca przy Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi radami działalności pożytku publicznego; 

 wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy; 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy; 

 doradztwo i wyrażanie opinii w przypadku sporów między Miastem a organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. 

W 2019 roku odbyło się osiem posiedzeń Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w tym 

cztery w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.  

 

Miejska Rada Seniorów w Szczecinie 

Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jej naczelną misją i rolą jest potrzeba 

włączenia starszego pokolenia Szczecinian w  działania, których celem jest zaspokojenie ich potrzeb, 

reprezentowanie interesów seniorów wobec władz miasta, tak by wspólnie zapewniać starszym 

mieszkańcom wysoką jakość życia, w tym zwiększenie ich udziału w życiu społecznym, szczególnie  

w obszarze zdrowia, kultury, edukacji i sztuki. 

W skład Rady wchodzą przedstawiciele osób starszych oraz przedstawiciele podmiotów działających 

na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. 

 

Prezydencka Rada Kultury 

Rada pełni funkcję opiniotwórczą i doradczą przy Prezydencie Miasta Szczecin, a do jej głównych 

zadań należy doradztwo i pomoc w realizacji działań związanych z rozwojem i upowszechnianiem  

kultury na terenie Gminy Miasto Szczecin. 
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Do zadań Rady należy rekomendowanie Prezydentowi Miasta Szczecin, wspólnie z komisją Rady 

Miasta Szczecin właściwą ds. kultury, kandydatów do:  

1) Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin;  

2) Tytułu Mecenasa Kultury Szczecina.  

Udział w pracach Rady ma charakter społeczny i nie wiąże się z pobieraniem wynagrodzenia. Rada 

powoływana jest na czas określony, nie dłuższy niż okres kadencji Prezydenta Miasta Szczecin 

powołującego Radę.  

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Komisja  działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. ze zmianami), w składzie 

zatwierdzanym zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie powołania Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie. 

Członkami Komisji są przedstawiciele Urzędu Miasta Szczecin, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Szczecinie, Policji, Sądu, Straży Miejskiej i Organizacji Pozarządowych, specjaliści z zakresu 

pedagogiki, prawa, terapii, profilaktyki uzależnień, przemocy domowej przeszkoleni w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów 

alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności 

pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku  

z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie  

z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób 

uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych 

sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do 

sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania 

się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności: 

 wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów 

alkoholowych z uchwałą Rady Miasta Szczecin; 

 prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania 

napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta; 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych; 

 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych; 

 prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które  
w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację 
małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny; 

 podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed 
sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 
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Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 ze zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r.  
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2015 r. poz. 
875 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  
z 2015 r., poz. 1390 j.t. ze zm.). 

 

Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych  

Rada działa przy Prezydencie Miasta Szczecin do zadań, której należy: 

 doradztwo i opiniowanie podejmowanych przez Gminę inicjatyw legislacyjnych, dotyczących 
kombatantów i osób represjonowanych, 

 zgłaszanie wniosków i postulatów w sprawach istotnych dla kombatantów oraz osób 
represjonowanych, określonych przepisami prawa, 

 udział w organizowaniu na terenie Gminy Miasto Szczecin obchodu rocznic w celu upamiętnienia 
walk o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego. 

Członkowie Rady powoływani są na czas nieokreślony spośród stowarzyszeń i organizacji 
zarejestrowanych, których działalność statutowa dotyczy kombatantów i osób represjonowanych, 
pełnią swoje funkcje społecznie. 

 

Rada Sportu Gminy Miasto Szczecin 

Składa się ona z członków powoływanych spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących 

zadania w zakresie kultury fizycznej. Pełni ona funkcje opiniodawcze i doradcze przy Prezydencie  

w zakresie sportu. 

Do zadań Rady należy w szczególności 

opiniowanie strategii rozwoju Gminy Miasto 

Szczecin w zakresie kultury fizycznej, 

projektu budżetu Miasta w części 

dotyczącej kultury fizycznej, programów 

rozwoju bazy sportowej na terenie Gminy 

Miasto Szczecin, projektów uchwał 

tworzących warunki, w tym organizacyjne, 

sprzyjające rozwojowi sportu, oraz 

inspirowanie działań oraz propagowanie  

i wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.  

 

 

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

Do zakresu działania Powiatowej Rady, zgodnie Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami, należy: 

 inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:  

    - integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,  

    - realizacji praw osób niepełnosprawnych, 

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/ust_o_przeciwdzialaniu_narkomanii.pdf
http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/ust_o_przeciwdzialaniu_narkomanii.pdf
http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/ust_o_przeciwdzialaniu_przemocy.pdf
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 opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

ocena realizacji programów, 

 opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich 

skutków dla osób niepełnosprawnych. 

 

Zespół Opiniujący i Zespół Odwoławczy działający w ramach Szczecińskiego Budżetu 
Obywatelskiego 

W Szczecinie powołany został również Zespół opiniujący Szczeciński Budżet Obywatelski. W jego 

skład wchodzą przedstawicie mieszkańców Szczecina, przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

przedstawiciele Rad Osiedli oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta.  

Zadaniem Zespołu Opiniującego w 2019 roku było przygotowanie wstępnych oraz ostatecznych list 

zadań do głosowania o charakterze ogólnomiejskim i lokalnym w oparciu o ocenę formalną  

i merytoryczną w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. 

Zespół Odwoławczy natomiast składał się z przedstawicieli autorów zwycięskich projektów 

poprzednich edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego oraz przedstawicieli członków Zespołów 

Opiniujących poprzednich edycji. 

Zadaniem Zespołu Odwoławczego było rozpatrzenie odwołań od decyzji Zespołu Opiniującego  

o niedopuszczeniu projektu pod głosowanie przez mieszkańców Szczecina w ramach Szczecińskiego 

Budżetu Obywatelskiego 2020. Zespół Odwoławczy podejmował decyzję o skierowaniu projektu do 

ponownej weryfikacji przez wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin, samodzielne jednostki 

organizacyjne Urzędu działające poza wydziałami na prawach samodzielnych referatów oraz inne 

jednostki Gminy Miasta Szczecin posiadające, jak i nieposiadające osobowości prawnej, bądź 

decydował o ostatecznym odrzuceniu projektu. 

 

 

WZAJEMNIE INFORMOWANIE SIĘ O PRZEPROWADZONYCH DZIAŁANIACH W OBSZARZE  
III SEKTORA 

 

Walne Spotkanie Organizacji Pozarządowych 

Rokrocznie Prezydent Miasta Szczecin spotyka się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, 

aby podsumować kolejny rok współpracy miasta z sektorem pozarządowym, odnieść się nie tylko do 

zrealizowanych działań ale również zastanowić nad potrzebami i wyzwaniami w obszarze 

współdziałania organizacji pozarządowych, samorządu i mieszkańców Szczecina. W roku 2019 miało 

miejsce XVIII Walne Spotkanie NGO, które zgromadziło ponad 160 uczestników, przedstawicieli 

lokalnych NGO. 
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Głównym celem spotkania było przedstawienie rezultatów dotychczasowej działalności Szczecińskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego za okres luty - październik 2019 r., omówienie jej znaczenia we 

współpracy pomiędzy sektorem publicznym, a sektorem pozarządowym, jak również przedstawienie 

planu pracy Rady na przyszłe miesiące. 

 

 

 

Fot. XVIII Walne Spotkanie 
Organizacji Pozarządowych  
w Szczecinie 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

WSPIERANIE  DZIAŁAŃ BIEŻĄCYCH ORGANIZACJI 

 

 

W roku 2019 Gmina Miasto Szczecin udostępniała organizacjom pozarządowym lokale, 

nieruchomości, a także sale i pomieszczenia, na warunkach preferencyjnych, w celu prowadzenia 

działalności pożytku publicznego. Wiele lokali zostało udostępnionych organizacjom w ramach 

powołanych i działających na terenie Miasta Szczecin Inkubatorów: Szczecińskiego Centrum 

Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” oraz Szczecińskiego Inkubatora Kultury. Łącznie  

w roku 2019 przekazano organizacjom pozarządowym 5 nieruchomości, w tym 4 lokale użytkowe na 

prowadzenie działalności pożytku publicznego. 

Dodatkowo w ramach wspierania działań bieżących organizacji Gmina: 

 przekazała nieodpłatne składniki majątkowe tj. 190 szt. ścianek do namiotów oraz 254 szt. 

pawilonów ogrodowych stowarzyszeniu Media Dizajn, 

 przyznała niemalże 70 Patronatów Honorowych Prezydenta Miasta Szczecin oraz Mecenatów 

Miasta Szczecin organizacjom pożytku publicznego, 

 użyczała sale  szkoleniowe znajdujące się w zasobach Urzędu Miasta Szczecin, 

 udzielała  doradztwa oraz pomocy merytorycznej, 

                                                           
 Wskaźnik efektywności realizacji RPW (ilość udostępnionych nieruchomości i lokali dla Organizacji) 
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 podczas Walnego Spotkania Organizacji Pozarządowych zorganizowała szkolenie nt. zmian 

dotyczących Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  

w sprawie wzorów ofert i umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz sprawozdań  

z  wykonywanych zadań, w którym wzięło udział przeszło 160 osób. Prowadzącym był 

doświadczony wykładowca z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami 

pozarządowymi.  

