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Działając na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

niniejszy dokument stanowi raport z realizacji Uchwały Nr XXXII/930/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 

19 października 2021 r. w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Szczecin  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego”. W 2021 r. pomimo trudnej i zmiennej rzeczywistości jaką przyniosła pandemia, Gmina 

Miasto Szczecin kontynuowała współpracę z podmiotami III sektora realizując założenia Programu oraz 

jego podstawowe cele jakimi były działania na rzecz lepszego zaspokajania potrzeb społecznych oraz 

podnoszenie poziomu życia mieszkańców miasta. 

 

NARZĘDZIA I FORMY WSPÓŁPRACY GMINY MIASTO SZCZECIN Z NGO 

 

ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 

W 2021 na terenie miasta w bazie danych szczecińskich organizacji pozarządowych zarejestrowanych 

było 2542 organizacji pozarządowych. Powstały 24 nowe stowarzyszenia oraz 53 fundacje wpisane do 

Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wpisano 21 kolejnych 

stowarzyszeń.  Zarejestrowano 6 klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz 

5 uczniowskich klubów sportowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Miasto Szczecin udzieliła w 2021 roku 659 dotacji na łączną kwotę 38 067 403,30 zł (w tym 

zawarła  21 umów o aneks na kwotę 4 768 170,50 zł).  

Organizacje pozarządowe złożyły łącznie 1 018 ofert:  

 w otwartych konkursach 551  

 w trybie pozakonkursowym 467.  

W rezultacie Gmina Miasto Szczecin w 2021 r. udzieliła 415 dotacji w procedurze otwartego konkursu 

ofert na kwotę  36 417 046,30 zł.  

W trybie pozakonkursowym zawarto 244 umów na kwotę 1 650 357,00 zł.   

Zawarto również umowę na dofinansowanie społecznej inicjatywy lokalnej na kwotę 113 649,25 zł. 

 

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

wysokość kwot udzielonych dotacji na realizację zadań publicznych)                  

24

21
53

6 5

Liczba nowych organizacji pozarządowych zarejestrowanych 
w 2021 roku

stowarzyszenia

stowarzyszenia zwykłe

fundacje wpisane do  KRS

kluby sportowe nieprowadzące
działalności gospodarczej
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Sprawny i efektywny dostęp dla organizacji 

pozarządowych ubiegających się o dotację w roku 

2021 w ramach otwartych konkursów ofert, 

wniosków o realizację zadań z własnej inicjatywy czy 

też dotacji udzielanych w formie pozakonkursowej 

tzw. „małych dotacji”, zapewnił elektroniczny 

generator wniosków Witkac. Dostęp do systemu 

Witkac jest możliwy z każdego komputera z dostępem do Internetu, niezależnie od czasu i miejsca, co 

było bardzo ważnym elementem w czasie pandemii oraz reżimu sanitarnego.  

 

 

 

 

                                                           
 Wskaźnik efektywności realizacji RPW (liczba otwartych konkursów ofert)  

Zestawienie dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym oraz liczba ogłoszonych konkursów ofert  
w latach  2017-2021 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Liczba udzielonych 
dotacji 

663 729 730 575 659 

Kwota udzielonych 
dotacji ogółem 

(w złotych) 
28 879 654,00 36 378 498,20 38 003 881,96  35 900 111,00 38 067 403,30 

Liczba ogłoszonych 
otwartych konkursów 

ofert 

70 72 79 85 80 
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Wartość dotacji  (w złotych) udzielonych organizacjom pozarządowym w latach  
2017-2021
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Dotacje udzielone w trybie pozakonkursowym w latach 2017-2021  

liczba udzielonych
dotacji
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Tryb pozakonkursowy pozwala na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym lub 

regionalnym, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Kwota realizacji małej dotacji nie może 

przekroczyć 10.000,00 zł dla jednej organizacji. Oferty składane są z inicjatywy organizacji lub podmiotu 

wymienionego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie.  

                                                           
 Wskaźnik efektywności realizacji RPW (liczba małych dotacji) 

Zestawienie dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w trybie pozakonkursowym  
w latach  2017-2021 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Liczba udzielonych dotacji 191 256 267 209 244 

Kwota udzielonych dotacji 

ogółem (w złotych) 
1 033 208,00 1 591 560,80 1 684 294,00 1 406 230,90 1 650 357,00 
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W ramach ogłoszonych przez Gminę Miasto Szczecin otwartych konkursów ofert zlecano zadania 

publiczne w ramach następujących sfer pożytku publicznego: 

 ratownictwo i ochrona ludności, 

 działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 

 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

 działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 

 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

 działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, 

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

 wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

 działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka, 

 działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom  i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

 ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 działalności na rzecz integracji cudzoziemców, 

 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

 udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 

 promocja i organizacja wolontariatu, 

 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, 

 udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej 

społeczeństwa, 

 rewitalizacja. 

 

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, nieprzewidziane do realizacji w innym trybie.  

W 2021 r. zawarto  umowę na dofinansowanie społecznej inicjatywy lokalnej na budowę sieci 

wodociągowej bez przyłączy przy ul. Karpackiej w Szczecinie na kwotę 113 649,25 zł.  
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Ocena realizacji Programu w zakresie 

wysokości kwot udzielonych dotacji  

w roku 2021 w stosunku do kwot 

zaplanowanych prezentuje tabela pn. 

„Zadania publiczne, które były 

przewidziane do zlecania organizacjom 

pozarządowym zgodnie z rocznym 

programem współpracy na 2021 rok”, 

stanowiąca Załącznik do niniejszego 

Raportu. 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 -  5 000 000,00  10 000 000,00  15 000 000,00  20 000 000,00

Wydział Spraw Społecznych

Wydział Sportu

Wydział Kultury

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Wydział Zarządzania Kryzysowego
 i Ochrony Ludności

Biuro Miejskiego Rzecznika
Konsumentów

Wydział Ochrony Środowiska

Biuro Rewitalizacji
(Biuro Architekta Miasta)

Wydział Oświaty

15 797 342,30 

15 149 309,00 

1 781 000,00 

1 438 615,00 

1 159 900,00 

512 160,00 

318 720,00 

190 000,00 

70 000,00 

Środki przekazane w ramach otwartych konkursów ofert  przez Wydziały/Biura 
Gminy Miasto Szczecin (w złotych) 

84,5 %

11,1 %

3,8 %
0,6 %

Środki przeznaczone na realizaję zadań            
publicznych w 2021 roku

Otwarte konkursy ofert Umowy o aneks

Małe dotacje Inny tryb
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Biuro Rewitalizacji
(Biuro Architekta Miasta)

Wydział Oświaty

Wydział Ochrony  Środowiska

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Biuro Prezydenta Miasta

Wydział Gospodarki Komunalnej

1 056 127,00 

379 000,00 

109 930,00 

29 500,00 

29 000,00 

15 000,00 

12 000,00 

10 000,00 

9 800,00 

Środki przekazane w trybie pozakonkursowym  przez Wydziały/Biura 
Gminy Miasto Szczecin (w złotych)

Liczba zawartych umów 
659, w tym:

- 415 dotacji 
w procedurze otwartego 

konkursu ofert

- 244 w ramach małych 
dotacji

Liczba ogłoszonych 
otwartych 

konkursów ofert:

80

Liczba 
zarejestrowanych 

organizacji 
pozarządowych: 

2542
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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 Urzędu Miasta Szczecin,  

 wysyłanie Newsletterów, 

 umieszczanie informacji w zakładce Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin, 

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

W ramach współpracy Miasta z organizacjami dotyczącej wzajemnego informowania się  

o planowanych kierunkach działalności, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w roku 2021 zostało 

zamieszczonych 206 „Aktualności”, utworzono 49 wydań Newslettera, informujących mieszkańców 

oraz organizacje pozarządowe o ważnych wydarzeniach ze sfery pozarządowej. Dodatkowo 392 

organizacje pozarządowe zaktualizowały swoje dane poprzez wypełnienie i przesłanie na adres Biura 

Dialogu Obywatelskiego ankiety weryfikacyjnej.* 

 

 

 

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 w sprawie Programu współpracy 

Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na dany rok 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 

Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na dany rok. 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, 
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 programu ochrony środowiska, 

 projektów aktów prawa miejscowego, 

 strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy. 

W roku 2021 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 2022 rok. 

Przeprowadzono także 7 konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących: 

 Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu 

Rewitalizacji; 

 Regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego; 

 Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022; 

 Budowy torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn; 

 Konsultacji Budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok; 

 Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Szczecin; 

 Programu ochrony środowiska dla miasta Szczecin. 

 

 

 

WSPÓLNE ZESPOŁY 

 

Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

W roku 2021 odbyło się pięć posiedzeń Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ponadto 

konsultacjom z Radą poddano projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku na rok 

2022. Rada zgłosiła wniosek do projektu uchwały, który Biuro Dialogu Obywatelskiego przekazało do 

merytorycznych jednostek. 

 

Prezydencka Rada Kultury 

Kapituła złożona z Prezydenckiej Rady Kultury oraz Komisji Kultury i Promocji przyznała Nagrody 

Artystyczne za 2020 rok. W kategorii za istotne osiągnięcie artystyczne w roku kalendarzowym 

poprzedzającym przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin (14 kandydatów) - nagrodę otrzymał  

Konrad Pawicki aktor, poeta, reżyser. W kategorii za całokształt działalności artystycznej (19 

kandydatów) - nagrodę otrzymał  zespół muzyczny After Blues.  W kategorii za innowacyjne pomysły  

i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury, które miały miejsce w roku kalendarzowym 

poprzedzającym przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin (6 kandydatów) - nagrodę otrzymał 

Rafał Bajena producent filmowy.  Tytuł Mecenasa Kultury (6 kandydatów) otrzymała firma REMONDIS 

SZCZECIN SP. Z O.O.  

