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Wstęp 

 
Gmina Miasto Szczecin prowadzi od wielu lat działania zmierzające                                

do wzmocnienia sektora pozarządowego i aktywnych obywateli. Działania te znajdują 

swoje odzwierciedlenie nie tylko  w coraz większej ilości zadań zlecanych tym 

organizacjom, ale także są realizowane poprzez wiele różnych form 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, systematycznie także wzrasta ilość środków w budżecie Miasta 

przeznaczonych na współpracę z III sektorem.  

 

Organizacje pozarządowe 

 

Na terenie Miasta Szczecin było zarejestrowanych na dzień sporządzania 

niniejszego raportu (5 marca 2019 roku) 2358 organizacji pozarządowych. Dominującą 

od lat formą działalności wybieraną przez obywateli jest stowarzyszenie posiadające 

osobowość prawną nadawaną przez KRS – w roku 2018 powołano do życia 180 takich 

organizacji. Osobowość prawną uzyskało także 133 fundacji. Do ewidencji stowarzyszeń 

zwykłych wpisano 61 nowych stowarzyszeń. Jeśli chodzi o organizacje sportowe w roku 

2018 zarejestrowano 7 stowarzyszeń kultury fizycznej (nieprowadzących działalności 

gospodarczej), 1 uczniowski klub sportowy, a KRS nadał osobowość prawną 5 

organizacjom sportowym. Powołano do życia także 46 jednostek terenowych organizacji, 

których siedziba zarządu głównego zlokalizowana była poza Szczecinem. 

 

    

 



 

 

61
8

318

Organizacje
zarejestrowane w KRS

Stowarzyszenia zwykłe

Kluby sportowe 

  

Wykres 1. Ilość organizacji pozarządowych utworzonych w 2018 r. 
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Wykres 2. Ilość organizacji pozarządowych zarejestrowanych w KRS w 2018 r. 
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Wykres 3. Ilość organizacji sportowych wpisanych do ewidencji Prezydenta Miasta 

Szczecin w 2018 r.  



 

 

Finanse 

 

Gmina Miasto Szczecin udzieliła w 2018 roku 729 dotacji na łączną kwotę 

36.378.498,20 zł. Dominującą formą zlecania zadań publicznych było wsparcie,                       

co oznacza, że zleceniodawca jakim jest Miasto, oczekiwał wkładu własnego                              

w realizowane przez organizacje zadania. .Przyznać należy, że forma ta mobilizuje 

organizacje do poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania zadań publicznych,              

co w praktyce wspiera same organizacje jak i budżet Miasta. Dane  o udzielonych 

dotacjach zawierają tabele nr 1 i 2. 

 

 

Tabela 1. Zestawienie dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym oraz ilość 

ogłoszonych otwartych konkursów ofert w latach 2013 – 2018. 

 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Liczba  
udzielonych  

dotacji 

489 412 534 475 

 

663 

 

 

729 

Kwota 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 

Liczba  
ogłoszonych 

otwartych konkursów 
ofert 

71 65 65 66 
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Wykres 4. Ilość udzielonych dotacji w latach  2013-2018. 
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Wykres 5. Dotacje ogółem (w złotówkach) w latach 2013-2018. 
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Wykres 6. Ilość ogłoszonych otwartych konkursów ofert w latach 2013-2018. 
 
 
 
 
Tabela 2. Zestawienie dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w latach  
2013 – 2018 w trybie pozakonkursowym (art. 19 a Ustawy o dppiow). 
 
 

Rok 2013 2014 2015   2016 2017 2018 

 
Liczba udzielonych 

dotacji (MD) 
 

99 89 72 

 

128 

 

191 

 
256 

 
Kwota dotacji ogółem  

(w złotych) 
 

 
557.474,00 

 
648.833,00 

 
441.985,00 

 
 

719.999,00 

 
 

1.033.208,0 

 
 

1.591.560,8 
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Wykres 7. Ilość udzielonych dotacji w trybie pozakonkursowym w latach 2013-2018. 
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Wykres 8. Ogólna kwota dotacji udzielona w trybie pozakonkursowym (w złotówkach),  
w latach 2013-2018. 
 
 
 
 

Uchwała w sprawie programu współpracy a jego 
praktyczna realizacja. 