 

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE POTENCJAŁ LOKALNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

 
 

Miasto Szczecin aktywnie oraz kreatywnie wspiera organizacje pozarządowe wykorzystując ich 

nieograniczony potencjał. W celu współrealizacji zadań publicznych oraz  tworzenia warunków do 

społecznej aktywności organizowane są wydarzenia o charakterze integracyjnym.  

19 maja 2019 roku na terenie Jasnych Błoni im. Papieża Jana Pawła II w Szczecinie odbyła się XVIII 

urodzinowa edycja Spotkania Szczecińskich Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”. 

Co roku przedstawiciele sektora pozarządowego spotykają się, aby zaprezentować swoją działalność 

na stoisku wystawienniczym. Do ubiegłorocznej edycji zgłosiło się 140 organizacji pozarządowych.  

Spotkania „Pod Platanami” mają charakter Wielkiego Pikniku Pasji i są świętem lokalnych NGO`sów. 

Pokazują ich siłę i różnorodność. Wydarzenie jest również zaproszeniem dla mieszkańców Szczecina 

do włączania się w działania społeczne. Każdy ma tu szansę na odnalezienie swojej wielkiej pasji.  

 

XVIII Jubileuszowe  
Spotkanie Szczecińskich Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami” 



17 
 

Urodzinowa edycja obfitowała w wiele atrakcji tj. pokaz baletowy i gimnastyki artystycznej  

w Amfiteatrze im. III sektora, występ Chóru Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” oraz Trio 

Akordeonowego. Przez cały dzień dostępny był Krwiobus i Słuchobus, oraz wiele atrakcji dla 

najmłodszych.  

W trakcie spotkania uczestnicy wydarzenia mogli również odwiedzić „strefę miejską”, w której 

prezentowane były programy i działania realizowane przez Gminę Miasto Szczecin. Ofertę 

poradniczo-edukacyjną zaprezentowali  m.in.: 

 Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na których 

stoisku można było zasięgnąć bezpłatnych porad prawnych, zapoznać się ze specjalnie 

przygotowanymi publikacjami oraz poradnikami, jak również skorzystać z wzorów pism 

reklamacyjnych czy odstąpienia, a także uzyskać informacje nt. szczegółowych warunków, zasad 

korzystania, harmonogramu przyjęć oraz lokalizacji punktów w ramach świadczonej przez miasto 

nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 Punkt informacyjno-promocyjny programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie”, w którym uczestnicy 

spotkania mogli zdobyć informacje na temat Szczecińskiej Karty Rodzinnej, Karty Seniora oraz 

Bonu Opiekuńczego. 

 Na stoisku Szczecińskiej Agencji Artystycznej po raz pierwszy pojawili się przedstawiciele 

Szczecińskiego Centrum Seniora, którego uroczyste otwarcie odbyło się tuż po 18-tych 

urodzinach NGO, 20 maja.  

W wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciele m.in. Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego, Centrum Żeglarskiego, Stowarzyszenia Edukacyjno-Artystycznego „Oswajanie Sztuki”, 

Szczecińskiego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. 

Istotnym wydarzeniem podczas XVIII Szczecińskiego Spotkania „Pod Platanami” był konkurs na  

najciekawsze prezentacje stoisk oraz aktywne uczestnictwo w imprezie. Organizacje, które otrzymały 

największą liczbę punktów zdobyły nagrodę główną, w postaci bonu zakupowego o wartości 800 zł.  

4 organizacje otrzymały wyróżnienia. 

Przedsięwzięcie w roku 2019 Gmina Miasto Szczecin realizowała we współpracy z 3 organizacjami 

pozarządowymi: Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS”, Fundacją 

Sektor 3 oraz Stowarzyszeniem Media Dizajn.  

 

 

 

Fot. XVIII edycja Spotkania 

„Pod Platanami” 2019 r. 
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Fot. XVIII edycja Spotkania „Pod Platanami” 2019 r. 

 

 

Tydzień Inicjatyw Pozarządowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.szczecin.eu/sites/default/files/images/TIP_720x576.jpg
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W dnach 20-25 maj 2019 r. odbył się 

XIII Tydzień Inicjatyw Pozarządowych. 

To taki czas w roku, kiedy szczecińskie 

organizacje pozarządowe prezentują 

swoje działania mieszkańcom 

Szczecina. Stowarzyszenia, fundacje, 

kluby sportowe, ochotnicze straże 

pożarne, związki i towarzystwa mogły 

pokazać jak wyglądają ich działania. 

Spotkania, dyskusje, warsztaty, zajęcia 

dla dzieci młodzieży czy seniorów to 

tylko część oferty szczecińskich 

organizacji pozarządowych. 

 

Projekt „Szczecin TworzyMy” 

Projekt dedykowany do lokalnych NGO, którego celem było ukazanie Szczecina w kontekście 

codziennego życia i pracy w sposób nowatorski, oryginalny, międzypokoleniowy, angażujący  

i obywatelski. Jego głównym założeniem było włączanie w działania jak najszerszej grupy odbiorców, 

budowanie i wzmacnianie tożsamości lokalnej, propagowanie i dzielenie się pasjami z mieszkańcami, 

inspirowanie innych do działania oraz integrację poszczególnych grup mieszkańców miasta. Łączna 

wysokość środków przewidziana na realizację programu: 50.000,00 zł. Projekt dotacyjny miał na celu 

dofinansowanie lub finansowanie szczecińskich inicjatyw obywatelskich o charakterze edukacyjnym, 

kulturalnym, artystycznym, społecznym, które pozwoliłyby na włączenie mieszkańców  

w kształtowanie Szczecina jako spokojnego, zielonego, rozwiniętego, nowoczesnego i dynamicznego 

miasta. 

W ramach projektu w 2019 roku Gmina Miasto Szczecin dofinansowała dziewięć projektów na łączną 

kwotę 39.800,00 zł. 

 

Program Inicjatyw Lokalnych  

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami,  

w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Realizacja 

inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron: mieszkańca i urzędu. 

Celem inicjatywy lokalnej jest: 

 włączenie mieszkańców w rozwiązywanie problemów lokalnych, 

 wspólna realizacja przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb 

mieszkańców danej społeczności oraz poprawa warunków ich życia, 

 realizacja działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu. 

Wkład mieszkańców może polegać na: 
 pracy społecznej, 

 świadczeniach pieniężnych, 

 świadczeniach rzeczowych. 
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Urząd wspiera realizację zadania w sposób: 

 finansowy - poprzez sfinansowanie zakupów materiałów i usług niezbędnych do realizacji 

inicjatywy lokalnej, w zakresie możliwości Gminy, 

 organizacyjny - poprzez wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu dokumentacji oraz 

wsparcie informacyjne, w zakresie możliwości Gminy, 

 rzeczowy - poprzez użyczenie sprzętu i narzędzi oraz przekazanie materiałów niezbędnych do 

realizacji inicjatywy lokalnej, w zakresie możliwości Gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Miasto Szczecin w ramach edukacji mieszkańców nt. narzędzia współpracy jakim jest 

inicjatywa lokalna, podjęła współpracę z Fundacją Sektor 3, która w ramach realizacji zadania 

publicznego w roku 2019 prowadziła aktywną kampanię informacyjno-promocyjną wśród lokalnych 

społeczności mającą na celu podejmowanie najmniejszych działań mieszkańców wokół siebie. W tym 

celu powstała strona internetowa dedykowana inicjatywie lokalnej pod adresem: www.il.szczecin.pl 
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Dodatkowo Fundacja Sektor 3 w 2019 roku prowadziła punkt doradczo-informacyjny Inicjatywy 

Lokalnej, który funkcjonował w infrastrukturze Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 

Sektor 3, obejmując wsparciem 135 osób. Fundacja przeprowadziła m.in.: 11 spotkań dot. inicjatywy 

lokalnej dla mieszkańców Szczecina, prowadziła ww. stronę internetową, przeprowadziła 25 godzin 

szkoleń i warsztatów, 3 spotkania z przedstawicielami mediów lokalnych, 2 spotkania dot. 

sieciowania z realizatorami inicjatyw, emisję spotu radiowego, 3 artykuły sponsorowane, 4 materiały 

prasowe, 3 wydarzenia zewnętrzne w celu promocji inicjatywy, wytworzyła klip wideo, dodatkowo 

wiele materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadania publicznego i dot. inicjatywy lokalnej 

tj. plakaty, plansze, ulotki, windery, rollupy oraz foldery informacyjnej. 

W ramach inicjatywy lokalnej w 2019 r. zrealizowane zostały 4 projekty na kwotę 65.349,00 zł: 

 Budowa magazynka-przebieralni dla osób morsujących nad Jeziorem Głębokie, 

 Święto Placu, 

 Śpiewanie pieśni patriotycznych w Parku im. Stanisława Nadratowskiego, 

 Z wodą od najmłodszych lat. 