 

 

                                                           
 Wskaźnik efektywności realizacji RPW (ilość konsultacji z Organizacjami) 
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Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

W roku 2021 Rada zaopiniowała 3 projekty uchwał dotyczące: określenia zadań dotyczących 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania w 2021 roku, określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Miasto Szczecin na rok szkolny 2021/2022, likwidacji zakładu budżetowego 

pod nazwą „Ośrodek Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży oraz utworzenie w jego miejsce jednostki 

budżetowej a także nazwy jednostki na „Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży  

i Dorosłych w Szczecinie. Rada zajmowała się także omówieniem m.in. planowanych zmian  

i uzgodnieniem dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji pn. „Przebudowa oraz zmiana 

sposobu użytkowania części budynku głównego Centrum Opieki nad Dzieckiem wraz z budową windy 

zewnętrznej i chodów zewnętrznych”, zaopiniowaniem projektu wykonawczego  pod nazwą 

„Rozbudowa i przebudowa budynku Teatru Polskiego wraz z infrastrukturą techniczną i parkingiem dla 

samochodów osobowych przy ulicy Stwarożyca 5 w Szczecinie (działki: nr 8/4, 10/1, 10/12, 10/14, 13/2, 

16, 17/1, 22/1, 8/3, 10/6 obręb 1028) oraz uzgodnieniem projektu Wystawy w Centrum Edukacyjnym 

Fabryki Wody w Szczecinie w sprawie przystosowania wystawy do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami. 

 

Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych 

W związku ze stanem epidemii działalność wielu sektorów życia gospodarczego oraz społecznego,  

a także organizacji kombatanckich uległa znacznym ograniczeniom. Wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom organizacji kombatanckich  działających na terenie Gminy Miasto Szczecin, 

Przewodniczący Prezydium Rady Kombatanckiej w porozumieniu z Biurem Dialogu Obywatelskiego, 

powiadomił wszystkie organizacje kombatanckie o możliwości przedstawienia swoich inicjatyw 

planowanych do realizacji w 2021 roku.  Działanie to było prowadzone  na podstawie Uchwały  

nr XXII/667/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 października 2020 roku w sprawie Programu współpracy 

Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Na podstawie uzyskanych informacji od organizacji 

kombatanckich Prezydium Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Prezydencie Miasta 

Szczecin, przeanalizowało przedłożone propozycje, biorąc pod uwagę: ilość zgłoszeń przyjętych we 

wskazanym terminie, wysokość zgłaszanych przez organizację kwot, liczbę kombatantów w organizacji, 

cel wydatkowania wnioskowanych środków oraz kwotę przeznaczoną do podziału w wysokości 

10.000,00 zł. Wszystkie spośród  7 zgłoszonych wniosków zostały uwzględnione wraz z 2 zgłoszeniami 

dotyczącymi wydatkowania funduszy zabezpieczonych w budżecie Zakładu Usług Komunalnych na 

potrzebę renowacji pomników kombatanckich na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.  

W szczególności,  na prace związane z remontem i renowacją zespołu pomnikowego „Zesłańców 

Sybiru” wskazane przez „Związek Sybiraków Odział w Szczecinie” oraz renowację trawnika – zieleńca 

przed „Pomnikiem Katyńskim” zgłoszoną przez „Stowarzyszenie Katyń w Szczecinie”.  

W dniu 8 października 2021 r. odbyło się spotkanie Prezydium Rady Kombatanckiej, na której został 

podsumowany przebieg współpracy, jaki miał miejsce w okresie epidemii z Biurem Dialogu 

Obywatelskiego oraz omawiano dalsze kierunki działalności Rady. 

 

 

 

 



11 
  

 

Zespół Opiniujący i Zespół Odwoławczy działający w ramach Szczecińskiego Budżetu 

Obywatelskiego 2022  

Zespoły społeczne SBO pełniły ważną rolę w procesie weryfikacji projektów zgłoszonych przez 

mieszkańców Miasta w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.  Członkowie Zespołu 

Opiniującego zostali wyłonieni spośród mieszkańców Szczecina, przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, członków Rad Osiedli oraz Młodzieżowej Rady Miasta. Ich głównym zadaniem 

było zatwierdzenie ostatecznej listy projektów ogólnomiejskich oraz lokalnych, skierowanych do 

głosowania mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zespół opiniował projekty w oparciu  

o dokonaną uprzednio w Urzędzie weryfikację formalną i merytoryczną. Zespół Odwoławczy natomiast 

składał się z autorów zwycięskich projektów SBO oraz osób zasiadających w składach zespołów 

społecznych w ubiegłych latach. Zadaniem tego Zespołu było rozpatrywanie odwołań autorów od 

decyzji Zespołu Opiniującego o niedopuszczeniu ich projektów do głosowania mieszkańców. 

Członkowie Zespołu Opiniującego i Zespołu Odwoławczego obradowali na posiedzeniach 

organizowanych  w dni robocze,  w godzinach popołudniowych. W edycji SBO 2022, podobnie jak  

w roku ubiegłym, posiedzenia zespołów odbywały się w formie „zdalnej”, ze względu na panującą  

w kraju sytuację epidemiologiczną. Taka organizacja pracy nie wpłynęła jednak negatywnie na 

efektywność realizowanych zadań. W edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 odbyły się 

24 posiedzenia Zespołu Opiniującego, 5 posiedzeń Zespołu Odwoławczego oraz 3 posiedzenia wspólne 

dla obu zespołów. W efekcie pracy zespołów społecznych Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 

2022, na liście do głosowania znalazło się 114 propozycji zadań. 

 

 

WSPIERANIE DZIAŁAŃ BIEŻĄCYCH ORGANIZACJI 

W roku 2021 Gmina Miasto Szczecin udostępniła organizacjom pozarządowym 1 lokal w użyczenie oraz 

4 lokale użytkowe w najem. Organizacje w dalszym ciągu korzystały z powołanych i działających na 

terenie Miasta Szczecin Inkubatorów tj. Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych „Sektor 3” oraz Szczecińskiego Inkubatora Kultury.  

Dodatkowo w ramach wspierania działań bieżących organizacji Gmina przyznała organizacjom 

pozarządowym przeszło 180 Patronatów Honorowych Prezydenta Miasta Szczecin oraz Mecenatów 

Miasta Szczecin. 

 

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. 

 

                                                           
 Wskaźnik efektywności realizacji RPW (ilość udostępnionych nieruchomości i lokali dla Organizacji oraz liczba udzielonych patronatów 
Prezydenta) 
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Wkład mieszkańców może polegać na: 

 pracy społecznej, 

 świadczeniach pieniężnych, 

 świadczeniach rzeczowych. 

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. 

Dodatkowo 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 2021 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: http://il.szczecin.pl. 

W ramach zadania w 2021 roku zorganizowano punkt doradczo- informacyjny Inicjatywy lokalnej. Ze 

wsparcia w ramach funkcjonowania punktu skorzystały 84 osoby uczestnicząc  w spotkaniach, 

szkoleniach, warsztatach czy panelach.  Przeprowadzono 8 spotkań informacyjnych w formule on-line 

dla mieszkańców Szczecina, w których uczestniczyło 71 osób, 6 konsultacji indywidualnych z osobami 

potencjalnie zainteresowanymi zgłoszeniem inicjatywy lokalnej; prowadzono również działania 

informacyjne wśród partnerów zadania tj.: Centrum Seniora, Regionalnego Centrum Wolontariatu, 

Środka. Śródmiejskiego Punktu Sąsiedzkiego w Szczecinie. Dodatkowo, obyło się 20 godzin spotkań  

w ramach działania „Bank Pomysłów”, a ich tematyka dotyczyła animacji lokalnej, inicjatyw lokalnych, 

zachęcając innych do podejmowania działań na rzecz miasta, społeczności lokalnej czy innych grup, 

miejsc wymagających działania. Bank pomysłów to opracowane krótkie scenariusze informujące  

o tym w jaki sposób pomysł na wniosek na realizację inicjatywy lokalnej może wyglądać, w tym 

zwrócenie uwagi na najważniejsze kwestie i elementy w zakresie tworzenia inicjatywy w rozumieniu 

logiki projektu, budżetowania czy szacowania działań i jego efektów, są to wskazówki dla mieszkańców 

w jaki sposób mogą oni tworzyć dane scenariusze inicjatywy lokalnej tak, aby czas powstawania opisu 

był skrócony. W trakcie trwania projektu wykorzystano także posty sponsorowane w mediach 

społecznościowych, dzięki którym uzyskano łączny zasięg 26832. Przesłano 8 dedykowanych 

newsletterów. Uczestniczono w 2 wydarzeniach zewnętrznych tj. podczas trwania Pikniku Pasji  

w Szczecińskim Inkubatorze Kultury oraz podczas święta śródmieścia pn. „Dzień Rajskiego”. Podczas 

tych spotkań promowano inicjatywę oraz zachęcano do zapoznania się z podstawowymi informacjami 

na temat inicjatywy lokalnej.  

 

W ramach inicjatywy lokalnej w 2021 roku zrealizowane zostały cztery projekty: 

 

1. Tor pływacki Open Water - Tor Pływacki Open Water na jeziorze Głębokim to pierwszy w Polsce 

tor treningowy dla pływaków i przyszłych triathlonistów. W ramach inicjatywy mieszkańcom 

został udostępniony tor pływacki, a Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

(WOPR) zaopatrzone zostało w torbę medyczną z tlenoterapią, defibrylator, łódź wiosłową czy 

radiotelefony TETRA, w celu zapewnienia jak najlepszej ochrony mieszkańcom korzystającym  

                                                           
 Wskaźnik efektywności realizacji RPW (liczba złożonych i ilość zrealizowanych inicjatyw lokalnych). 
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z toru Open Water i kąpieliska Głębokie. Mieszkańcy mogli skorzystać również z bezpłatnych 

szkoleń dla mieszkańców z zakresu bezpiecznego korzystania z akwenów otwartych  

i samoratownictwa oraz z ogólnodostępnych treningów pływackich, treningów ratownictwa 

wodnego prowadzonych przez czołowych zawodników, trenerów oraz instruktorów  

z WOPR. 