 
Wskaźniki realizacji 

 

W programie współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r., 

określony został sposób oceny i realizacji Programu.  

Za wskaźniki efektywności realizacji Programu przyjęto: 

1) liczbę ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, 

2) liczbę zawartych umów na realizację zadania publicznego, 

3) liczbę umów wieloletnich zawartych na realizacje zadania publicznego, 

4) liczbę otwartych konkursów ofert, 

5) liczbę małych dotacji, 

6) wysokość kwot udzielonych dotacji na realizację zadań publicznych: 



 

 

 w trybie otwartych konkursów ofert, 

 w trybie małych dotacji, 

 w innych trybach, aniżeli wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, 

7) ilość aktualności umieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, 

8) ilość konsultacji z Organizacjami, 

9) ilość udostępnionych nieruchomości i lokali dla Organizacji, 

10) ilość ankiet weryfikacyjnych wypełnionych i zwróconych przez Organizacje do BDO 

(byłego BOP), 

11) wysokość kwot udzielonych dotacji w stosunku do kwot zaplanowanych. 

 

W 2018 r. Gmina Miasto Szczecin prowadziła współpracę o charakterze finansowym 

w postaci wspierania i powierzania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na 

dofinansowanie/sfinansowanie ich realizacji. W roku 2018 Gmina Miasto Szczecin 

ogłosiła 72 otwarte konkursy ofert. Zadania zlecano organizacjom oraz innym podmiotom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach następujących sfer pożytku 

publicznego: 

1) ratownictwa i ochrony ludności; 

2) nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania; 

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

4) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

6) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

     regionalnego; 

7) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

8) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

9) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

10) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

11) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

12) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16.04.2011r. o działalności leczniczej; 

13) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

14) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 



 

 

15) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości 

prawnej społeczeństwa; 

16) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

17) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 

18) promocji i organizacji wolontariatu; 

19) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-33 ustawy; 

20) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

      przedsiębiorczości; 

21) rewitalizacji. 

W roku 2018 organizacje pozarządowe złożyły łącznie 895 ofert: w otwartych 

konkursach 534 oferty i w trybie pozakonkursowym 361. Zostały zawarte  729 umowy     

(w tym 31 umów wieloletnich na kwotę 4.016.603 zł) oraz 18 umów o aneks na kwotę 

5.327.009,60 zł).  

W rezultacie w roku 2018 Gmina Miasto Szczecin udzieliła 426 dotacji w procedurze 

otwartego konkursu ofert na łączną kwotę: 29.459.927,80 zł. Ponadto rok ten obfitował  

w oferty składane przez organizacje w procedurze tzw. małej dotacji, których do Gminy 

Miasto Szczecin wpłynęło 361. Zawartych zostało 256 umów na kwotę: 1.591.560,80 zł. 

W trybie innym niż otwarty konkurs i „mała dotacja” przekazano 29 organizacjom kwotę 

4.600.040,86 zł. 

Łączna kwota przekazana organizacjom pozarządowym na realizację zadań w roku 

2018 to 40.978.539,06 zł. 
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Wykres 9. ilość ofert składanych w 2018 r. 
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Wykres 10. Środki przeznaczone na realizację zadań publicznych w 2018 r. 

 

Ocena realizacji Programu w zakresie wysokości kwot udzielonych dotacji w roku 

2018 w stosunku do kwot zaplanowanych prezentuje tabela pn. „Zadania publiczne 

przewidziane do zlecania organizacjom  w 2018 roku – wysokość kwot udzielonych 

dotacji w stosunku do kwot zaplanowanych”, stanowiąca Załącznik do niniejszego 

Raportu.  

W ramach współpracy Miasta z organizacjami dotyczącej wzajemnego informowania 

się o planowanych kierunkach działalności, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  

w roku 2018 zostało zamieszczonych 197 „Aktualności” i 61 wydań Newslettera, 

informujących mieszkańców oraz organizacje pozarządowe o ważnych wydarzeniach ze 

sfery pozarządowej. 

 

W roku 2018 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 2018 rok, 

Przeprowadzono także konsultacje społeczne z mieszkańcami: 

 dotyczące wieloletnich kierunków inwestycyjnych dla Miasta Szczecin po 

roku 2020, 

 dotyczące propozycji zmian w statutach osiedli Miasta Szczecin,  

 dotyczące Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. 