 

Fot. Budowa magazynka-przebieralni dla osób 
morsujących nad Jeziorem Głębokie                              Fot. Święto Placu 
 

Fot. Śpiewanie pieśni patriotycznych    
w Parku im. Stanisława Nadratowskiego   Fot. Z wodą od najmłodszych lat 
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PROMOWANIE LOKALNYCH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 
 

 

Akcja społeczna przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz szczecińskich organizacji 
pożytku publicznego (OPP) 

Akcja polegała na prowadzeniu kampanii społecznej promującej przekazywanie 1% podatku na rzecz 

szczecińskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 procentu. W roku 

2019 przeprowadzona akcja edukacyjno-informacyjna miała zachęcić mieszkańców Szczecina do 

przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego z lokalnego 

sektora pozarządowego, kształtować tożsamość lokalną, zwiększyć świadomość obywateli nt. 

obowiązujących przepisów, a także wysokość środków finansowych pozyskiwanych przez lokalne 

NGO. Działania prowadzone były we współpracy z Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Kulturalno 

-Społecznych „TWIKS”. Na potrzeby kampanii przeprowadzone zostały m.in. spotkania informacyjno 

-animacyjne z mieszkańcami w szczecińskich Centrach Handlowych, utworzono stronę www  

dedykowaną akcji, prowadzono dystrybucję plakatów oraz ulotek z wykazem szczecińskich OPP 

uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego.  

 

 
 
 

Konkurs „Pozarządowy Szczecin” edycja 2019 

Konkurs współrealizowany przez fundację Sektor 3, miał na celu upowszechnienie działalności 

organizacji pozarządowych, prowadzących swoje inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności, jak 

również prezentację i nagrodzenie najlepszych, najbardziej znaczących oraz oddziałujących na 

mieszkańców projektów i inicjatyw społecznych. 

Do udziału w konkursie „Pozarządowy Szczecin” mogły przystąpić organizacje pozarządowe oraz 

grupy nieformalne z terenu Szczecina, poprzez zgłoszenie zadań publicznych, projektów i inicjatyw 

zrealizowanych przez ww. podmioty w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. 

Nadzór nad przebiegiem konkursu, jak również nad jego wynikami sprawowała Kapituła konkursu,  

w skład której weszli przedstawiciele: Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Urzędu 

Miasta Szczecin, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 oraz mieszkańcy Szczecina. 
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Zgłoszenia można było dokonać w ramach dwóch kategorii: 

 projekt społeczny – czyli inicjatywa na rzecz określonej przez organizację pozarządową grupy, 

bez względu na sferę pożytku, w której była realizowana; 

 akcja społeczno-obywatelska – czyli inicjatywa uczestnika podejmowana wraz  

z mieszkańcami, gdzie zaangażowanie w akcję mieszkańców było na dużym poziomie 

 i stanowiło jego kluczowym element. 

 

Nagrodą główną w każdej kategorii był bon o wartości 2.000,00 zł przeznaczony na sfinansowanie 

potrzeb (celów statutowych), wskazanych przez nagrodzoną organizację/grupę nieformalną, 

statuetka oraz krótki film podsumowujący daną inicjatywę.  Nagrodami – wyróżnieniami (po 2  

w każdej kategorii) był bon o wartości 400,00 zł, przeznaczony na sfinansowanie potrzeb (celów 

statutowych), wskazanych przez organizację/grupę nieformalną. 

Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się podczas 

Gali Obywatelskiej w dniu 5 grudnia 2019 r. w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie. 

Poniżej Laureaci i wyróżnieni w konkursie „Pozarządowy Szczecin” edycja 2019. 
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AKCJA SPOŁECZNO-OBYWATELSKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyróżnienia 
Stowarzyszenie Media Dizajn oraz „Kamienica 1 – Fundacja Na Rzecz Rozwoju Sztuki  
i Promocji Zdrowia” za projekt pn. „#startujemy na nową przestrzeń Lechstartera w Szczecinie”;  

Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Oswajanie Sztuki” za projekt pn. „Śródmiejskie mozaiki” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
I miejsce 
Stowarzyszenie Wywrotka za projekt pn. „Kajakowy Eko Patrol” 
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PROJEKT SPOŁECZNY 

 

 

Wyróżnienia  

Fundacja Zachodnia za projekt 
pn. „Nawet dziecko 
 to potrafi”;   

 
Stowarzyszenie „Nasze 
Golęcino” za Festyn „U Marka”   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I miejsce 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarządu Oddziału  
w Szczecinie za projekt pn. „Kryminalny Szczecin” 

 

 

 

 

 

Część środków finansowych przeznaczonych na realizację konkursu pochodziła ze środków, jakie 

Gmina Miasto Szczecin otrzymała w ramach uzyskanego tytułu Lidera w konkursie „Samorządowy 

Lider Współpracy z NGO 2019” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Zachodniopomorskiego. 
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DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ORGANIZACJE, INSTYTUCJE ORAZ MIESZKAŃCÓW MIASTA 

 
 
 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 

 

 

 

 

Od 2010 roku, Gmina Miasto Szczecin finansuje działanie Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych. To miejsce w sercu Szczecina (al. Wojska Polskiego 63, budynek PCK)  gdzie lokalne 

NGO`sy mogą uzyskać kompleksowe wsparcie zaczynając od kwestii merytorycznych i pomocy  

w zakładaniu oraz prowadzeniu organizacji, poprzez konsultacje eksperckie i szkolenia, kończąc na 

udostępnianiu pomieszczeń i sprzętu (w siedzibie Centrum).  Wszystko bezpłatnie. Wysokość 

dofinansowania zadania w roku 2019 w ramach otwartego konkursu ofert wyniosła 180.000,00 zł. 

Centrum Wspierania Organizacji jest działaniem realizowanym przez 2 organizacje pozarządowe: 

Fundację Sektor 3 oraz Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża  

w Szczecinie.  

Misją Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 jest wspieranie procesu budowy 

społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój potencjału już istniejących i wzmacnianie procesu 

powstawania nowych organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych. Pracownicy oraz 

wolontariusze Sektora 3 realizują tę misję poprzez:  

 budowanie i rozwój sprzyjającego otoczenia infrastrukturalnego, instytucjonalnego  

i partnerskiego dla działalności organizacji Trzeciego Sektora w Szczecinie;  

 zapewnianie grupom i organizacjom nieposiadającym lokalu możliwości korzystania  

z infrastruktury niezbędnej do prowadzenia swoich działań;  

 rozwijanie kompetencji członków organizacji pozarządowych w zakresie: ram współpracy między 

administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi, rachunkowości i księgowości, formalno 

– prawnych aspektów funkcjonowania NGO; dobrych praktyk społecznych, pozyskiwania 

funduszy – szeroko pojętego fundraisingu, nowych technologii i kreowania wizerunku;  

 tworzenie miejsca stałego wsparcia dla aktywnych obywateli, członków, pracowników NGO;  

 promocję działań organizacji pozarządowych wśród mieszkańców Szczecina oraz “kreowanie 

mody” na aktywną działalność w organizacjach;  

 tworzenie przestrzeni na spotkania aktywnych obywateli, członków i pracowników NGO  

z twórcami i ekspertami polskich dobrych praktyk pozarządowych oraz modeli sposobu działania 

organizacji pozarządowych;  

 budowanie poparcia dla udziału reprezentantów szczecińskich organizacji pozarządowych przy 

powstawaniu i aktualizacji gminnych programów i strategii, rozwiązywania problemów 

społecznych.   
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W 2019 roku dzięki działaniom Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, wsparte zostały 103 

organizacje działające na terenie Gminy Miasta Szczecin, 97 osób otrzymało bieżące oraz 

specjalistyczne wsparcie, 53 osoby uczestniczyły w mini-szkoleniach a 48 osób w szkoleniach. 

Ponadto łączny czas udostępnionej przestrzeni na rzecz lokalnych organizacji – biuro otwarte średnio 

40 godzin w tygodniu, wykorzystanie sal przez organizacje ponad 1500 godzin. Centrum przyczyniło 

się do promocji Sektora III na terenie Szczecina oraz zwiększenie kompetencji organizacji i inicjatyw 

realizowanych na terenie miasta również poprzez działania m.in.: zarządzanie i administracja 10 

stronami lokalnych organizacji pozarządowych, program rozwoju dla organizacji w zakresie 

księgowości, konferencje prasowe, 35 tysięcy odsłon strony internetowej Centrum Wspierania, 

emisja kampanii KTO?NGO!, dwu tygodniowa reklama w komunikacji miejskiej. Centrum Wspierania 

Organizacji Pozarządowych na bieżąco prowadziło także wsparcie merytoryczne dla NGO, doradztwo 

specjalistyczne, szkolenia i warsztaty, programy rozwojowe, wsparcie w tworzeniu stron 

internetowych, edukację, bony aktywizacyjne, kampanie informacyjne o działalności Centrum  

i społeczeństwie Obywatelskim, animacja oraz wsparcie dla społeczności lokalnych, wspieranie 

inicjatyw zewnętrznych, działania promocyjne Centrum i organizacji pozarządowych. Dodatkowo 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych podjęło działania zmierzające do rozbudowania 

oferty w działania regrantingu oraz prowadzenia inicjatywy lokalnej. Uzyskało wsparcie na 

prowadzenie konkursu „Pozarządowy Szczecin”, utworzenie strony obywatelskiej, kontynuuje 

współprace z podmiotami zewnętrznymi w ramach rozbudowy działań o partnerskie inicjatywy  

w ramach konkursu ASOS, PROO. 