 

 

 

 
   

   

 

 Fot. Tor pływacki „Open Water” 

  

 

2. URBAN ART SZCZECIN 2021 - projekt Urban „Art. Szczecin 2021”  to działanie realizowane  

w ramach inicjatywy lokalnej mające na celu integrację twórców Street Artu z mieszkańcami 

Szczecina oraz możliwość prezentacji tego rodzaju działalności szerokiemu gronu odbiorców. 

Inicjatywa miała charakter społeczno-obywatelski, którego głównym założeniem było 

ukierunkowanie pojawiających się w przestrzeni miasta aktów często nieestetycznych i nierzadko 

wulgarnych napisów, malunków na działania artystyczne. Zadanie miało stanowić inspirację dla 

ludzi młodych, którzy chcą się zajmować graffiti. Doskonałą okazją ku temu było spotkanie 

słynnych twórców Street Artu z Polski, Turcji, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii z młodym szczecińskim 

pokoleniem. W trakcie spotkania mieszkańcy mogli porozmawiać z artystami i zgłębić tajniki sztuki 

ulicznej a całości towarzyszyła muzyka grana przez lokalnych DJ-ów. W jednym dniu wydarzenie 

przybrało formę pikniku, na którym mieszkańcy mogli wziąć udział w bezpłatnych pokazach  

i warsztatach graffiti oraz breakdance. 
 

 

 

 

 

Źródło: szczecin.naszemiasto.pl fot. Sebastian Wołosz 
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3. Zielony Plac Orła Białego - celem tej inicjatywy było bezpośrednie zaangażowanie się 

mieszkańców w zwiększenie atrakcyjności turystycznej Placu Orła Białego w Szczecinie oraz 

integracja lokalnej społeczności. Mieszkańcy wspólnymi siłami stworzyli nasadzenia w donicach 

rozstawionych na Placu w formie zielonych wysp, a także opiekowali się roślinami, aby kompozycja 

pozostała zadbana przez cały sezon. Mieszkańcy zadbali również o to, aby nasadzenia 

odpowiadały porom roku, dlatego w październiku dokonali zmiany w kompozycji  

z uwzględnieniem roślin odpowiadających jesiennej aurze i warunkom atmosferycznym.   

 

 

 
 

Fot. Zielony Plac Orła Białego 
 

 

 

 

4. Boisko mamy to o nie dbamy i na zajęcia uczęszczamy - głównym celem projektu była integracja 

młodzieży, dzieci oraz dorosłych kibiców lokalnej drużyny piłki nożnej, a także utrzymanie zaplecza 

i boiska, aby zapewnić dzieciom bezpieczne warunki do uprawiania sportu. W ramach inicjatywy 

mieszkańcy zorganizowali warsztaty dla dzieci dotyczące dbania o murawę połączone ze 

sprzątaniem i pielęgnacją terenu, zajęcia jogi, 4 turnieje piłki nożnej w formie pikniku, a także 

Festyn Osiedlowy, który odbył się w 14 sierpnia 2021 r.  

 

 

 

Fot. „Boisko mamy to o nie dbamy i na zajęcia uczęszczamy” 
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PROMOWANIE LOKALNYCH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

Akcja społeczna przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz szczecińskich 

organizacji pożytku publicznego (OPP) 

 

 

 

 

Miasto Szczecin oraz szczecińskie organizacje pożytku publicznego już po raz osiemnasty prowadziły 

akcję, której celem było zwiększenie świadomości oraz zainteresowanie i zachęcenie mieszkańców 

Szczecina do odpisania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej lokalnej OPP. W 2021 r. działania 

odbywały się pod hasłem „Przekaż 1% szczecińskim organizacjom”.  

Na stronie www.1procent.szczecin.eu dedykowanej kampanii 1%, udostępniona została lista 

szczecińskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego 

od osób fizycznych za 2020 rok w 2021 roku sporządzona na podstawie wykazu Narodowego Instytutu 

Wolności. Wszelkie komunikaty informacyjno-edukacyjne wspierające szczecińskie organizacje, 

publikacja informacji nadsyłanych przez NGO`sy nt. wydarzeń, akcji czy kampanii prowadzonych w celu 

pozyskiwania środków finansowych na realizację swoich celów statutowych, umieszczane były na 

stronie www.1procent.szczecin.eu, portalach miejskich, jak również  ekranach  promocyjnych  

w przestrzeni miasta czy komunikacji miejskiej. Działania prowadzone byłe we współpracy ze 

Szczecińskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych prowadzonym przez Fundację Sektor 3. 

 

Wielki Piknik Pasji - Festiwal Organizacji Pozarządowych 

W  2021 roku odbył się Wielki Piknik Pasji - Festiwal Organizacji Pozarządowych w formie „hybrydowej” 

w ramach wydarzenia XIV Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz XIX edycji spotkania szczecińskich 

organizacji pozarządowych „Pod Platanami” skierowanych do mieszkańców Szczecina  oraz lokalnego 

sektora pozarządowego. Organizatorzy wydarzenia tj. Stowarzyszenie Media Dizajn, Fundacja Sektor 3 

oraz Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS” przygotowali szereg 

wydarzeń i warsztatów na rzecz szczecińskiego sektora pozarządowego, które odbywały się zarówno 

w formie online jak i stacjonarnie. Jarmark organizacji pozarządowych  przygotowany był w formie 

wirtualnej na stronie internetowej www.platany.org, natomiast pikniki odbyły się w ogrodzie 

Szczecińskiego Inkubatora Kultury. Dodatkowo w ramach Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych odbyło 

się wiele wydarzeń, warsztatów i szkoleń, m.in.: 

 Rozłąka z rodziną - warsztat o radzeniu sobie z tęsknotą na emigracji,  

 Motywacja w pigułce – warsztaty,  

 Wioska kobiet - Witamy w Szczecinie!,  

 Zakładanie NGO - stowarzyszenia i fundacje, szkolenie, 

 Od pomysłu do realizacji - kreatywne warsztaty dla senioralnych NGO,  
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 Kto? NGO? Czyli kim jesteśmy nawzajem i jak możemy czerpać ze swojego potencjału?  

– warsztaty integracyjne dla NGO,   

 Inicjatywa lokalna i działania sąsiedzkie - spotkanie informacyjne. 

W ramach zadania odbyła się również Gra miejska "Śladami organizacji pozarządowych"   

w trakcie, której mieszkańcy Szczecina mieli tydzień czasu na odnalezienie NGO`sów na mapie, 

odwiedzenie i wykonanie zadań w przygotowanych punktach organizacji pozarządowych. Gra 

miała na celu poznanie działalności szczecińskiego III sektora. Dla zwycięzców przygotowano 

nagrody związane z lokalną historią Szczecina. Gra swój finał miała podczas ostatniego dnia 

"Pikniku Pasji".  

           Fot. Piknik Pasji w ogrodzie Szczecińskiego Inkubatora Kultury przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie 

 

Podczas  "Pikników Pasji" w ogrodzie Inkubatora Kultury odbywały się Warsztaty z jogi śmiechu, które 

ułatwiły nawiązywanie kontaktów, kreatywność wśród zgromadzonych osób. Z warsztatów skorzystali 

przedstawiciele organizacji oraz pozostali mieszkańcy 

miasta, obecni podczas wydarzenia. Warsztaty z jogi 

śmiechu były aktywnym działaniem. Śmiech stwarzał 

możliwość budowania pozytywnych relacji z innymi ludźmi, 

zwiększył poczucie własnej wartości, pozwolił przezwyciężyć 

poczucie niepewności oraz sprzyjał poczuciu przynależności 

do grupy. W ramach Wirtualnego Jarmarku Organizacji 

Pozarządowych przygotowano stronę internetową, poprzez 

którą organizacje zgłaszały się za do udziału za pomocą 

formularza zgłoszeniowego – udział w spotkaniu 

zadeklarowało ponad 50 NGO`sów. Obyły się również 3 

Pikniki dla NGO w ogrodzie Szczecińskiego Inkubatora   

Kultury. Na każdym pikniku prezentowały się inne 

organizacje. Wydarzeniom towarzyszyły koncerty, 

spotkania, warsztaty, atrakcje dla dzieci, foodtruck. 

Uczestnicy pikników o swojej działalności mogli również 

porozmawiać z przedstawicielami Urzędu Miasta.                      Fot. Od lewej: Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin 

Daniel Wacinkiewicz Z-ca Prezydenta Miasta Szczecin,                    
Piknik Pasji                                                                                                                                                 
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Dodatkowo, w ramach realizacji zadania odbywały się warsztaty outdoorowe oraz integracyjne 

skierowane do mieszkańców miasta zrzeszonych w NGO oraz grup nieformalnych. Spotkania miały na 

celu integrację przedstawicieli III sektora, poznanie obszarów pracy, a także nawiązanie relacji pod 

kątem budowania przyszłych partnerstw i współpracy przy różnych inicjatywach organizacji 

pozarządowych, oraz budowania silnych sektora pozarządowego w mieście. Warsztaty odbywały się 

między innymi poprzez edukację nieformalną (Outdoor Education). W warsztatach wzięli udział 

przedstawiciele organizacji, które prezentowały się podczas pikników. Warsztaty inspirujące dla NGO 

działających na rzecz seniorów odbywały się w siedzibie Centrum Seniora w Szczecinie. Miały one na 

celu przekazanie wiedzy i inspirowanie NGO`sów działających na rzecz seniorów w zakresie pracy  

z seniorami i aktywizacji. Podczas warsztatów przedstawiciele organizacji senioralnych wypracowali 

gotowe scenariusze do prowadzenia zajęć w swoich siedzibach dopasowane do potrzeb beneficjentów. 

Były to zajęcia skupione na metodach pracy z osobami z chorobami alzheimera czy demencją, 

prowadzenie treningów pamięci, praca z nową grupą w klubach seniora/dziennych domach, 

prowadzenie zajęć integracyjnych, zwiększanie poziomu relacji w grupie prowadzenie zajęć skupionych 

na współpracy i komunikacji. Nie zabrakło również warsztatów z zakresu autoprezentacji, których 

celem było przekazanie wiedzy z zakresu mowy ciała, prezencji czy stosownego wyglądu adekwatnego 

do rodzaju działalności danej organizacji.   