 



 

 

 
W roku 2018 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, a mianowicie Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych „Sektor 3” oraz Szczecińskiego Inkubatora Kultury. Łącznie w roku 2018 

przekazano organizacjom pozarządowym 10 nieruchomości, w tym 6 lokali użytkowych 

na prowadzenie działalności pożytku publicznego. 

Ponadto, jak co roku Biuro Dialogu Obywatelskiego przeprowadziło ankietę 

weryfikacyjną wśród organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających  

w sferze pożytku publicznego na terenie Gminy Miasto Szczecin. Celem ankiety było 

zebranie i zaktualizowanie danych o organizacjach, a także umieszczenie ich  

w ogólnodostępnej bazie danych administrowanej przez Biuro Dialogu Obywatelskiego. 

W wyniku przesłanej ankiety informację zwrotną do Biura przekazały  75 organizacje. 

 

Wydarzenia 

 

Rok 2018 obfitował także w wydarzenia i akcje, zorganizowane przez Gminę Miasto 

Szczecin dla organizacji pozarządowych: 

 

Lp. Wydarzenie Termin Miejsce 

1. Akcja promocyjna  
„Niewiele trzeba 
 by czuć się lepiej.  
Wystarczy 1 %” 

styczeń – kwiecień 2018 r. 
 

teren Szczecina 

2. XVII Walne Spotkanie Organizacji 
Pozarządowych 
 

15 luty 2019 r. Sala nr 160 Zakładu 
Ubezpieczeń 

Społecznych  przy 
ul. Jana Matejki 22 

w Szczecinie 

3. XII Tydzień Inicjatyw 
Pozarządowych/ XVII Szczecińskie 
Spotkanie Organizacji 
Pozarządowych „POD  PLATANAMI” 
 

21 – 27 maja  
2018 r.  

 

siedziby 
szczecińskich 
organizacji, 

przestrzeń Miasta 
Szczecin m.in. Jasne 

Błonia im. Jana 
Pawła II 

4. VIII Gala Obywatelska 2018 
 

5 grudnia 2018 r. Teatr Lalek 
„Pleciuga” 

 

 



 

 

Akcja 1%  

Szczecińskie organizacje pożytku publicznego oraz Miasto Szczecin po raz kolejny 

prowadziły akcję, która miała zachęcać do odpisania 1% podatku dochodowego na rzecz 

wybranej organizacji pożytku publicznego.  

 

Zeszłoroczne działania odbyły się pod wspólnym hasłem „Niewiele trzeba by czuć się 

lepiej. Wystarczy 1 %”. Celem akcji było rozpropagowanie wśród mieszkańców Szczecina 

informacji o możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego. Organizatorom zależało na tym, aby jak najwięcej środków 

pochodzących z 1 % zatrzymać w Mieście.  

Wydarzenia organizowane przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta 

Szczecin realizowane były we współpracy z Towarzystwem Wspierania Inicjatyw 

Kulturalno-Społecznych „TWIKS”:  

Materiały drukowane – W okresie prowadzenia działań promocyjnych zostały 

wydrukowane materiały w postaci: plakaty o formacie A-full kolor w ilości 200 sztuk, 

ulotki o formacie A4 łamane full kolor w ilości 3.500 sztuk, roll-up  formacie 100x200 cm 

ful kolor w ilości 2 sztuki. Wszystkie materiały zostały wykonane według projektu UM 

oraz kolportowane były systematycznie podczas trwania całej akcji, tak aby zachować 

ciągłość w przekazie informacyjnym. Kolportaż materiałów dokonywany był na 

podstawie współczynnika odwiedzania  danych miejsc przez mieszkańców Szczecina. 

Kontakt z organizacjami - Organizacje Pożytku Publicznego miały możliwość 

zaprezentowania swojej działalności na stronie internetowej organizatora oraz  

w mediach społecznościowych. Informacje te były także udostępniane w punktach 

informacyjnych podczas wydarzeń towarzyszących. 

Media społecznościowe – Promocja w mediach społecznościowych prowadzona była za 

pomocą już istniejących profili w najpopularniejszych serwisach społecznościowych, 

wykorzystywanych przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno Społecznych 

„TWIKS”. Wykorzystane zostały również profile innych instytucji oraz partnerów w celu 

zwiększenia zasięgu informacji wypuszczanych w czasie realizowania kampanii. 