 

 

 

Szczeciński Inkubator Kultury 

 

 

 

 

 

 

Inkubator prowadzony jest przez Stowarzyszenie Media Dizajn na podstawie umowy zawartej  

z Gminą Miasto Szczecin w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Inkubator udostępnia m.in. nieodpłatnie: 

 adres korespondencyjny oraz szafki na dokumenty,  

 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu oraz faksu, ksero, skanera,  

 pomieszczenia do spotkań i szkoleń.  
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Szczeciński Inkubator Kultury został 

powołany przez Miasto Szczecin 

 – jest odpowiedzią na potrzeby 

organizacji operujących w trzecim sektorze 

w obszarze kultury. 

Za misję obrano tworzenie sprzyjających  

warunków do powstawania i rozwoju 

organizacji pozarządowych, inicjatyw 

społecznych działających w sferze kultury 

na terenie Miasta Szczecin. 

 

 

 

W 2019 r. w ramach działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz inny podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego INKU organizowało wiele spotkań, warsztatów, 

szkoleń, w których wzięło udział 230 osób. Odbył się nabór wniosków do programu mikrogranTY,  

w ogrodzie Inkubatora wybudowano instalację, wygraną w konkursie Lechstartera, odbył się IV 

Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus. Ponadto organizacje pozarządowe regularnie 

korzystały z pomieszczeń hotelowych. W ramach wsparcia infrastrukturalnego odbywał się m.in. 

najem biurek, pomieszczeń, powierzchni użytkowych, ruchomych składników majątkowych 

zlokalizowanych w budynku.  

Wysokość wsparcia Gminy Miasto Szczecin w roku 2019 wyniosła 350.000,00 zł. 

Centrum Wolontariatu 

Krzewienie idei wolontariatu w Gminie Miasto Szczecin realizowane 

jest we współpracy ze stowarzyszeniem POLITES, prowadzącym 

Regionalne Centrum Wolontariatu w Szczecinie, mieszczącym się 

przy ul. Dworcowej 19. Głównymi działaniami Centrum jest m.in. 

animacja i promocja inicjatyw wolontariackich skierowanych do 

studentów, młodzieży szkół oraz grup 50 plus, edukacja 

wolontariuszy i kadr, pośrednictwo w zatrudnianiu wolontariuszy.  

Stowarzyszenie prowadzi bazę danych dot. pośrednictwa pracy dla wolontariuszy (w tym dla 

wolontariatu młodzieżowego, studenckiego, 50plus), dystrybucja szeroko rozumianej informacji  

o idei i o wykorzystaniu wolontariatu na rzecz organizacji pozarządowych oraz instytucji miejskich. 
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W ramach działalności, obejmującej organizację i promocję wolontariatu w Szczecinie  

i w regionie, prowadzone jest Biuro Pośrednictwa Wolontariatu. Tworzona jest baza ofert 

wolontariatu dla wolontariuszy. Zakres merytoryczny pracy wolontariuszy jest niemalże 

nieograniczony, co stwarza możliwość współpracy z nimi organizacjom pozarządowym i instytucjom 

publicznym o różnym profilu działania.  

 

 

 

 

 

W 2019 r. Biuro Regionalnego Centrum Wolontariatu prowadziło biuro pośrednictwa wolontariatu,  

w siedzibie stowarzyszenia Polites. Odbywały się szkolenia kandydatów na wolontariuszy m.in. 31 

szkoleń, w których uczestniczyło ok. 430 osób, 10 godz. warsztatów dla „Dyżurnych grup 

wolontariuszy”, 20 godz. warsztatów merytorycznych dla wolontariuszy, w których udział wzięło 123 

os., szkolenie dla koordynatorów pracy wolontariuszy, w którym uczestniczyło 21 przedstawicieli 

organizacji/instytucji. Przeprowadzono akcję Godzina dla Szczecina na 1000 osób, a informacja o niej 

objęła zasięgiem 60 000 użytkowników FB, zorganizowano 3 akcje Szybka Randka z Wolontariatem,  

w których łącznie wzięło udział 200 uczestników, przeprowadzono konkurs dla najbardziej aktywnych 

wolontariuszy lub grup wolontariuszy Barwy Wolontariatu 2019 na Pomorzu Zachodnim. 

Przeprowadzono Szczeciński nieWelki Festiwal Wolontariatu, który miał charakter międzynarodowy  

i międzypokoleniowy. Działanie objęło swoim zasięgiem łącznie 200 uczestników. 

Centrum Wolontariatu priorytetowo traktowało kwestie krzewienia idei wolontariatu w środowisku 

senioralnym oraz osób do 30 roku życia. Mogły one korzystać z szerokiej oferty m.in. Programu 

Pierwsza Pomoc w lekcjach czy też Starszy Brat, Starsza Siostra. 

Wysokość wsparcia Gminy Miasto Szczecin w roku 2019 wyniosła 90.000,00 zł.  

 

Biuro Porad Obywatelskich 

Zadanie finansowane ze 

środków Gminy Miasto 

Szczecin, polegające na 

świadczeniu bezpłatnych 

porad dla mieszkańców 

Szczecina. Realizator zadania 

Stowarzyszenie Solidarne 

Kobiety Zawsze świadczy bezpłatne poradnictwo i doradztwo prawne i obywatelskie polegające na 

informowaniu mieszkańców Szczecina o przysługujących im prawach i spoczywających na nich 

obowiązkach, istotnych dla rozwiązania ich problemu oraz udzielaniu pomocy w wyborze 

optymalnego rozwiązania, w szczególności w zakresie: procedur i spraw urzędowych, świadczeń 

socjalnych (zasiłki, renty, emerytury), spraw mieszkaniowych, opieki medycznej i niepełnosprawności, 

trudnych spraw rodzinnych, spraw konsumenckich i innych. 
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Cele Biura Porad Obywatelskich: 

 działania w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

 działalność charytatywna, 

 podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

 ochrona i promocja zdrowia, 

 działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób wymagających szczególnej troski, 

 promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, 

 upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet  

i mężczyzn, 

 działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

 działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych, 

 nauka, edukacja i wychowanie, 

 krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 

 działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych, 

 działalność w sferze przeciwdziałania patologiom społecznym, 

 upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka, działań wspomagających rozwój 

demokracji, 

 pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 

 działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy 

społeczeństwami, 

 promocja i organizacja wolontariatu, 

 działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 

pozarządowe, związki zawodowe oraz podmioty działające na rzecz pożytku publicznego  

i wolontariatu, 

 poradnictwo obywatelskie i doradztwo psychospołeczne, 

 współpracę z organizacjami międzynarodowymi w zakresie obrony interesów pracowników  

i respektowania praw człowieka.  

W 2019 roku Biuro Porad Obywatelskich prowadziło działalność w 4 punktach: 2 w Centrum 1 na 

Prawobrzeżu oraz 1 na Północy, udzielając wsparcia dla 1050 mieszkańców poprzez porady prawne, 

obywatelskie i informacje. Główne Biuro Porad Obywatelskich mieści się w przy al. Wojska Polskiego 

113, pok. 4 w Szczecinie. 

Biuro przeprowadzało szkolenia, warsztaty, seminaria, dzięki którym 40 uczestników poszerzyło 

wiedzę i kompetencje, poprawiło umiejętności w relacjach z otoczeniem instytucjonalnym. 

Funkcjonowało również E-BIURO na dedykowanej stronie www.bpo-szczecin.pl prowadziło bazę 

instytucji i organizacji pomocowych, zorganizowało kampanię promocyjna poprzez m.in. wykonanie 

plakatów, wizytówek, ulotek, materiałów merytorycznych, broszur, długopisów oraz rollupów. 

Rozesłano informacje prasową, odbyły się konferencję, udzieliło wywiadu red. naczelnej miesięcznika 

„Jedność”. 

Wysokość wsparcia Gminy Miasto Szczecin w roku 2019 wyniosła 70.000,00 zł. 

http://www.bpo-szczecin.pl/
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W ramach działalności wspomagającej mieszkańców miasta we współpracy z Gminą Miasto Szczecin, 

działają również inne organizacje np.: 

 

Stowarzyszenie „Nasze Warszewo” prowadzące w Szczecinie Centrum Aktywności Lokalnej  

Celem projektu jest prowadzenie w dzielnicy Warszewo Domu Sąsiedzkiego – Lokalnego Centrum 

Aktywności Obywatelskiej, który działa w obszarach: integracji mieszkańców dzielnicy, kultury, 

wychowania, edukacji artystycznej, kultywowania lokalnych tradycji kulinarnych, sportu i rekreacji, 

rozwój pasji, zainteresowań oraz uzdolnień, kształtowania wzorców.  

W 2019 r. organizowano cykliczne imprezy integrujące mieszkańców np. Targi Pyszności, Dni 

Warszewa, Festyn Antoniański, Festiwale ciast połączone ze zbiórkami charytatywnymi, ponadto CAL 

współorganizował z Caritas Wigilię dla ubogich oraz z Parafią rzymsko – katolicką Świąteczne 

Spotkanie Opłatkowe. Organizowanych było wiele zajęć dla dzieci, warsztaty plastyczne, rekreacyjny 

taniec towarzyski, treningi sztuki wali, badmintona dla dzieci i dorosłych, gimnastyka dla Pań 50+.  