Realizacja zadania przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb odbiorców zadania, dzięki czemu: 

 podniesione zostały kompetencje organizacji poprzez szkolenia, warsztaty, możliwość prezentacji  

i promocji swojej działalności, 

 lokalne społeczeństwo zostało zaktywizowane do kreowania i czynnego udziału w wydarzeniach 

organizowanych przez III sektor, 

 zwiększono zainteresowanie obywatelską aktywnością poprzez zachęcanie mieszkańców  

do zakładania własnych organizacji pozarządowych czy realizacji pomysłów, 

 zachęcono do składania wniosków w ramach „mikrodotacji”. 

 

 Fot. Zespół szczecińskich muzyków, od lewej:                                    Fot. Stowarzyszenie Atomy 

 Alex Marek i Tytus Łajdeck 
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ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH FINANSOWANIE 
ZABEZPIECZONE JEST W CZĘŚCI ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH 

 

W 2021 roku Gmina Miasto Szczecin ogłosiła II edycje otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych opisanych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 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 12 umów (w tym 2 aneksy na 2021 r.) oraz przekazano środki w wysokości: 

319.015,00 zł. 

 

 

DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ORGANIZACJE, INSTYTUCJE ORAZ MIESZKAŃCÓW 
MIASTA 

 

 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 

 

 

 

 

 

Nieprzerwanie 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 bezpłatnie 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). Wysokość 

dofinansowania zadania prowadzenia Centrum, w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2021 

wyniosła 202.000,00 zł. Centrum Wspierania Organizacji jest działaniem realizowanym przez: Fundację 

Sektor 3 oraz Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie. 

Zadanie w 2021 roku obejmowało prowadzenie Centrum Wspierania, wsparcie merytoryczne 

organizacji pozarządowych z terenu Szczecina oraz mieszkańców miasta, którzy chcieli rozpocząć 

działania w III sektorze, rozwój współpracy między organizacjami, wspieranie promocyjne III sektora, 

rozwój procesów wzmacniania społeczności lokalnych na terenie Szczecina. Realizatorzy w ramach 

zadania wspierali powstawanie nowych organizacji pozarządowych oraz wzmacniali potencjał 

istniejącego już III sektora na terenie Gminy Miasto Szczecin. Dodatkowo lokalne Ngo`sy wspierano 

infrastrukturalnie i technicznie, prowadzono poradnictwo i szkolenia, stronę internetową, wspierano 

działania animacyjne, prowadzono działania na rzecz środowisk grup społecznych w Szczecinie. Ze 

względu na trwającą pandemię biuro prowadziło swoje działania zarówno w formie online jak  

i stacjonarnie.  Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w 2021 roku objęło wsparciem 91 

organizacji z terenu Gminy Miasto Szczecin udzielając przy tym 103 godziny wsparcia, 20 godzin 

doradztwa specjalistycznego, 25 godzin szkoleń i warsztatów, 9 ofert spotkań z organizacjami  

w ramach tzw. mini-szkoleń w formule on-line. Centrum administrowało i wspierało techniczne 11 

stron organizacji pozarządowych, udzieliło 15 bonów dla NGO, z serwisu społecznościowego Facebook 
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skorzystało 2013 odbiorców, 927 obserwujących osób zarejestrowano na serwisie Twitter oraz 428 

subskrybentów w ramach Newslettera Centrum Wspierania Organizacji. Ponadto Centrum wzięło 

udział w dwóch wydarzeniach zewnętrznych w ramach promowania swojej oferty  podczas: 

- ZULove nauki AkademiI Lokalnego Społecznika oraz  

- Spotkania organizacji pozarządowych Pod Platanami.  

Pomimo panującej epidemii i reżimu sanitarnego, udało się włączyć i wspierać lokalne działania na 

rzecz mieszkańców Szczecina oraz realizowanych dla nich inicjatyw jak np. Gra w Dialog wraz ze 

Stowarzyszeniem Edukacyjno–Artystycznym Oswajanie Sztuki, seria wydarzeń związanych ze 

wspieraniem mentalnym i profesjonalnym kobiet realizowanych przez Fundację Działamy, czy 

organizacja Święta Śródmieścia. W ramach możliwości i zgodnie z panującymi warunkami wydarzenia 

te wsparto współorganizacją działań lub poprzez wykorzystanie zasobów merytorycznych fundacji lub 

finansowo, wspierając zakup niezbędnych  materiałów do ich organizacji.  

 

 

Biuro Porad Obywatelskich 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze prowadzące Biuro Porad Obywatelskich (BPO) w roku 2021 

dostosowało zasady poradnictwa obywatelskiego w oparciu o sporządzony dodatkowy regulamin, 

zgodnie z którym zostały wprowadzone zalecane obostrzenia sanitarne. Przyjęte zasady regulaminu 

umożliwiły rozwinięcie poradnictwa z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Celem 

zadania było wspieranie społeczeństwa obywatelskiego poprzez podnoszenie wiedzy mieszkańców 

Gminy Miasto Szczecin o przysługujących im prawach i obowiązkach oraz udzielanie pomocy prawnej 

i obywatelskiej. Zadanie to realizowało strategię Rozwoju Szczecina 2025 i pozostawało w zgodzie  

z celem strategicznym pn. „Miasto o wysokim kapitale intelektualnym”. W ramach realizowanego 

zadania, zaobserwowano wzrost świadomości obywatelskiej i prawnej mieszkańców,  a także wiedzy  

z zakresu przepisów prawa i zasad ich stosowania. 

W roku 2021, Biuro udzieliło informacji obywatelskiej przeszło 1140 uprawnionym mieszkańcom 

w wymiarze 590 godzin. Zorganizowano 3 spotkania podnoszące wiedzę o prawach obywatelskich,   

a także szkolenie pt. „Wpływ epidemii na prowadzenie działań BPO”. 

Rozwój sieci poradnictwa obywatelskiego funkcjonował w poniższych miejscach w różnych dzielnicach 

Szczecina: 

 al. Wojska Polskiego 113, sala 04 - poniedziałek - piątek w godz. 09.00 - 15.00,  

 al. Wojska Polskiego 63 (wejście od ul. Piłsudskiego – IV p. Fundacja Sektor 3, sala 

konsultacyjna 4/32) - każdy czwartek miesiąca w godz. 16.00 - 19.00,  

 Żelechowa, Dom Parafialny przy ul. Maksymiliana Golisza 7 - co drugi czwartek w godz.15.00  

- 18.00 lub w razie potrzeb także w sobotę w godz. 9.00 - 12.00,  

 Os. Zdroje, Klub Seniora Turkus - w miarę potrzeb,  

 Os. Kijewo, ul. Pawia 1, siedziba Rady Osiedla Kijewo - w razie zapotrzebowania w soboty  

w godz. 09.00 - 12.00 (jedna sobota miesiąca wg harmonogramu) , 

 Międzyodrze - Wyspa Pucka, Pawilon ze świetlicą w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Miłości 

ul. Bulwar Gdański 31,  

 E- biuro na stronie internetowej www.bpo-szczecin.pl. 
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W wyniku realizacji projektu nastąpiły u beneficjentów korzystne zmiany, polegające na zwiększeniu 

własnej aktywności, umiejętności, samodzielności i odpowiedzialności za siebie w trudnej sytuacji 

życiowej oraz zwiększenie wiedzy o przysługujących im prawach obywatelskich. Dzięki nabytym 

umiejętnościom mieszkańcy będą mogli w skuteczny i aktywny sposób rozwiązywać własne problemy, 

a także podejmować działania na rzecz pożądanych społecznie zmian. 

Wysokość udzielonego wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin w roku 2021 wynosiła 75 000,00 zł. 

 

Stowarzyszenie „Nasze Warszewo” prowadzące w Szczecinie Centrum Aktywności Lokalnej 

Rezultatami działań Centrum przy ul. Szczecińskiej 12 w roku 2021 były kultywowanie i propagowanie 

lokalnych tradycji, propagowanie kultury i nawyków związanych z czynnym uczestnictwem  

w tworzeniu kultury, wdrażanie młodzieży i dorosłych do czynnego uprawiania sportu i rekreacji, 

rozwój pasji, zainteresowań oraz uzdolnień, kształtowanie wzorców działania na rzecz lokalnej 

społeczności. Realizacja zadania podniosła prestiż organizacji pozarządowych, tradycji związanych  

z kulturą narodową, przyczyniła się do kształtowania postaw współpracy, szeroko rozumianej kultury, 

a także wzmacniania więzi społecznych. 

W ramach realizacji zadania w wydarzeniach wzięło udział wielu mieszkańców Szczecina, w tym:  

blisko 380 osób w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, ok. 70 w programach kulturalnych, i ok. 3480 

uczestników w imprezach integracyjnych. W ramach realizowanych działań przeprowadzano również 

akcje charytatywne dedykowane chorym i ubogim dzieciom z terenu naszego miasta. 

Wysokość udzielonego wsparcia Gminę Miasto Szczecin w roku 2021 roku wynosiła 60 000,00 zł. 

 

Centrum Seniora 

W 2021 roku Centrum Seniora w Szczecinie prowadzone przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw 

Kulturalno - Społecznych TWIKS, 5 Step Sp. z o. o. przy ul. Bolesława Śmiałego 16/U2 dostępne było dla 

mieszkańców Szczecina 8 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu. Dodatkowo w okresie marzec 

-czerwiec w tygodniu oraz w weekendy do godz. 20:00 odbywały się dyżury telefoniczne.  