Głównym zadaniem było uzyskanie dobrego współczynnika oddziaływania na odbiorców 

obecnych w mediach społecznościowych, dobre dopasowanie treści  

w czasie rzeczywistym. 



 

 

Strona internetowa – Kontynuacja prowadzenia strony www.1procent.szczecin.eu. 

Głównym elementem funkcjonalnym strony  była wyszukiwarka organizacji wyposażona 

w moduł filtrowania według tematycznych tagów. Dzięki temu proces odszukiwania 

pożądanej organizacji został przyśpieszony oraz bardzo ułatwiony.  

Informacja w urzędach skarbowych- podczas trwania kampanii informacje dotyczące 

OPP uprawnionych do otrzymania 1% z podatku były przekazywane zainteresowanym 

mieszkańcom Szczecina poprzez materiały informacyjne oraz bezpośredni kontakt  

z osobą udzielającą wszystkich niezbędnych informacji. 

Na terenie szczecińskich Urzędów Skarbowych zostały zorganizowane punkty 

informacyjne, w których w uzgodnionych terminach dyżurowali przedstawiciele OPP, 

udzielając informacji o obowiązujących zasadach przekazywania 1% na rzecz OPP w roku 

2018. 

Dyżur 1% -  Na terenie wszystkich centrów handlowych w Szczecinie zostały 

zorganizowane punkty promujące przekazywanie 1% na szczecińskie OPP. Do 

wydarzenia włączono chętne do działania Organizacje Pożytku Publicznego, które 

podczas dyżurów mogły zaprezentować mieszkańcom Szczecina swoją działalność.  

Szczecińskim OPP został udostępniony punkt informacyjno-promocyjny na terenie 

centrum handlowego    w którym osoby zainteresowane przekazaniem swojego jednego 

procentu, mogły zapoznać się z tematyką zadania publicznego, otrzymać materiały                    

i zasięgnąć informacji o lokalnych OPP. 

Akcja 1% realizowana była we współpracy ze Towarzystwem Wspierania Inicjatyw 

Kulturalno Społecznych. Dodatkowo zadanie wspierały SEKTOR 3 i Szczeciński Inkubator 

Kultury w zakresie informacyjno-promocyjnym. 

Ponadto Miasto organizowało inne ważne dla III sektora wydarzenia, wśród których 

należy wymienić: 

 
 

XVII Walne Spotkanie Organizacji  Pozarządowych 
 
W dniu 15 lutego 2018 roku w sali nr 160 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

przy ul. Jana Matejki 22 w Szczecinie odbyło się XVII Walne Spotkanie Organizacji 

Pozarządowych, w którym wzięło udział 79 osób, przedstawicieli szczecińskich 

https://cetus.umszczecin.local/owa/redir.aspx?C=W53W_rCf3k-2o-EBHs29Nqx4lo53KNMI9UM0hqDC-sBJEQCMmaQ42SRrqo7aV3C3x6T3DuJMmCU.&URL=http%3a%2f%2fwww.1procent.szczecin.eu


 

 

organizacji pozarządowych. Tegoroczne XVII Walne Spotkanie Organizacji 

Pozarządowych miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, podczas którego 

podsumowano kadencję Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego za lata 

2015-2018 oraz przeprowadzono wybory do Rady na kolejną kadencję 2019-2021.           

W wyniku wyborów do nowej Rady wybrano 8 osób reprezentujących środowisko 

szczecińskich ngs’ow. 

 

XII Tydzień Inicjatyw Pozarządowych oraz XVII Szczecińskie Spotkanie 
Organizacji Pozarządowych  „POD  PLATANAMI” 
 
Tydzień Inicjatyw Pozarządowych to czas, kiedy szczecińskie organizacje pozarządowe 

prezentują swoje działania mieszkańcom Szczecina. Stowarzyszenia, fundacje, kluby 

sportowe, ochotnicze straże pożarne, związki i towarzystwa mogą pokazać jak wyglądają 

ich działania 

XII Tydzień Inicjatyw Pozarządowych rozpoczął się 21 maja 2018 r. i  obejmował cykl 

bezpłatnych warsztatów, szkoleń, seminariów, spotkań, imprez przygotowanych przez 

szczecińskie organizacje pozarządowe, które przybliżyły szczeciński III sektor 

mieszkańcom Szczecina.  Były to między innym inicjatywy: 