W ramach programu Dom Sąsiedzki średnio tygodniowo liczba uczestników wynosiła dla zajęć 

sportowo-rekreacyjnych 30 osób w wieku 50+, 150 osób w wieku 20-50 lat oraz 200 osób w wieku  

6-20 lat; w programach kulturalnych uczestniczyło 20 dzieci w warsztatach plastycznych oraz 50  

w ramach biblioteki wymiany książek; w ramach imprez integracyjnych udział wzięło 300 uczestników 

w cotygodniowych Targach Pyszności, 120 osób w okazjonalnych wieczorkach tanecznych, a lokalne 

zawody sportowe przyciągnęły w kategorii biegowej 120 osób, a turnieje badmintona 60. 

Realizacja zadań zintegrowała lokalną społeczność, przyczyniła się do kształtowania postaw 

obywatelskich, tworzenia podstaw społeczeństwa obywatelskiego. 

Wysokość wsparcia Gminy Miasto Szczecin w roku 2019 wyniosła 50.000,00 zł.  

 

Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Oswajanie Sztuki” prowadzące Środek 
Śródmiejski Punkt Sąsiedzki 

Wspólne angażowanie mieszkańców w partycypację oraz działania na rzecz społeczności lokalnych to 

jeden z celów Stowarzyszenia "Oswajanie Sztuki" prowadzącego działalność w obszarze edukacji 

artystycznej. 

W 2019 r. Stowarzyszenie otrzymało wsparcie Gminy Miasto Szczecin w wysokości 20.000,00 zł na 

przygotowanie i realizację programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach projektu 

pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska 

Polskiego w Szczecinie”. 

Zlokalizowany w sercu miasta ŚRODEK (bł. Królowej Jadwigi 44b W Szczecinie) to przestrzeń dla 

mieszkańców rewitalizowanego obszaru Śródmieścia wyznaczonego osią alei Wojska Polskiego.  

W punkcie można uzyskać informacje na temat programu rewitalizacji, wziąć udział w spotkaniach 

dotyczących zmian planowanych w Śródmieściu lub uczestniczyć w spotkaniach sąsiedzkich.  

 



32 
 

To miejsce przeznaczone dla sąsiadów, którzy od życia 

chcą więcej. Pomoc w organizacji działań na własnym 

podwórku, spotkania z ciekawymi ludźmi, informowanie  

o miejskich możliwościach. Tu można uzyskać informacje 

na temat projektu rewitalizacji, wziąć udział  

w wydarzeniach dotyczących Śródmieścia i partycypacji, 

podzielić się umiejętnościami. W ŚRODKU można też 

dowiedzieć się więcej na temat możliwości finansowania 

własnych przedsięwzięć i zrealizować własną inicjatywę 

oddolną. Na miejscu dostępna jest także kolekcja książek 

dotyczących rewitalizacji i uczestniczenia w życiu 

społecznym, a w określone dni spotkać się z doradcą ds. 

rewitalizacji. 

 

 

Fundacja Ludzkie Sprawy, Fundacja Talent & Kariera prowadząca Centrum informacji dla 
Cudzoziemców 

Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców to przede wszystkim miejsce wsparcia dla cudzoziemców  

w procesie integracji z lokalną społecznością.  

Centrum pomaga osobom zza granicy w następujących aspektach: 

 przekazania informacji o dostępie do edukacji, w tym do szkoleń językowych, publicznej 

służby zdrowia, pomocy społecznej, 

 przekazania informacji o dostępie do świadczeń oferowanych przez Gminę Miasto Szczecin, 

pomocy dla ofiar przestępstw, w tym dyskryminacji i przemocy, 

 informowania o polityce mieszkaniowej Gminy Miasto Szczecin, wynajmie lokali 

mieszkalnych, 

 zwiększenia świadomości na temat procedur obowiązujących w sprawach urzędowych, 

 informowania o możliwości uzyskania Karty Polaka, meldunku, obywatelstwa, 

 zwiększenia świadomości w obszarze zawodowym, w tym informowanie o mechanizmie 

funkcjonowania lokalnego rynku pracy, obowiązujących procedurach, konieczności legalizacji 

zatrudnienia. 

Wysokość wsparcia Gminy Miasto Szczecin w roku 2019 wynosiła 40.000,00 zł. 

 

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS” prowadzące Centrum 
Seniora 

Centrum Seniora w Szczecinie to miejsce, którego celem jest wychodzenie naprzeciw zróżnicowanym 

potrzebom osób starszych oraz ich rodzin, stwarzając przy tym warunki szeroko pojmowanego 

rozwoju seniorów, wsparcia społecznego oraz przygotowania do życia na emeryturze. Znajduje się 

przy ul. Bolesława Śmiałego16/2u w Szczecinie. 
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Głównymi zadaniami realizowanymi w Centrum Seniora są: 

 aktywizacja osób starszych np. poprzez kursy, szkolenia, warsztaty, 

 inicjowanie i integrowanie działań środowisk senioralnych i ich rodzin- np. poprzez organizację 

konferencji, seminariów, festynów, targów, miejsca do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, 

kampanii społecznych, 

 prowadzenie punktu informacyjnego dla seniorów oraz ich rodzin (zarówno stacjonarnie, jak  

i internetowo, telefonicznie)- z aktualną ofertą dotyczącą działań na rzecz osób starszych  

w różnych obszarach życia, a także o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia realizowanego 

w Gminie Miasto Szczecin, 

 prowadzenie działań w zakresie integracji międzypokoleniowej- np. poprzez spotkania 

międzypokoleniowe, 

 prowadzenie zajęć edukacyjnych mających na celu przygotowanie do starości- np. warsztaty 

skierowane do młodzieży z wykorzystaniem symulatora starości, prelekcje 

 i spotkania, 

 nawiązanie współpracy z lokalnymi zakładami pracy w celu opracowania koncepcji warsztatów, 

przygotowujących do przejścia na emeryturę , a w kolejnych latach ich wdrożenia, 

 podjęcie bezpośredniej współpracy z Miejską Rady Seniorów w Szczecinie poprzez stworzenie im 

warunków do cyklicznych spotkań, 

 nawiązanie współpracy m.in. z jednostkami miejskimi, instytucjami kultury, uczelniami wyższymi, 

szkołami, radami osiedla, podmiotami prywatnymi, itp., 

 realizowanie badań i analiz potrzeb społecznych środowiska seniorów i ich rodzin. 

Wysokość wsparcia Gminy Miasto Szczecin w roku 2019-2021: 275.000,00 zł. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fot. Dzień Seniora w Filharmonii Szczecińskiej 
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WSPIERANIE ODDOLNYCH INICJATYW  ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

 

 

Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin  

w roku 2019 w wysokości 100.00,00  zł, zostało powierzone fundacji Sektor 3 w ramach otwartego 

konkursu ofert w trybie art. 16 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie.  Celem otwartego konkursu było wyłonienie podmiotu zwanego operatorem, który 

przeprowadził otwarty konkurs ofert na „mikrodotacje”, od momentu ogłoszenia konkursu do 

momentu rozliczenia przyznanych w jego ramach dotacji w formie „regrantingu”. Powierzenie 

zadania organizacji pozarządowej, przyczyniło się do aktywizacji mieszkańców oraz organizacji 

pozarządowych w działania na rzecz lokalnych społeczności.  

W ramach projektu w roku 2019, zrealizowano 47 inicjatyw (w I naborze: 24 przedsięwzięcia, w II 

naborze: 20 wydarzeń, w III naborze – 3 inicjatywy), które swym zasięgiem objęły bezpośrednio pow. 

13.000 osób, pośrednio pow. 177.000 osób – mieszkańców Szczecina. 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowe mikrodotacje: 

 

 

Projekt: „Ruch to zdrowie” 

Realizator: Stowarzyszenie Akademia Wiedzy 
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Projekt: „Ruch to zdrowie” 
Realizator: Stowarzyszenie Akademia 
Wiedzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Muzyczne Święta” 
Realizator: Fundacja Strefa 
Melomana 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Twórczy rozwój szczecińskiej 
młodzieży  
- alternatywny sposób samorealizacji 
poprzez sztukę” 
Realizator: Fundacja Barwne Życie 
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WSPIERANIE ORGANIZACJI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚRODKI Z PROGRAMÓW, W  KTÓRYCH 

NIE PRZEWIDZIANO PREFINANSOWANIA 

 
 

Miasto Szczecin wspiera organizacje także poprzez udzielanie pożyczek dla organizacji 

pozarządowych ze Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. w celu realizacji ważnych dla 

Miasta realizacji, których niezbędne jest prefinansowanie. Maksymalna pożyczka, jaka może zostać 

udzielona jednemu pożyczkobiorcy to kwota 100 000,00 zł na maksymalny okres 36 miesięcy.  

O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku 

publicznego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 

posiadające minimalny wkład własny w wysokości 20% wartości przedsięwzięcia. Szczegółowe 

informacje nt. Funduszu Pożyczkowego dla NGO znajdują się na dedykowanej stronie 

www.fundusz.szczecin.pl. W roku 2019 z takiego wsparcia skorzystała 1 organizacja uzyskując 

100.000,00 zł pożyczki. 