Centrum aktywnie wspierało osoby starsze z Gminy Miasto Szczecin. w 2021 roku zorganizowano 

Tydzień Inicjatyw Senioralnych, w którym udział wzięło ponad 2000 osób. Wydarzenie zostało objęte 

Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta. W wydarzenie zaangażowało się wiele środowisk 

senioralnych, instytucji kultury oraz instytucji miejskich. Podczas pierwszego dnia Prezydent Miasta 

Szczecin przekazał klucz do bram miasta seniorom, którzy przez tydzień, tak jak studenci podczas 

juwenaliów „rządzili” miastem.  Ponadto w ramach kawiarenek seniora odbyło się 8 spotkań,  

w każdej z nich uczestniczyło 15 seniorów, zorganizowano 3 spotkania Klubów Seniora. W ramach 

zadania przy wsparciu Stowarzyszenia Twórczych Osób Inwencja zrealizowano piknik sąsiedzki  

spotkanie podczas którego najstarsi mieszkańcy mieli okazję poznać się, nawiązać przyjaźnie  

ale i zadbać o najbliższe otoczenie. W ramach pikniku  przeprowadzono sprzątanie kwartału, sadzenie 

kwiatów oraz grill sąsiedzki. W ramach działań realizowanych przez Centrum, pracownicy na bieżąco 

prowadzili indywidualne oraz grupowe konsultacje z obsługi komputera, smartfona czy tabletu.  

W okresie Świąt Wielkanocnych Centrum Seniora zaprosiło mieszkańców do włączenia się w akcję na 

rzecz szczecińskich seniorów pod nazwą WielkaMoc, która cieszyła się ogromną popularnością. 

Odbywały się również zajęcia z jogi śmiechu, treningi pamięci, zajęcia fitness, automasażu twarzy oraz 

warsztaty muzykoterapii. Dodatkowo odbyły się skierowane do każdej grypy wiekowej warsztaty 

przygotowujące do starości z wykorzystaniem symulatora starości. W 2021 prowadzono również 

spotkania mające na celu pomoc i wsparcie osób starszych i ich rodzin z radcą prawnym, psychologiem, 

trenerem personalnym, jak również dietetykiem. 

Wysokość udzielonego wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin w roku 2021 wynosiła 325 000,00 zł. 
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Centrum Wolontariatu 

Biuro Centrum Wolontariatu prowadzone przez Stowarzyszenie 

Polites w 2021 roku było dostępne dla wolontariuszy, osób 

prywatnych, koordynatorów pracy wolontariuszy i innych 

zainteresowanych tematyką wolontariatu 7 godzin dzienne przez 5 

dni w tygodniu, również w godzinach popołudniowych. Ze względu 

na pandemię rekomendowano także inną formę kontaktu tj. telefon, 

e-mail oraz komunikatory internetowe. Przez cały okres trwania 

projektu pośrednictwo wolontariatu było realizowane za pomocą 

stron internetowych oraz portali społecznościowych przez zamieszczanie ofert wolontariackich  

w grupie na portalu społecznościowym „Wolontariat w Szczecinie, „Wolontariat w czasie pandemii 

COVID-19 #SzczecinPomaga” oraz na stronie internetowej, fanpage Stowarzyszenia Polites jak  

i w newsletterze Regionalnego Centrum Wolontariatu. Prowadzona i aktualizowana była baza 

organizacji/instytucji chętnych do korzystania z pomocy wolontariuszy – Mapa Wolontariatu  

w Szczecinie z podziałem tematycznym ofert wolontariatu. Kontynuowany był program „Pierwsza 

pomoc w lekcjach”. Przez cały okres trwania projektu prowadzona była baza osób posiadających 

legitymację wolontariusza, wystawiono ponad 100 nowych legitymacji wolontariusza, wydrukowano 

80 nowych legitymacji. Przez cały 2021 rok w siedzibie Stowarzyszenia Polites, w szczecińskich szkołach 

oraz online odbywały się szkolenia kandydatów na wolontariuszy w zakresie formalnym.  Odbyło się 

48 godzin szkoleń dla wolontariuszy, w których uczestniczyły 232 osoby. Ponadto, odbywały się 

spotkania informacyjne online i offline zapoznające z tematyką wolontariatu w szczecińskich 

placówkach oświatowych, warsztaty merytoryczne dla wolontariuszy, w których wzięło udział 35 osób, 

natomiast 52 przedstawicieli organizacji/instytucji wzięło udział w warsztatach dla koordynatorów 

pracy wolontariuszy. Przez cały czas trwania projektu Centrum Wolontariatu prowadziło poradnictwo 

i konsultacje w zakresie prowadzenia wolontariatu w instytucjach, organizacjach i placówkach 

edukacyjnych. Zorganizowana i przeprowadzona została akcja Godzina dla Szczecina, w której wzięło 

udział 18 placówek oświatowych czyli ok. 200 wolontariuszy, a odbiorcami ich działań było ok. 500 

osób. Informacja o akcji objęła swoim zasięgiem ponad 4 000 użytkowników Facebooka. Stoisko 

informacyjne Centrum Wolontariatu było obecne przy okazji m.in. takich wydarzeń w mieście jak: 

Piknik Siostrzeństwa i Równości, Pikniku Pasji Pod Platanami czy Rajskiego dnia na Rayskiego. Ponadto, 

zorganizowano trzy akcje pn. „Szybka Randka z Wolontariatem”, w których uczestniczyło ok. 20 osób. 

Dodatkowo zorganizowano i przeprowadzono konkurs dla najbardziej aktywnych wolontariuszy lub 

grupy wolontariuszy Barwy Wolontariatu 2021 na Pomorzu Zachodnim. Do konkursu zgłoszono 17 

kandydatów indywidualnych i grup wolontariuszy z czego 7 ze Szczecina. Kontynuowana była 

współpraca z wieloma szczecińskimi organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, placówkami 

oświatowymi i opiekuńczymi, ośrodkami oświaty, które korzystają ze świadczeń wolontariuszy. 

Podjęto współpracę z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w zakresie 

poradnictwa i szkoleń o tematyce wolontariatu szkolnego, w ramach współpracy animatorki Centrum 

Wolontariatu wzięły udział w konferencji online „Działania szkoły na rzecz zapobiegania dyskryminacji  

na tle różnic socjalnych” oraz wystąpiły z prelekcją pn. „Wolontariat – równi w pomaganiu”. 

Wysokość udzielonego wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin w roku 2021 wynosiła 100 000,00 zł. 
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Szczeciński Inkubator Kultury  

Szczeciński Inkubator Kultury prowadzony przez Stowarzyszenie Media Dizajn na koniec 2021 roku 

posiadał 37 podmiotów, które korzystały ze wsparcia infrastrukturalnego tzn. wynajmowało przestrzeń 

biurową i podawały adres korespondencyjny. W 2021 r. dołączyły 4 nowe organizacje. W ramach 

realizacji zadania, Stowarzyszenie przeprowadziło kolejną edycję programu mikrogranTy, do którego 

zgłoszonych zostało 8 wniosków, spośród których wyłonione zostały 4 inicjatywy: 

 „Jeszcze będzie pięknie” 

 „Powitanie Lata na Duńskiej”  

 „Eco Kultura”  

 „Uratujmy Mieszka I”. 

Stowarzyszenie przeprowadziło 14 warsztatów podnoszących kompetencje zawodowe oraz  

9 warsztatów kreatywnych z różnych obszarów m.in. plastycznych, florystycznych, teatralnych, których 

celem było pobudzenie wyobraźni uczestników, uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk, 

rozwijanie twórczej swobody i zainteresowań artystycznych. Przeprowadzono również  cykl 7  imprez 

plenerowych w ogrodzie INKU tj., pikniki, koncerty otwarte na mieszkańców i NGO. Zorganizowano 

Wnioskaton w INKU, czyli ofertę szkoleniowo-warsztatowo-konsultacyjną dla osób, które nie potrafią 

lub zaczynają pisać projekty na swoje działania.  Ponadto, zostało wydrukowanych 500 egzemplarzy 

książki „Pryvit znaczy Cześć!”, która jest projektem aktywnościowej książki dla dzieci. Zapoznaje 

czytelnika z kulturą ukraińską i zachęca do poszukiwań cech wspólnych, które łączą nas ze wschodnim 

sąsiadem. W przestrzeni wystawienniczej Inkubatora zostało zorganizowanych 12 wystaw, 

prezentujących sztukę zarówno profesjonalną jak i amatorską. Szczeciński Inkubator Kultury 

niezmiennie prowadził stronę internetową www.inku.pl, która była na bieżąco aktualizowaną bazą 

informacyjną na temat  działań Inkubatora i innych, partnerskich podmiotów.  

Wysokość udzielonego wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin w roku 2021 wynosiła 355 000,00 zł. 

 

Pozostałe działania 

Poza powyższymi działaniami wspomagającymi sektor pozarządowy, instytucje oraz mieszkańców 

Szczecina, gmina zorganizowała 2 szkolenia dla NGO`sów on-line w zakresie obsługi elektronicznego 

generatora wniosków Witkac dotyczące funkcjonalności systemu związanych z umowami oraz 

sprawozdaniami ze realizowanych zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Szkolenie dostępne było również na stronie miasta w języku migowym.  

Dodatkowo w świetle przepisów ustawy o dostępności cyfrowej z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz ustawy 

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. Gmina Miasto 

szczecin we współpracy ze Szczecińskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” 

przeprowadziła webinary dla przedstawicieli szczecińskiego sektora pozarządowego mające na celu 

wzrost świadomości dostosowania działań organizacji, aby były one najbardziej dostępne dla każdego  
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mieszkańca Szczecina bez względu na wiek czy stan zdrowia. W ramach działań edukacyjno-

informacyjnych zorganizowano również spotkania z przedstawicielami wydziałów Urzędu Miasta 

Szczecin zlecających największą liczbę zadań publicznych do sektora pozarządowego, tj. Wydziałem 

Sportu, Wydziałem Spraw Społecznych oraz Wydziałem Kultury. Jednocześnie na potrzeby warsztatów 

opracowany został przewodnik dostępności dla organizacji, który Fundacja Sektor 3 przekazała  do 

blisko 600 szczecińskich organizacji. Uczestnicy biorący udział zarówno w webinarach jak i spotkaniach 

informacyjnych nabyli podstawową wiedzę związaną ze zwiększaniem dostępności realizowanych 

zadań dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz uniwersalnym planowaniem działań. 