Z książką zawsze POGODNie -  spotkania czytelniczo- warsztatowe przy SP 53,  

Bezpieczny świat finansów. Finanse w sieci  w Sektor 3 -  nauka korzystania z mobilnych 

usług finansowych i bankowości elektronicznej dla seniorów, 

 Czym skorupka za młodu…  - zajęcia edukacyjne dla kobiet w ciąży zorganizowane przez 

Fundację MACIERZANAKA, 

 "Street Postcard" - Szczecińska uliczna pocztówka- wspólne malowanie kreatywnej 

pocztówki przez mieszkańców na płytach betonowych na Placu im. Waleriana 

Pawłowskiego  (SMiMP „POGODNIAK”), 

 Szczecin oazą (nie)spokoju -  relaks na hamakach w tzw. Oazie (nie)spokoju w Parku 

Kasprowicza (Zespół Niespokojnych Nóg),  

Spaceruj z FiKą  -wyjątkowy spacer z przewodnikiem miejskim, który przybliży nam 

historię dzielnicy Śródmieścia (Fundacja Fika Czyta).  

Koncert w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Szczecinie – (Stowarzyszenie Lepszy 

Szczecin) 

 Dzień Darmowego Komiksu  zorganizowany przez Stowarzyszenie POP-ART w  filii 

ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie 



 

 

Forum "Współdecydowanie"  - spotkanie przedstawicieli  środowisk naukowych oraz 

administracji samorządowej, radnych i aktywistów w celu wspólnej dyskusji, 

kształtującej społeczne postawy obywatelskie w naszym mieście.  

Festyn Rodzinny "Mama, Tata i Ja" przy SP 14 na Golęcinie (Stowarzyszenie Nasze 

Golęcino) Sąsiedzki Bazarek Dóbr  - Obiekt Kreatywny przy ul. Królowej Jadwigi 2 w 

Szczecinie   

otwarty, społeczny pchli targ z szeregiem działań animacyjnych, zaplanowanych 

wspólnie  z mieszkańcami przez Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki. 

 Spotkanie genealogiczne w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie – zajęcia dla osób 50+ 

budowania historii swoich najbliższych, opracowania archiwum rodzinnego i drzewa 

genealogicznego (Zachodniopomorskie Towarzystwo Genealogiczne Pomerania), 

 Warsztaty wokalne dla dzieci  na Dźwigozaurową nutę w CKE Stara Rzeźnia / i na 

Jasnych Błoniach (IGA'cki Band czyli Szczecińska Akademia Szantowa. 

 

Zwieńczeniem Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych było XVI Szczecińskie Spotkanie 

Organizacji Pozarządowych.  

 

„Pod Platanami 2018” Wydarzenie zorganizowane po raz siedemnasty, odbywało się 

na terenie Jasnych Błoni w dniu 27 maja 2018 r. Miało ono charakter pikniku familijnego 

oraz wielkiego święta szczecińskich NGO-sów, w trakcie którego organizacje prezentują 

swoją działalność, a także zachęcają mieszkańców do aktywności społecznej . Celem  

imprezy jest prezentacja organizacji pozarządowych, wymiana doświadczeń, wsparcie              

w nawiązywaniu cennych kontaktów jak i dobra zabawa dla szczecinian i ich rodzin.  

Na terenie Jasnych Błoni mieszkańcy mogli wziąć udział w strefie sportu Floating Trippin’ 

Festiwal. Każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności w zadaniach sportowych, w strefie 

gier rakietowych, Frisbee Ultimate, na poduszce Blob Jump, w zawodach sumo i  innych 

odbywających się zarówno na Jasnych Błoniach jak i na terenie Szczecina: 

 "W ogniu doświadczeń" Piknik profilaktyki przeciwpożarowej oraz promocji 

wolontariatu  w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności – pokazy ratownicze, 

 Miasteczko Teleskopów - możliwość obserwacji zjawisk astronomicznych z użyciem 

teleskopów (Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział w Szczecinie),  



 

 

Moja przygoda z morsowaniem - rozmowy z ekspertami ze Szczecińsko – Polickiego 

Klubu "MORSY" im. Zbyszka Ulatowskiego oraz kąpiel w basenie z lodem na terenie 

imprezy,  

 