 

ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH FINANSOWANIE ZABEZPIECZONE 

JEST W CZĘŚCI ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH 

 

 

W 2019 roku Gmina Miasto Szczecin ogłosiła III edycje otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych opisanych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone było w części ze źródeł 

zewnętrznych. 

W ramach konkursów na tzw. „wkłady własne” dla organizacji pozarządowych na realizację zadań 

publicznych zawarto 16 umów (w tym 3 aneksy na 2019 r.) i przekazano środki w wysokości: 

335.744,00 zł. 

 

PROMOCJA, WYRÓŻNIANIE I NAGRADZANIE CENNYCH INICJATWY OBYWATELSKICH 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, WOLONTARIUSZY, AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW 

SZCZECINA 

 
 

Gala Obywatelska 2019 

5 grudnia 2019 r. w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie odbyła się IX edycja Gali Obywatelskiej 

organizowanej w ramach Światowego Dnia Wolontariatu. Celem wydarzenia było podsumowanie 

istotnych działań społecznych, obywatelskich jakie miały miejsce w roku 2019, jak również 

nagrodzenie najbardziej aktywnych społeczników działających w różnych obszarach życia 

społecznego naszego miasta. 

http://www.fundusz.szczecin.pl/
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Fot. VIII Edycja Gali Obywatelskiej 2019_Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie 

 

 

 

Zeszłoroczna Gala Obywatelska była doskonałą 

okazją, aby przybliżyć i zaprezentować szeroki 

wachlarz narzędzi współpracy i działań 

realizowanych przez lokalne organizacje 

pozarządowe oraz mieszkańców we współpracy  

z samorządem. Biletem wstępu na Galę, jak co roku 

była książka dla dzieci – w 2019 r. książki otrzymali 

podopieczni Zachodniopomorskiego Oddziału 

Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża  

w Szczecinie. 

 

 

Podczas Gali odbyło się również uroczyste rozstrzygnięcie I edycji konkursu pn. POZARZĄDOWY 

SZCZECIN, organizowanego przez Miasto we współpracy z Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych Sektor 3.  
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Fot. VIII edycja Gali Obywatelskiej 2019 _Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. VIII edycja Gali Obywatelskiej 2019 _Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie 

 

 



39 
 

WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA 
REGIONALNEGO 

 
 

Gmina Miasto Szczecin realizuje działania w ramach otwartych konkursów ofert dedykowanych 

również mniejszościom narodowym i etnicznym. Zadania polegają na organizacji imprez, wydarzeń, 

przedsięwzięć oraz działań związanych z promowaniem kultury i tradycji mniejszości narodowych  

i etnicznych z terenu Szczecina, służących zachowaniu tożsamości kulturowej oraz rozwojowi języka 

regionalnego. Celem takich działań jest budowanie kapitału społecznego Szczecinian, wzrost zaufania 

między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej. 

Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej ROMA w Polsce „Jankesci” 

Stowarzyszenie w 2019 roku było realizatorem zadania pn. „Dzień Kultury Romskiej 2019”. W jego 

ramach zorganizowane zostały występy 5 zespołów artystycznych, na szczecińskim dziedzińcu 

zamkowym, co pozwoliło zebrać widownię przekraczającą 1200 osób. W repertuarze były tradycyjne 

utwory romskie, które porywały do tańca zarówno dzieci jak i osoby starsze. Oprócz szczecinian była 

również mniejszość ukraińska i niemiecka, z którą Jankesci utrzymują stałe kontakty. Występy 

wzbogacono poczęstunkiem oryginalnymi romskimi potrawami, a był to kołacz  i perkelto czyli gulasz 

romski. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem również szczecińskich mediów, wzrosła 

atrakcyjność i promocja miasta. 

Wysokość wsparcia Gminy Miasto Szczecin w roku 2019 wyniosła 18.000,00 zł.  

Fot. Festiwal Romski 2019 Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 
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Fot. Festiwal Romski 2019 Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Festiwal Romski 2019 Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 
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Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie  

W 2019 roku Towarzystwo zrealizowało zadanie pn. „Pozostali w naszej pamięci. Film o żydowskich 

cmentarzach Szczecina i o tych, którzy zostali tam pochowani”. W ramach tego zadania opracowano 

16 biogramów Żydów zasłużonych dla Miasta Szczecin, z czego sylwetki dziesięciu pokazano w filmie. 

Oddział jest właścicielem praw autorskich i zamierza udostępniać film szerokiej publiczności. 

Premierowy pokaz obejrzało 80 osób. Pokazowi towarzyszył koncert muzyki i poezji żydowskiej.  

W efekcie udało się przybliżyć postacie Żydów szczecińskich, mających wielkie zasługi dla naszego 

miasta i poszerzyć wiedzę o powojennej historii Żydów szczecińskich i ich kultury materialnej. 

Wysokość wsparcia Gminy Miasto Szczecin w roku 2019 wyniosła 10.662,00 zł.  

Fot. Kadr z filmu o żydowskich cmentarzach Szczecina  i o tych, którzy zostali tam pochowani 

Fot. Kadr z filmu o żydowskich cmentarzach Szczecina i tych, którzy zostali tam pochowani 
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Fot. Kadr z filmu o żydowskich cmentarzach Szczecina i tych, którzy zostali tam pochowani 

 

 

Fot. Kadr z filmu o żydowskich cmentarzach Szczecina i tych, którzy zostali tam pochowani 
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Załącznik do Raportu  

z realizacji Programu Współpracy 

 z organizacjami pozarządowymi  

w 2019 roku 

 

ZADANIA PUBLICZNE PRZEWIDZIANE DO ZLECANIA ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W 2019 ROKU  

 WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W STOSUNKU DO WYSOKOŚCI ZAPLANOWANYCH KWOT 

 

1) w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego: 

Obszar zadania 
z art. 4 Ustawy 

Nazwa zadania 
Kwota zaplanowana 
na realizację zadania 

(zł) 

Rzeczywista kwota 
przekazana na 

realizację zadania (zł) 

Wydział 
odpowiedzialny 

Ratownictwo 
i ochrona ludności 

(art. 4 ust. 1 pkt 23 Ustawy) 

Zapewnienie bezpieczeństwa na 
obszarach wodnych 

845.000 845.000 WZKiOL 

Ochotnicze Straże Pożarne (zadanie 
zlecane w trybie ustawy  
z dnia 24 sierpnia 1991 r.  

o ochronie przeciwpożarowej) 

160.000 200.000 WZKiOL 

 

2) w obszarze edukacji i nauki: 

Obszar zadania 
z art. 4 Ustawy 

Nazwa zadania 
Kwota zaplanowana 
na realizację zadania 

(zł) 

Rzeczywista kwota 
przekazana na 

realizację zadania (zł) 

Wydział 
odpowiedzialny 

Nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata 

i wychowanie 
(art. 4 ust. 1 pkt 14 Ustawy) 

Program aktywizacji szczecińskiej 
młodzieży szkolnej (ew. część  

z przeznaczeniem na dofinansowanie 
w trybie małych dotacji) 

50.000 28.206 WOś 
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Działania edukacyjno wychowawcze 
na rzecz dzieci i młodzieży ze 
szczecińskich szkół (ew. część  

z przeznaczeniem na dofinansowanie 
w trybie małych dotacji) 

10.000 0 WOś 

Działalność na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym wypoczynku 

dzieci i młodzieży 
(art. 4 ust. 1 pkt 15 Ustawy) 

Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży 
szkolnej w 2019 roku. 

70.000 66.500 WOś 

Letni wypoczynek dzieci i młodzieży 
szkolnej w 2019 roku. 

300.000 300.000 WOś 

 

3) w obszarze gospodarki komunalnej: 

Obszar zadania 
z art. 4 Ustawy 

Nazwa zadania 
Kwota zaplanowana 
na realizację zadania 

(zł) 

Rzeczywista kwota 
przekazana na 

realizację zadania (zł) 

Wydział 
odpowiedzialny 

Ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego 
(art. 4 ust. 1 pkt 18 Ustawy) 

Sterylizacja i kastracja kotów wolno 
żyjących 

18.000 18.000 
WGKiOŚ 
(WOŚr) 

Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla 
kotów wolno żyjących 

27.000 27.000 
WGKiOŚ 
(WOŚr) 

Prowadzenie Szczecińskiego Centrum 
Edukacji Ekologicznej „Szmaragdowe 

-Zdroje” przy ul. Kopalnianej 12  
w Szczecinie w latach 2018-2020 

(kwota na rok 2019) 

282.00 282.000 
WGKiOŚ 
(WOŚr) 

 

4) w obszarze kultury fizycznej, turystyki i rekreacji: 

Obszar zadania 
z art. 4 Ustawy 

Nazwa zadania 
Kwota zaplanowana 
na realizację zadania 

(zł) 

Rzeczywista kwota 
przekazana na 

realizację zadania (zł) 

Wydział 
odpowiedzialny 

 
Wspieranie  

Kibice Razem 60.000 60.000 WS 

Sport dzieci i młodzieży – sport 115.000 115.000 WS 
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i upowszechnianie kultury 
fizycznej 