 

WSPIERANIE ODDOLNYCH INICJATYW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

 

Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin w roku 2021  

w wysokości 100 00,00 zł, zostało powierzone Fundacji Sektor 3 w ramach otwartego konkursu ofert. 

Operator zadania Fundacja Sektor 3 przeprowadził nabór ofert na „mikrodotacje”, w formie tzw.  

„regrantingu”. W ramach zadania zrealizowano szereg inicjatyw o różnorodnych działaniach 

przyczyniając się tym samym do oddolnej aktywizacji społecznej mieszkańców naszego miasta. 

Do końca 2021 roku przekazano dofinansowania dla 45 inicjatyw. W ramach realizacji zadania 

publicznego osiągnięto wiele rezultatów oraz produktów, szczególnie związanych z realizacją samych 

mikrodotacji. Bezpośrednim efektem realizacji zadania publicznego stało się zwiększenie inicjatyw 

lokalnych na terenie Szczecina – małych działań, które były realizowane w bardzo lokalnym środowisku 

– podwórku, placu, wśród grup sąsiedzkich, wiekowych. Tym samym, zwiększana została partycypacja 

mieszkańców w życiu społecznym i obywatelskim, włączanie się w realizację inicjatyw i rozbudzanie 

sprawczości działań wokół siebie i najbliższego otoczenia. Również, wzrost zainteresowania 

działalnością III sektora – organizacje realizujące zadania miały możliwość promocji siebie a osoby 

korzystające, poznały możliwości jakie proponują jej organizacje pozarządowe. Realnymi produktami  

i usługami zadania publicznego były dotacje na realizację 45 inicjatyw.  

Zrealizowane mikrodotacje to  m.in.: 

Stowarzyszenie "Leśne Ścieżki" 

"Sprzątanie Lasu - Mierzenie czasu z Leśnymi Ścieżkami"  
Projekt miał na celu posprzątanie lasu połączone z zawodami rowerowymi.  
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Fundacja Prawobrzeże                                                   
„Odkrywcy talentów 
 –   warsztaty dla dzieci i młodzieży..."    
Projekt Stwarzający warunki do rozwijania talentów  
dla tych, którzy chcą żyć z pasją.                            

       

 

Stowarzyszenie POGODNIAK 

„Spod Tynku. Historia miasta” 

Projekt miał na celu zidentyfikować stare 

napisy na terenie miasta Szczecin. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub Rowerowy GRYFUS 

"Rodzinny Rajd Rowerowy. Poznajemy Szczecin  

z przewodnikiem"   
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Projekt dotacyjny „Szczecin TworzyMY '21” 

 

Miasto Szczecin uruchomiło specjalny budżet - 300 000 zł, na dofinansowanie lub finansowanie 

szczecińskich inicjatyw obywatelskich mających na celu budowanie tożsamości lokalnej  

z uwzględnieniem pięciu płaszczyzn określonych w założeniach Strategii Rozwoju Szczecina. 

Działania realizowane przez Gminę Miasto Szczecin miały na celu budowanie tożsamości lokalnej  

w kontekście rozwijania aktywności twórczej i kształtowania postaw otwartych w życiu społecznym 

z uwzględnieniem założeń Strategii Rozwoju Szczecina w pięciu płaszczyznach. Jednostki Urzędu Miasta 

tj.: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Zarządzania Projektami oraz Biura: Dialogu 

Obywatelskiego i Prezydenta Miasta otrzymały dodatkowy budżet na poszerzenie swoich planów na 

2021 rok o przedsięwzięcia realizowane we współpracy z lokalnym sektorem pozarządowym. 

Odpowiednio do swych kompetencji wydziały i biura wspierały działania organizacji pozarządowych  

w niżej wskazanych obszarach: 

 Zmian klimatu i ochrony środowiska naturalnego; 
 Budowania szczecińskiego smart city i podnoszenia jakości szeroko rozumianej przestrzeni 

miejskiej; 
 Rozwoju przedsiębiorczości i innowacji; 
 Wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego; 
 Rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez realizację inicjatyw antydyskryminacyjnych. 

Poniżej przykłady projektów zrealizowanych w ramach „Szczecin TworzyMY '21”: 

 
 
Stowarzyszenie Lambda Szczecin 
„Przeciw samotności w Święta: wsparcie 
psychologiczne młodzieży z grup mniejszościowych” 
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Fundacja Morze Kultury 
„Nie taki diabeł straszny. 
Poradnik o tym jak sobie radzić  
z wykluczeniem podczas 
pandemii/kryzysu” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Mi-Gracja 

„Ja jestem” projekt mający na celu przeciwdziałanie dyskryminacji  

ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe 
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PROMOCJA, WYRÓŻNIANIE I NAGRADZANIE CENNYCH INICJATWY OBYWATELSKICH 
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, WOLONTARIUSZY, AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW 

SZCZECINA 

 

 

Gala Obywatelska 2021 i Konkurs „Pozarządowy Szczecin” edycja 2021 

   Fot. Nagrodzeni w konkursie „Pozarządowy Szczecin” edycja 2021, Willa Lentza przy al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie  

 

Grudzień to czas podsumowań. W ramach III edycji konkursu „Pozarządowy Szczecin 2021” 

organizowanego przez Prezydenta Miasta Szczecin wraz z Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych SEKTOR 3 po raz kolejny  wyróżniono lokalne 

organizacje. Celem konkursu było pokazanie aktywności 

mieszkańców i stojących za nimi organizacji w podejmowaniu 

różnych społecznych wyzwań,  wyróżnienie i nagrodzenie 

obywatelskich postaw osób, które na co dzień bezinteresownie 

działają na rzecz innych, aktywnie organizują pomoc sąsiedzką, 

wspierają społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczą  

o ochronę środowiska. Kandydatów do edycji konkursu 2021 mógł 

zgłosić mieszkaniec, inna organizacja pozarządowa lub grupa 

nieformalna. Spośród 20-stu zgłoszeń do trzech kategorii oceniane 

były działania podjęte przez kandydatów  w okresie od września 

2020-go roku do września 2021-go roku. Oceny, wyboru laureatów 

oraz wyróżnień dokonała Kapituła konkursu składająca się  

z przedstawicieli mieszkańców, Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych SEKTOR 3, Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego oraz Urzędu Miasta Szczecin.                                                                              Fot. Statuetka „Pozarządowy Szczecin 2021” 
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W każdej z III kategorii wyróżniono sześć podmiotów, które nagrodzono bonem pieniężnym  

z przeznaczeniem na realizację działań statutowych.  Laureaci konkursu natomiast otrzymali statuetkę 

oraz bon pieniężny. 

 

Laureat w kategorii projekt społeczny: 

Fundacja Badań Społecznych za projekt PSYCHE-pozytywni, którego ideą było wsparcie mieszkańców 

Szczecina w aspekcie wzrostu wiedzy i świadomości zdrowia psychofizycznego, jak i wypracowanie 

konkretnych umiejętności radzenia sobie z trudnościami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. Fundacja Badań Społecznych projekt „PSYCHE-pozytywni” 

 

 

Laureat w kategorii projekt społeczny  

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS”  wraz z Centrum Seniora  za 

akcję „WielkiejMocy” na rzecz szczecińskich seniorów podczas Świąt Wielkanocnych. 

 

 

 

Okres pandemii pokazał jaka siła drzemie w każdym  

z nas. W realizację inicjatywy udało się zaangażować 

licznie mieszkańców Szczecina, lokalne firmy, 

przedszkola i szkoły. Dzięki pomocy i otwartym 

sercom dla najstarszych często samotnych 

mieszkańców miasta a także podopiecznych Domów 

Pomocy Społecznej przygotowano paczki oraz 

świąteczne upominki. 

 

 

 

 

 

 
Fot. Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS”   

wraz z Centrum Seniora akcja „WielkaMoc”  
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Laureat w kategorii projekt społeczny: 

Fundacja Badań Społecznych za bajkoterapię 

dedykowaną najmłodszym  odbiorcom pod 

nazwą  „Słowa w koronie”, która poruszając 

tematy radzenia sobie z trudnościami 

wywołanymi pandemią pomogła dzieciom 

zrozumieć sytuację oraz nabyć pozytywne 

wzorce radzenia sobie ze stresem. 

 

 

 
     Fot. Fundacja Badań Społecznych projekt „Słowa w koronie” 

 

Dodatkowo, Wyróżnienie specjalne z okazji Jubileuszu 10-lecia otrzymali: Centrum Wspierania 

Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzony przez fundację Sektor 3 i Zachodniopomorski 

Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Szczeciński Inkubator Kultury animowany 

przez stowarzyszenie Media Dizajn. To właśnie oni wspólnie z miastem rozwijają świadome 

społeczeństwo obywatelskie. To w ich siedzibach każdy mieszkaniec uzyska pomoc w zakresie 

działalności w trzecim  sektorze, a liczne organizacje pozarządowe mają tam swoje siedziby. Powstały, 

aby rozwijać potencjał istniejących i wzmacniać rozwój nowo powstałych organizacji pozarządowych, 

grup nieformalnych, a także lokalnych inicjatyw. Oba podmioty prowadzą osoby wyjątkowe, które 

z  wielką pasją i ogromnym zaangażowaniem budują i promują działania społeczne, włączając w ich 

realizację mieszkańców Szczecina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fot. Od lewej: Magdalena Błaszczyk-Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin, Marta Wylegała – Zastępca Dyrektora 
Szczecińskiego Inkubatora Kultury, Jan Karpierz – Dyrektor Centrum Wspierania Organizacji Sektor 3, Agata Margraf-Wojciechowska 
-Animatorka Centrum Wspierania Organizacji Sektor 3, Joanna Łaskarzewska – Dyrektor Zachodniopomorskiego Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Szczecinie, Piotr Krzystek-Prezydenta Miasta Szczecin. Willa Lentza przy al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie 
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„Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2021” 

 

W 2021 roku Gmina Miasto Szczecin w konkursie „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2021”, 

organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego otrzymała pierwsze 

miejsce w kategorii Miasta powyżej 40 tys. mieszkańców. Przedmiotem konkursowej oceny była 

współpraca prowadzona przez gminę z organizacjami pozarządowymi od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 

roku. Komisja konkursowa doceniła różnorodność form i narzędzi współpracy służących jako przykłady 

dobrych praktyk, którą niewątpliwie była akcja pomocy prowadzona w trakcie pandemii pod hasłem. 