 SzczecinTrails - Bezpieczna jazda pod Platanami - otwarte szkolenie z techniki jazdy 

oraz wycieczka rowerowa do Puszczy Wkrzańskiej, 

 

Nightskating z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka  - przejazd wieczorny dla rolkarzy ze 

Szczecina, ulicami miasta z przedstawicielami Stowarzyszenia Rolkowy Szczecin, 

 

Punkt Promocji Zdrowia E-Medycyna  - edukacja w zakresie zdrowego stylu życia, 

odżywiania się, aktywności fizycznej, prowadzenie badań profilaktycznych przez 

członków Fundacja na rzecz aktywnego rozwoju telemedycyny i e-zdrowia w Polsce - 

Fundacja E-Medycyna 

Na deskach Szczecińskiego Amfiteatru przedstawiciele NGO zorganizowali  koncerty, 

występy chórów i pokazy tańca baletowego. Swoje programy i prezentacje na scenie  

przedstawiło 15 organizacji. Dla najmłodszych przygotowano Przedszkole Pod Chmurką, 

gdzie rodzice mogli zostawić swoje pociechy otoczone troskliwą opieką 

wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. 

W ramach Platanów 2018 zorganizowano  również  „strefę miejską”, w której można 

było zapoznać się z programami i działaniami realizowanymi przez Gminę Miasto 

Szczecin. Szczególną popularnością cieszyły się stoiska: Szczecińskiego Budżetu 

Obywatelskiego, Nieodpłatnych Porad Prawnych, Biura Miejskiego Rzecznika 

Konsumentów, Codziennie Polskę Tworzymy,  Kierunki Przyszłości 21/27, Szczecińskiej 

Agencji Artystycznej czy Żeglugi  Szczecińskiej Turystyka i Wydarzenia Sp. z. o.o. 

Przedstawiciele stoisk prowadzili rozmowy z mieszkańcami na temat programów 

realizowanych w Gminie, zachęcali do aktywności obywatelskiej oraz do włączania się   

w działalności organizacji pozarządowych. W imprezie wzięło udział ponad 150 

szczecińskich organizacji.  

Dla wystawców zorganizowano konkurs na Najpiękniejszą Prezentację. Najciekawsze 

prezentacje stoisk oraz aktywne uczestnictwo w imprezie zostały nagrodzone. Przyznano 

1 nagrodę główną ( bon zakupowy o wartości 800 zł) dla Stowarzyszenia Pieśni i Tańca 

Szczecinianie  i  4 wyróżnienia dla Fundacji Liga Superbohaterów, Stowarzyszenia 



 

 

Pomorze Zachodnie w Chuście, Szczecińsko-Polickiego Klubu Morsy im. Zbyszka 

Ulatowskiego i Szczecińskiego Klubu Strzeleckiego. 

Gala Obywatelska 2018 

W dniu 5 grudnia 2018 r. w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie odbyła się 

VIII już edycja Gali Obywatelskiej organizowanej w ramach Światowego Dnia 

Wolontariatu. Podczas spotkania zaprezentowane zostały dobre przykłady aktywności 

obywatelskiej oraz zaangażowania społecznego szczecińskich organizacji 

pozarządowych. 

W tym roku podczas uroczystości zostały m.in. podsumowane działania społeczne 

mieszkańców naszego miasta oraz poznaliśmy laureatów konkursu „Barwy 

Wolontariatu” w którym: 

1. miejsce zajęli Mali Wolontariusze z Przedszkola Publicznego nr 3 „Pentliczek”, 

2. miejsce: Wolontariusze z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie, 

3. miejsce: Szkolny Klub Wolontariatu, ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, 

Wydarzeniu towarzyszyła oprawa muzyczna, a biletem wstępu na galę były zbierane 

przez wolontariuszy książki dla dzieci, które trafią do Stowarzyszenia „Zrozumieć”  

prowadzącego specjalistyczną placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i dorosłych.  

Podziękowania i wyróżnienia otrzymali również  autorzy zwycięskich projektów SBO,  

mieszkańcy, którzy wzięli udział w Inicjatywie lokalnej oraz organizacje pozarządowe 

oraz grupy, które skorzystały z mikrodotacji. 