(art.4 ust. 1 pkt. 17 Ustawy) 

akademicki 

Sport dzieci i młodzieży – sport  
w systemie szkolnym 

700.000 680.000 WS 

Sport dzieci i młodzieży realizowany 
przez Uczniowskie Kluby Sportowe 

550.000 549.950 WS 

Program wsparcia sportów wodnych  
w dyscyplinach olimpijskich 

1.300.000 1.320.000 WS 

Program wsparcia sportu 
profesjonalnego w dyscyplinach 

halowych 
5.300.000 3.625.000 WS 

Program wsparcia sportu 
profesjonalnego – Wspieranie Piłki 

Nożnej 
5.800.000 5.795.000 WS 

Wspieranie sportów indywidualnych 780.000 800.000 WS 

Wspieranie sportów walki 590.000 590.000 WS 

Organizacja imprez sportowo  
- rekreacyjnych 

na terenie Gminy Miasto Szczecin 
780.000 661.000 WS 

Młoda ekstraklasa 750.000 750.000 WS 

Program przygotowań 
olimpijskich, paraolimpijskich 

600.000 337.388 WS 

Wspieranie  
i upowszechnianie kultury 

fizycznej 
(art.4 ust. 1 pkt. 17 Ustawy) 

 
 

Organizacja   imprez i działań  
sportowo-rekreacyjnych  

i turystycznych (ew. część  
z przeznaczeniem na dofinansowanie 

w trybie małych dotacji) 

20.000 11.500 WOś 
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5) w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego: 

Obszar zadania 
z art. 4 Ustawy 

Nazwa zadania 
Kwota zaplanowana 
na realizację zadania 

(zł) 

Rzeczywista kwota 
przekazana na 

realizację zadania (zł) 

Wydział 
odpowiedzialny 

Działalność na rzecz mniejszości 
narodowych 

i etnicznych oraz języka 
regionalnego 

(art. 4 ust. 1 pkt 5 Ustawy) 

Wspieranie działań na 
rzecz mniejszości narodowych 

i etnicznych oraz języka 
regionalnego 

30.000 
 

28.662 
 

 
BDO 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego 
(art. 4 ust. 1 pkt 16 Ustawy) 

Przygotowanie i realizacja imprez, 
wydarzeń, przedsięwzięć i działań                
w zakresie kultury  w Szczecinie 

2.040.000 1.913.295 WK 

Prowadzenie  Inkubatora dla 
Organizacji Pozarządowych 

działających w sferze kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego 

 
350.000 

350.000 BDO 

Działalność na rzecz 
kombatantów i osób 
represjonowanych 

(art. 4 ust. 1 pkt 29 Ustawy) 

Ochrona dziedzictwa 
narodowego w aspekcie 

organizacji pozarządowych 
skupiających kombatantów oraz 
osoby będące ofiarami represji 

wojennych i okresu 
powojennego 

85.000 85.000 BDO 

 

6) w obszarze pomocy społecznej i ochrony zdrowia: 

Obszar zadania 
z art. 4 Ustawy 

Nazwa zadania 
Kwota zaplanowana 
na realizację zadania 

(zł) 

Rzeczywista kwota 
przekazana na 

realizację zadania (zł) 

Wydział 
odpowiedzialny 

Pomoc społeczna,  
w tym pomoc rodzinom  

Reintegracja społeczna osób 
bezdomnych 

1.850.000 1.850.000 WSS 
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i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywanie szans tych rodzin 

 i osób 
(art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy) 

Zapewnienie schronienia osobom 
bezdomnym, wymagającym stałego 

wsparcia ze względu na wiek, chorobę 
lub niepełnosprawność 

865.000 865.000 WSS 

Redystrybucja żywności na terenie 
Szczecina 

80.000 80.000 WSS 

Zapewnienie opieki osobom 
bezdomnym poprzez wyrównywanie 

dostępu do zaspokajania potrzeb 
zdrowotnych,  

w tym między innymi: mieszkańcom 
schronisk  

i innym osobom bezdomnym 

70.000 70.000 WSS 

Wsparcie osób  
z niepełnosprawnością intelektualną 

poprzez dofinansowanie miejsc  
w Mieszkaniu Chronionym (aneks do 

umowy) 

180.000 
 

180.000 WSS 

Pomoc w zakresie dożywiania 1.042.500 998.250 WSS 

Pomoc potrzebującym  
w formie świadczeń rzeczowych 

80.000 80.000 WSS 

Prowadzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie 
(aneksy do umów) 

1.033.000 1.691.041 WSS 

Działalność na rzecz osób  
w wieku emerytalnym  

(art. 4, ust. 1 pkt. 10 ustawy) 

Integracja i aktywizacja osób 
starszych- prowadzenie Klubów 

Seniora na terenie Gminy Miasto 
Szczecin 

600.000 600.000 WSS 

Integracja i aktywizacja osób starszych 
- wsparcia inicjatyw popularyzujących 

naukę i aktywność intelektualną 
seniorów na terenie Gminy Miasto 

90.000 90.000 WSS 
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Szczecin (UTW) 

Zapewnienie funkcjonowania 
Dziennego Domu Senior +  - umowa 

wieloletnia 
272.966 240.000 WSS 

Zapewnienie funkcjonowania Klubu 
Seniora „Senior +” – umowa 

wieloletnie 
72.000 80.000 WSS 

Utworzenie i prowadzenie 
Szczecińskiego Centrum Seniora – 

umowa wieloletnia 
300.000 275.000 WSS 

Prowadzenie DDPS oraz Klubu Seniora 
przy ul. Młodzieży Polskiej- umowa 

wieloletnia 
350.000 350.000 WSS 

Wspieranie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej 

(art. 4 ust 1 pkt 1a Ustawy) 

Zapewnienie dziecku całodobowej 
opieki i wychowania w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych typu 

socjalizacyjnego 

580.000 580.000 WSS 

Prowadzenie placówek opiekuńczo-
wychowawczych typu rodzinnego 

510.600 510.600 WSS 

Prowadzenie grup wsparcia, 
wspieranie procesu usamodzielnienia 

osób dorastających w rodzinnej i 
instytucjonalnej pieczy zastępczej na 

terenie Szczecina 

188.400 186.160 WSS 

„Szkoła dla rodziców” 40.000 24.000 WSS 

Prowadzenie placówek wsparcia 
dziennego 2.366.280 2.234.067 WSS 

Wspieranie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej w wykonywaniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej, w tym 

rodziny z problemem przemocy 

 
251.000 

 
251.000 WSS 

Organizacja wypoczynku letniego  450.000 449.900 WSS 
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z elementami profilaktyki uzależnień, 
przeciwdziałania przemocy, terapii 
wspomaganej rozwój dziecka dla 

dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR 
a także dla dzieci objętych opieką i 

wychowaniem w placówkach wsparcia 
dziennego funkcjonujących na terenie 

miasta Szczecin oraz środowisk 
rodzicielstwa zastępczego 

 
 

Działalność na rzecz integracji 
 i reintegracji zawodowej  

i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
(art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy) 

Prowadzenie Centrum Integracji 
Społecznej 

401.760 401.760 WSS 

Działalność środowiskowa  
o charakterze profilaktycznym  

i motywacyjnym , polegająca na 
prowadzeniu programów metodą 
outreach, skierowanych do osób 

bezdomnych, w tym do osób 
bezdomnych uzależnionych od 

alkoholu i innych substancji 
psychoaktywnych, przebywających  

w niemieszkalnej przestrzeni 
publicznej miasta Szczecin. 

0 100.000 WSS 

Zakup nowego wyposażenia w celu 
podniesienia standardów obsługi osób 
bezdomnych wymagających wsparcia 

osób trzecich na terenie Gminy Miasto 
Szczecin, wobec których prowadzone 

są działania z zakresu profilaktyki 
 i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

0 60.000 WSS 

Działalności na rzecz integracji 
cudzoziemców 

(art. 4 ust. 1 pkt 5a Ustawy) 

Prowadzenie działań na rzecz wsparcia 
zamieszkałych na terenie Gminy 

Miasto Szczecin cudzoziemców w 
0 40.000 WSS 
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procesie integracji ze społecznością 
lokalną 

Ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej (Dz.U. 
 z 2018 r. poz. 160 i 138) 

(art. 4 ust. 1 pkt 6 Ustawy) 

Opieka paliatywna 70.000 69.280,48  WSS 

Profilaktyka i promocja zdrowia 40.000 
 

36.000 
WSS 

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

(art. 4 ust. 1 pkt 7 Ustawy) 

Organizowanie i rozwijanie 
różnorodnych form wsparcia oraz 

działań o charakterze aktywizującym  
i integracyjnym na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

350.000 331.000 WSS 

Wczesna rehabilitacja dzieci 
niepełnosprawnych oraz prowadzenie 

systemu wsparcia dla ich rodzin 
340.000 340.000 WSS 

Prowadzenie kompleksowych form 
wsparcia w ośrodkach terapeutyczno 
– rehabilitacyjnych, zapobiegających 

marginalizacji i wykluczeniu 
społecznemu osób niepełnosprawnych 

300.000 300.000 WSS 

Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej 

210.000 210.000 WSS 

Przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym 

(art. 4 ust. 1 pkt 32 Ustawy) 