#Szczecin Pomaga. W ramach nagrody Gmina Miasto Szczecin otrzymała statuetkę oraz środki 

finansowe w wysokości 10.000 zł, z przeznaczeniem na współpracę z sektorem pozarządowym. 

 

 

 
Fot. Statuetka w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Samorządowy Lider Współpracy  

z NGO 2020”. Statuetka wykonana przez dr. hab. Jerzego Lipczyńskiego 
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Załącznik do Raportu  

z realizacji Programu Współpracy 

z organizacjami pozarządowymi  

w 2021 roku 

 

ZADANIA PUBLICZNE, KTÓRE BYŁY PRZEWIDZIANE DO ZLECANIA ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM ZGODNIE  

Z ROCZNYM PROGRAMEM WSPÓŁPRACY NA 2021 ROK 

 

1) w obszarze bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej: 

Obszar zadania 
z art. 4 Ustawy 

Nazwa zadania 
Kwota zaplanowana 
na realizację zadania  

Rzeczywista kwota 
przekazana na 

realizację zadania  
Dysponent 

Ratownictwo 
i ochrona ludności 

(art. 4 ust. 1 pkt 23 Ustawy) 

Zapewnienie bezpieczeństwa na 
obszarach wodnych w tym także 
wykonywania ratownictwa wodnego 
na kąpieliskach 

1 022 400,00 zł 1 159 900,00 zł WZKiOL 

 

2) w obszarze edukacji i nauki: 

Obszar zadania 
z art. 4 Ustawy 

Nazwa zadania 
Kwota zaplanowana 
na realizację zadania  

Rzeczywista kwota 
przekazana na 

realizację zadania  
Dysponent 

Działalność na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym wypoczynku 

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

Wesołe wakacje 
Nowa nazwa zadania: Wakacje w mieście 

70 000,00 zł 70 000,00 zł WOś 
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3) w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: 

Obszar zadania 
z art. 4 Ustawy 

Nazwa zadania 
Kwota zaplanowana 
na realizację zadania 

Rzeczywista kwota 
przekazana na 

realizację zadania  
Dysponent 

Ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa 

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

Sterylizacja i kastracja kotów wolno 
żyjących 

18 000,00 zł 18 000,00 zł WOŚr 

Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla 
kotów wolno żyjących 

27 000,00 zł 27 000,00 zł WOŚr 

Prowadzenie Szczecińskiego Centrum 
Edukacji Ekologicznej „Szmaragdowe 
-Zdroje” przy ul. Kopalnianej 12  
w Szczecinie  

282 000,00 zł 273 720,00 zł 
 

WOŚr 

4) w obszarze kultury fizycznej, turystyki i rekreacji: 

Obszar zadania 
z art. 4 Ustawy 

Nazwa zadania 
Kwota zaplanowana 
na realizację zadania  

Rzeczywista kwota 
przekazana na 

realizację zadania  
Dysponent 

 
Wspieranie  

i upowszechnianie kultury 
fizycznej 

(art.4 ust. 1 pkt. 17 Ustawy 

Sport dzieci i młodzieży – sport 
akademicki 

115 000,00 zł 123 550,00 zł WS 

Sport dzieci i młodzieży – sport  
w systemie szkolnym 

680 000,00 zł 726 500,00 zł WS 

Sport dzieci i młodzieży realizowany 
przez Uczniowskie Kluby Sportowe 

550 000,00 zł 550 000,00 zł WS 

Program wsparcia sportów wodnych  
w dyscyplinach olimpijskich 

1 300 000,00 zł 1 380 410,00 zł WS 

Program wsparcia sportu 
profesjonalnego w dyscyplinach 
halowych I liga 

4 000 000,00 zł 3 802 280,00 zł WS 
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Program wsparcia sportu 
profesjonalnego w dyscyplinach 
halowych II liga 

150 000,00 zł 254 977,00 zł WS 

Program wsparcia sportu 
profesjonalnego – Wspieranie Piłki 
Nożnej 
Nowa nazwa zadania: Program wsparcia 
sportu profesjonalnego – Wsparcie najwyższej 
klasy rozgrywkowej w piłce nożnej, 
Program wsparcia sportu amatorskiego 
 – wspieranie piłki nożnej, 
Program wsparcia sportu amatorskiego  
– wspieranie piłki nożnej – nabór II 

4 800 000,00 zł 5 016 950,00 zł WS 

Wspieranie sportów indywidualnych 800 000,00 zł 993 050,00 zł WS 

Wspieranie sportów walki 600 000,00 zł 650 000,00 zł WS 

Organizacja imprez sportowo  
- rekreacyjnych 
na terenie Gminy Miasto Szczecin 

700 000,00 zł 530 000,00 zł WS 

Młoda ekstraklasa 380 000,00 zł 380 000,00 zł WS 

Program przygotowań 
olimpijskich, paraolimpijskich 

102 950,00 zł 409 592,00 zł WS 

Kibice razem 60 000,00 zł 60 000,00 zł WS 

Organizacja imprezy sportowo-
rekreacyjnej o światowym zasięgu z 
propagowaniem wiedzy i 
współzawodnictwa w sporcie 
motorowym 

0 250  000,00 zł WS 

Przygotowania i start w finale PZLA 
Drużynowych Mistrzostw Polski U20 

0 22 000,00 zł WS 
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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  

Rzeczywista kwota 
przekazana na 

realizację zadania  
Dysponent 

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 

30 000,00 zł 
 

25 650,00 zł 
 

 
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 

1 920 000,00 zł 1 781 000,00 zł WK 

Prowadzenie  Inkubatora dla 
Organizacji Pozarządowych 
działających w sferze kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego 

 
355 000,00 zł 

 
355 000,00 zł 

 
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 

85 000,00 zł 85 000,00 zł BDO 

 

6) w obszarze pomocy społecznej i ochrony zdrowia: 

Obszar zadania 
z art. 4 Ustawy 

Nazwa zadania 
Kwota zaplanowana 
na realizację zadania  

Rzeczywista kwota 
przekazana na 

realizację zadania  
Dysponent 
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Przeciwdziałanie uzależnieniom  

i patologiom społecznym (art. 4 ust. 1 pkt 

32 Ustawy) 

Terapia i psychoterapia indywidualna 

 i grupowa skierowana do użytkowników 

narkotyków: osób uzależnionych 

 i przyjmujących narkotyki w sposób 

szkodliwy oraz ich bliskich 

180 000,00 zł 180 000,00 zł WSS 

Prowadzenie środowiskowej działalności 

profilaktycznej w zakresie rozwiązywania 

problemów narkomanii 

110 000,00 zł 93 990,00 zł WSS 

Wdrażanie i kontynuacja programów  

z zakresu profilaktyki selektywnej 

skierowanych do osób zagrożonych 

narkomanią 

100 000,00 zł 96 750,00 zł WSS 

Prowadzenie szkoleń z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom 

i patologiom społecznym, jako edukacja 

 i informacja dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych, ich nauczycieli 

oraz rodziców, na terenie miasta 

Szczecin 

125 000,00 zł 125 000,00 zł WSS 

Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin 

oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych 

Płodowym Zespołem Alkoholowym 

(skrót – FAS) 

100 000,00 zł 100 000,00 zł WSS 

Udzielanie wsparcia środowiskom 

abstynenckim poprzez prowadzenie 

klubu abstynenta na terenie Gminy 

Miasto Szczecin 

170 000,00 zł 166 513,00 zł WSS 
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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 

200 000,00 zł 0 zł WSS 

Profilaktyka selektywna prowadzona na 

rzecz dzieci i młodzieży – osób, które 

cechuje wysoka ekspozycja na czynniki 

ryzyka w odniesieniu do problemu 

alkoholowego 

100 000,00 zł 98 720,00 zł WSS 

Prowadzenie kampanii społecznych  

i przedsięwzięć informacyjno  

– edukacyjnych w zakresie profilaktyki 

stosowania substancji psychoaktywnych 

20 000,00 zł 0 WSS 

Wspieranie rodziny i systemu pieczy 

zastępczej w wykonywaniu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczej, w tym 

rodziny z problemem przemocy 

251 000,00 zł 245 470,00 zł WSS 

Organizacja wypoczynku letniego 

z elementami profilaktyki uzależnień, 

przeciwdziałania przemocy, terapii 

wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci 

z rodzin objętych pomocą MOPR, a także 

dla dzieci objętych opieką 

i wychowaniem w placówkach wsparcia 

dziennego funkcjonujących na terenie 

400 000,00 zł 206 792, 50 zł  WSS 
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Szczecina oraz środowisk rodzicielstwa 

zastępczego 

Profilaktyka prowadzona w placówkach 

wsparcia dziennego 
1 660 058,00 zł 1 654 136,42 zł WSS 

Wspieranie rodziny i systemu pieczy 

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

Prowadzenie grup wsparcia, wspieranie 

procesu usamodzielnienia osób 

dorastających w rodzinnej  

i instytucjonalnej pieczy zastępczej na 

terenie Szczecina 

184 400,00 zł 140 000,00 zł WSS 

Prowadzenie grup wsparcia, wspieranie 

procesu usamodzielniania osób 

dorastających w rodzinnej i 

instytucjonalnej pieczy zastępczej na 

terenie Szczecina 

184 400,00 zł 140 000,00 zł WSS 

Zapewnienie dziecku całodobowej opieki  

i wychowania w placówkach opiekuńczo  

– wychowawczych typu socjalizacyjnego 

650 000, 00 zł 649 992,00 zł 

WSS 

Diagnoza i terapia nieprawidłowości 

rozwojowych oraz niwelowanie skutków 

tych zaburzeń i wspieranie rodziny 

60 000,00 zł 60 000,00 zł 

WSS 

Placówki wsparcia dziennego 674 616,00 zł 672 209,21 zł WSS 

Szkolenie podwyższające kompetencje 

środowiska rodzicielstwa zastępczego 
100 000,00 zł 100 000,00 zł WSS 

Superwizja 36 000,00 zł 36 000,00 zł WSS 

Szkolenia dla kluczowych pracowników 

systemu wsparcia rodziny 
17 400,00 zł 34 880 zł 

WSS 

Pedagog rodzinny 182 400,00 zł 182 400,00 zł WSS 

Kierunek samodzielność 98 000,00 zł 150 540,00 zł WSS 
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Internetowy poradnik dla rodziców 7 000,00 zł 7 000,00 zł WSS 