Profilaktyka selektywna prowadzona 
na rzecz dzieci i młodzieży – osób, 

które cechuje wysoka ekspozycja na 
czynniki ryzyka w odniesieniu do 

problemu alkoholowego 

100.000 100.000 WSS 

Prowadzenie kampanii społecznych  
i przedsięwzięć informacyjno 

-edukacyjnych 
100.000 60.000 WSS 

Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin 
oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych 

90.000 90.000 WSS 
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Płodowym Zespołem Alkoholowym 
(skrót FAS) 

Udzielanie wsparcia  środowiskom 
abstynenckim poprzez prowadzenie 

klubu abstynenta na terenie Szczecina 
190.000 177.000 WSS 

Organizacja działań profilaktycznych  
z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom dla mieszkańców 
Szczecina, w szczególności dzieci  

i młodzieży, jako forma 
zagospodarowania czasu wolnego oraz 
alternatywa dla stosowania substancji 

psychoaktywnych 

200.000 200.000 WSS 

Wdrażanie i kontynuacja programów 
 z zakresu profilaktyki selektywnej  

skierowanych do osób zagrożonych 
narkomanią: dzieci, młodzieży  

i dorosłych 

100.000 100.000 WSS 

Terapia i psychoterapia indywidualna  
i grupowa skierowana do 

użytkowników narkotyków: osób 
uzależnionych i przyjmujących 

narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich 
bliskich 

190.000 190.000 WSS 

Prowadzenie profilaktycznej  
działalności informacyjnej 
i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów narkomanii 

90.000 81.310 WSS 

Prowadzenie szkoleń z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom  
i patologiom społecznym, jako 

edukacja i informacja dla uczniów 
szkół średnich, ich nauczycieli oraz 

125.000 115.000 WSS 
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rodziców, na terenie miasta Szczecin 

„Trening umiejętności 
wychowawczych – z uwzględnieniem 

problematyki dzieci z rodzin z 
problemem alkoholowym oraz 

przemocy” 

0 60.000 WSS 

Wsparcie rodziny przez pedagoga 
rodzinnego w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej 
0 200.000 WSS 

 

7) w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego: 

Obszar zadania 
z art. 4 Ustawy 

Nazwa zadania 
Kwota zaplanowana 
na realizację zadania 

(zł) 

Rzeczywista kwota 
przekazana na 

realizację zadania (zł) 

Wydział 
odpowiedzialny 

Udzielnie nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz zwiększanie świadomości 

prawnej społeczeństwa 
(art. 4 ust. 1 pkt 1b Ustawy) 

Nieodpłatna pomoc prawna 240.240 240.001,68 BMRK 

Edukacja prawna 31.680 31.680 BMRK 

Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych (art. 

4 ust. 1 pkt 13 Ustawy) 

Wspieranie oddolnych inicjatyw 
organizacji pozarządowych w Gminie 

Miasto Szczecin 
100.000 100.000 BDO 

Współpraca NGO z aktywnymi 
mieszkańcami Szczecina, celem 

zachęcenia lokalnych środowisk do 
składania projektów w ramach 

inicjatywy lokalnej 

 
30.000 

30.000 BDO 

Przygotowanie i realizacja działań  
o charakterze informacyjnym oraz 
promocyjnym dot. Szczecińskiego 

Budżetu Obywatelskiego 2019  

30.000 35.000 BDO 
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(SBO 2019) 

Organizacja wydarzeń,  konsultacji  
i akcji społecznych 

20.000 0 BDO 

Prowadzenie Domu 
Sąsiedzkiego – Lokalnego 

Centrum Aktywności 
Obywatelskiej w Szczecinie 

50.000 50.000 BDO 

Organizacja i promocja wydarzeń 
 o charakterze sportowo  

– rekreacyjnym mających na celu 
integrację mieszkańców Osiedla 

Majowe. 

0 28.000 
WGKiOŚ 
(WGK) 

Udzielania nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego 

(art. 4 ust. 1 pkt 22 a Ustawy) 

Prowadzenie Biura Porad 
Obywatelskich 

70.000 70.000 BDO 

Nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie 

240.240 240.240 BMRK 

Promocja i organizacja 
wolontariatu 

(art. 4 ust. 1 pkt 27 Ustawy) 

Prowadzenie 
Centrum Wolontariatu 

90.000 90.000 BDO 

Działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3,  
w zakresie określonym 

w art.4 ust. 1 pkt 1-32 a Ustawy 
(art. 4 ust. 1 pkt 33 Ustawy) 

Przygotowanie i realizacja 
projektów, cennych inicjatyw, 
które będą miały pozytywny 

wpływ na wizerunek Miasta, na 
realizację których organizacje 

pozyskiwać będą środki ze 
źródeł zewnętrznych 

400.000 335.744 BDO 

Prowadzenie Centrum 
Wspierania Organizacji 

180.000 180.000 BDO 

Przygotowanie i realizacja 
konferencji, seminariów, 

spotkań, imprez, wydarzeń, 
przedsięwzięć 

i działań w ramach Tygodnia 

125.000 125.000 BDO 
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8) w obszarze wspierania rozwoju gospodarczego: 

Obszar zadania 
z art. 4 Ustawy 

Nazwa zadania 
Kwota zaplanowana 
na realizację zadania 

(zł) 

Rzeczywista kwota 
przekazana na 

realizację zadania (zł) 

Wydział 
odpowiedzialny 

Działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości 
(art. 4 ust. 1 pkt 11 Ustawy) 

Działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości w zakresie 
przygotowania do prowadzenia 

działalności gospodarczej i promocji 
przedsiębiorczości 

100.000 65.000 
BS 

(WZP) 

Promocja zatrudnienia  
i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy  
i zagrożonych zwolnieniem z pracy (art. 

4 ust. 1 pkt 8 Ustawy) 

Promocja zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej osób pozostających bez 

pracy i zagrożonych zwolnieniem  
z pracy w zakresie dofinansowania 

organizacji imprez promujących 
nowe miejsca pracy i formy 

zatrudnienia w mieście Szczecinie 
wśród osób bezrobotnych oraz 

absolwentów szkół szczecińskich  
i uczelni 

90.000 36.900 
BS 

(WZP) 

Promocja zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej poprzez promocję 
nauki w szczecińskich szkołach 

30.000 
 

0 
 

BS 
(WZP) 

Inicjatyw Pozarządowych 
(XIII edycja) oraz spotkania 
kończącego TIP – Spotkania 
Organizacji Pozarządowych 

POD PLATANAMI (XVIII 
edycja) 
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branżowych i technikach wśród 
uczniów ostatnich klas oraz 

absolwentów szkół podstawowych 
i ponadgimnazjalnych 

 

 

9) w obszarze rewitalizacji 

Obszar zadania 
z art. 4 Ustawy 

Nazwa zadania 
Kwota zaplanowana 
na realizację zadania 

(zł) 

Rzeczywista kwota 
przekazana na 

realizację zadania (zł) 

Wydział 
odpowiedzialny 

Rewitalizacja 
(art. 4 ust. 1 pkt 32a Ustawy) 

Prowadzenie punktu konsultacyjnego 
na terenie obszaru rewitalizacji w 

ramach projektu pn. „Rewitalizacja 
obszaru przestrzeni publicznej 

i zabudowy śródmiejskiego odcinka 
Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” 

100.000 100.000 
(WUiAB) 

BAM 

Przygotowanie i realizacja programu 
animacji społecznej w procesie 

rewitalizacji w ramach projektu pn. 
„Rewitalizacja obszaru przestrzeni 

publicznej i zabudowy śródmiejskiego 
odcinka Alei Wojska Polskiego 

w Szczecinie” 

150.000 120.000 
(WUiAB) 

BAM 
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Rezerwa na organizację Konkursów ogłaszanych z inicjatywy własnej organizacji, udzielanie przez Miasto dotacji w trybie pozakonkursowym 

w roku 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwa na organizację 
Konkursów ogłaszanych  
 z inicjatywy własnej oraz 
udzielanie dotacji w trybie 

pozakonkursowym 

Kwota zaplanowana na 
realizację zadania (zł) 

Rzeczywista kwota 
przekazana na realizację 

zadania (zł) 
Wydział odpowiedzialny 

125. 000 

10.000 
WGKiOŚ 
(WOŚr) 

54.950 
WGKiOŚ 
(WGK) 

404. 000 942.250 WS 

40.000 72.000 BDO 

200.000 344.000 WK 

10.000 49.800 BPM 

10.000 38.100 WOś 

30.000 30.000 
WUiAB 
(BAM) 

80.000 193.346,80 WSS 

0 7.000 WZKiOL 
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Wsparcie przez Miasto inicjatyw lokalnych przejawianych przez mieszkańców w roku 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania 
Kwota zaplanowana na 
realizację zadania (zł) 

Rzeczywista kwota 
przekazana na realizację 

zadania (zł) 

Wydział 
odpowiedzialny 

Inicjatywa Lokalna 500.000 65.349 BDO 

Społeczna Inicjatywa Lokalna 400.000 392.478,18 WIM 
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