Działalność na rzecz rodziny, 

macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka 

(art. 4 ust. 1 pkt 31 Ustawy) 

Szkoła dla rodziców i komunikacja 

międzypokoleniowa w rodzinie 
40 000,00 zł 0 zł 

WSS 

Działalność na rzecz integracji 

i reintegracji zawodowej i społecznej 

osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym (art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy) 

Prowadzenie Centrum Integracji 

Społecznej 
803 520,00 zł 491 036,00 zł 

 

WSS 

Pomoc społeczna, w tym pomoc 

rodzinom  

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

(art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy) 

Redystrybucja żywności na terenie 

Szczecina 
80 000,00 zł 80 000,00 zł 

WSS 

Reintegracja społeczna osób 

bezdomnych 
2 231 791,00 zł 2 004 593,00 zł 

WSS 

Zapewnienie schronienia osobom 

bezdomnym, wymagającym stałego 

wsparcia ze względu na wiek, chorobę 

lub niepełnosprawność 

1 384 368,00 zł 1 343 693,00 zł 

 

WSS 

Wydawanie posiłków przez organizacje 

pozarządowe 
998 250,00 zł 1 157 740,00 zł 

WSS 

Pomoc potrzebującym w formie 

świadczeń rzeczowych 
80 000,00 zł 90 000,00 zł 

WSS 

Punkt Pierwszej Pomocy 70 000,00 zł 69 999,93 zł  WSS 

Usługi opiekuńcze dla nowych klientów 

(osób niesamodzielnych) MOPR  

w Szczecinie 

865 597,50 432 798,75 zł 

WSS 

Wsparcie osób z niepełnosprawnością 

intelektualną poprzez dofinansowanie 

miejsc w mieszkaniu chronionym 

180 000,00 zł 180 000,00 zł WSS 
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Prowadzenie Środowiskowego Domu 

Samopomocy dla Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie 

1 786 499,00 zł 1 993 690,50 zł WSS 

Ochrona i promocja zdrowia, w tym 

działalność lecznicza w rozumieniu 

ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (art.  4 ust. 1 pkt 6 

ustawy) 

Opieka paliatywna 80 000,00 zł 50 000,00 zł WSS 

Profilaktyka i promocja zdrowia 

adresowana do mieszkańców Szczecina 
120 000,00 zł 150 000,00 zł WSS 

Kampania informacyjna dotycząca 

zdrowia psychicznego 
50 000,00 zł 50 000,00 zł WSS 

Działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych (art. 4 ust. 1 pkt 7 

ustawy) 

Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie 

różnych form wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin 

670 000, 00 zł 650 000, 00 zł WSS 

Organizowanie i rozwijanie 

różnorodnych form wsparcia oraz 

działań o charakterze aktywizującym  

i integracyjnym na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

350 000,00 zł 211 998,20 zł WSS 

Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej 
310 000,00 zł 310 000,00 zł WSS 

Działalności na rzecz integracji 

cudzoziemców (art. 4  ust. 1 pkt  5 a 

ustawy) 

Prowadzenie działań na rzecz wsparcia 

zamieszkałych na terenie Gminy Miasto 

Szczecin cudzoziemców w procesie 

integracji ze społecznością lokalną 

100 000,00 zł 100 000,00 zł 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 

600 000,00 zł 351 000,00 zł WSS 

Integracja i aktywizacja osób starszych  

– wsparcia inicjatyw popularyzujących 

naukę i aktywność intelektualną 

140 000,00 zł 0 zł WSS 
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seniorów na terenie Gminy Miasto 

Szczecin (UTW) 

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego 

Domu Senior + przy ul. Królowej Jadwigi 

45   

300 000,00 zł 165 400,00 zł WSS 

Zapewnienie funkcjonowania Klubu 

Seniora Senior + przy al. Wojska 

Polskiego 63  

50 000,00 zł 50 000,00 zł WSS 

Zapewnienie funkcjonowania Klubu 

Seniora Senior + przy al. Wojska 

Polskiego 63  

50 000,00 zł 50 000,00 zł WSS 

Zapewnienie funkcjonowania Klubu 

Seniora Senior + przy ul. Barnima 22 
50 000,00 zł 50 000,00 zł WSS 

Prowadzenie Centrum Seniora  330 000,00 zł 325 000,00 zł WSS 

Prowadzenie DDPS oraz Klubu Seniora 

przy ul. Młodzieży Polskiej  
350 000,00 zł 300 000,00 zł WSS 

 

7) w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego: 

Działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych 

(art. 4 ust. 1 pkt 13 Ustawy) 

Wspieranie oddolnych inicjatyw 

organizacji pozarządowych w Gminie 

Miasto Szczecin 

100 000,00 zł 100 000,00 zł BDO 

Obsługa Szczecińskiego Budżetu 

Obywatelskiego (SBO) – wsparcie 

procesu realizacji SBO  

45 000,00 zł 45 000,00 zł BDO 

Obszar zadania 
z art. 4 Ustawy 

Nazwa zadania 
Kwota zaplanowana 
na realizację zadania  

Rzeczywista kwota 
przekazana na 

realizację zadania  
Dysponent 
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w zakresie m.in. edukacji, obsługi  

i promocji projektu 

Obsługa inicjatywy lokalnej – wsparcie 

procesu realizacji inicjatywy lokalnej  

w zakresie m.in. Edukacji, obsługi i 

promocji projektu 

45 000,00 zł 45 000,00 zł BDO 

Prowadzenie Centrum Aktywności 

Lokalnej w Szczecinie 
60 000,00 zł 60 000,00 zł BDO 

Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego 

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

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich 75 000,00 zł 75 000,00 zł BDO 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 240 240,00 zł 240 240,00 zł BMRK 

Promocja i organizacja wolontariatu 

(art. 4 ust. 1 pkt 27 Ustawy) 
Prowadzenie Centrum Wolontariatu 95 000,00 zł 100 000,00 zł 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 

310 000,00 zł 265 965,00 zł BDO 

Prowadzenie Centrum Wspierania 

Organizacji 
192 000,00 zł 202 000,00 zł 

BDO 

Przygotowanie i realizacja wydarzeń XIV 

Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych  

oraz XIX edycji spotkania szczecińskich 

organizacji pozarządowych „Pod 

Platanami” skierowanych do 

mieszkańców Szczecina oraz lokalnego 

sektora pozarządowego 

0 zł 60 000,00 zł 

 

 

BDO 
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 Działania edukacyjno-informacyjne 

poświęcone tematyce zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami w szczecińskim sektorze 

pozarządowym 

0 zł  20 000,00 zł 

 

 

BDO 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz zwiększanie świadomości prawnej 

społeczeństwa 

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

Nieodpłatna pomoc prawna 240 240,00 zł 240 240,00 zł BMRK 

Edukacja prawna 31 680,00 zł 31 680,00 zł BMRK 

8) w obszarze rewitalizacji 

Obszar zadania 
z art. 4 Ustawy 

Nazwa zadania 
Kwota zaplanowana 
na realizację zadania  

Rzeczywista kwota 
przekazana na 

realizację zadania  
Dysponent 

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” 

100 000,00 zł 100 000,00 zł 
BR 

(BAM) 

Przygotowanie i realizacja programu 
animacji społecznej w procesie 
rewitalizacji w ramach projektu  
pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni 
publicznej i zabudowy śródmiejskiego 
odcinka Al. Wojska Polskiego 
w Szczecinie” 

90 000,00 zł 90 000,00 zł 
BR 

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

w roku 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wsparcie przez miasto inicjatyw lokalnych przejawianych przez mieszkańców w 2021: 

 

 

 

 

 

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

pozakonkursowym 

Kwota zaplanowana na 
realizację zadania 

Rzeczywista kwota 
przekazana na realizację 

zadania  
Dysponent 

15 000,00 zł 15 000,00 zł WOŚr 

0 zł 9 800,00 zł WGK 

514 000,00 zł 1 056 127,00 zł  WS 

107 140,00 zł 12 000,00 zł  BDO 

240 000,00 zł 379 000,00 zł WK 

10 000,00 zł 10 000,00 zł BPM 

40 000,00 zł 29 000,00 zł WOś 

30 000,00 zł 29 500,00 zł BR (BAM) 

70 000,00 zł 109 930,00 zł WSS 

Nazwa zadania 
Kwota zaplanowana na 

realizację zadania  

Rzeczywista kwota 
przekazana na realizację 

zadania  
Dysponent 

Inicjatywa Lokalna 370 000,00 zł 259 821,00 zł BDO 

Społeczna Inicjatywa Lokalna 700 000,00 zł 113 649,25 zł WIM 
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Legenda: 

WZKiOL – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 

WOŚ – Wydział Oświaty 

WOŚr – Wydział Ochrony Środowiska 

WS – Wydział Sportu 

BDO – Biuro Dialogu Obywatelskiego 

WK – Wydział Kultury 

WSS – Wydział Spaw Społecznych 

BMRK – Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 

BR – Biuro Rewitalizacji  

BAM – Biuro Architekta Miasta 

WGK – Wydział Gospodarki Komunalnej 

BPM – Biuro Prezydenta Miasta  

WIM – Wydział Inwestycji Miejskich  
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