Biuro Dialogu Obywatelskiego, jako koordynator w zakresie prowadzenia spraw 

związanych z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz instytucji 

wspierających działalność tych organizacji, organizowało  

w miarę zapotrzebowania szkolenia dla organizacji, a także nawiązywało  

i utrzymywało kontakt z instytucjami, organizacjami, firmami itp. prowadzącymi 

działalność szkoleniową dla organizacji. Przez cały rok kontynuowana była także 

współpraca Biura Dialogu Obywatelskiego ze  Szczecińskim Centrum Wspierania 

Organizacji Pozarządowych Sektor3 oraz Szczecińskim Inkubatorem Kultury. 

 Oba centra prowadzą bardzo podobną działalność  - cel główny to  wspieranie 

społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój potencjału już istniejących i wzmacnianie 

procesu powstawania nowych organizacji pozarządowych. Cel ten jest realizowany 



 

 

poprzez spotkania, szkolenia, doradztwo, warsztaty, udostępnianie pomieszczeń, adresu 

pocztowego czy szafek na dokumenty.  

 Działalność obu centrów wspierana jest przez działające od 12 lat Regionalne 

Centrum Wolontariatu prowadzone przez Stowarzyszenie „Polites”. Jest to także 

zadanie finansowane z budżetu Miasta Szczecin. Głównymi celami działania Centrum 

Wolontariatu jest prowadzenie bazy wolontariuszy i instytucji poszukujących 

wolontariuszy, prowadzenie szkoleń, promocja idei wolontariatu i współpraca  

z instytucjami publicznymi oraz organizacjami  w kwestiach dotyczących wolontariatu. 

Gmina Miasto Szczecin wspiera oddolne inicjatywy organizacji pozarządowych. 

W roku 2018 przeznaczono na te działania środki w wysokości 100.00,00  zł. Zadanie 

zostało powierzone fundacji Sektor 3 w ramach otwartego konkursu ofert., gdzie  celem 

było wyłonienie podmiotu zwanego operatorem. Następnie Sektor 3 przeprowadził 

otwarty konkurs ofert na „mikrodotacje”. W ramach projektu w roku 2018, 

zrealizowano 47 inicjatyw  (w I naborze: 25 przedsięwzięć, w II naborze: 22 wydarzenia), 

które swym zasięgiem objęły bezpośrednio 12.000 osób, pośrednio pow. 50.000 osób - 

mieszkańców Szczecina.  

Kolejnym narzędziem umożliwiającym współdziałanie mieszkańców i organizacji 

pozarządowych i mieszkańców z Gminą jest Inicjatywa lokalna. W roku 2018 

uruchomiono procedurę inicjatywy lokalnej i w wyniku aktywności mieszkańców i 

wspierających ich organizacji  zrealizowano pierwsze trzy projekty: Krokusowa 

Rewolucja - sadzenie cebul krokusów na terenie  Miasta Szczecin przez mieszkańców, 

Nauka jazdy na rolkach na Gumieńcach i Kwiaty na ul. Kwiatowej. 

Budowanie integracji mieszkańców ze swoim miejscem zamieszkania, 

pobudzanie aktywizacji społecznej mieszkańców i podniesienie ich świadomości 

obywatelskiej osiągnięto także poprzez  przygotowanie i realizację Programu animacji 

społecznej w procesie rewitalizacji oraz prowadzenie Punktu konsultacyjnego na 

terenie obszaru rewitalizacji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru 

przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego 

w Szczecinie”. Zadania, na które  przeznaczono łącznie 110 200,00 zł zrealizowało  

w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego: Stowarzyszenie Edukacyjno-

Artystyczne "Oswajanie Sztuki". 

  Istotnym we współpracy  samorządu z sektorem pozarządowym jest 

powoływana przez Prezydenta Miasta Szczecińska Rada Działalności Pożytku 

Publicznego, będąca organem doradczo-opiniujący w zakresie dotyczącym działalności 



 

 

organizacji pożytku publicznego.  W 2018 r. Rada spotkała się na 9 posiedzeniach, na 

których podjęła stanowisko dotyczące uchwały „Programu współpracy Gminy Miasto 

Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2019 rok”. Ponadto na spotkaniach omawiano 

zmiany w  ustawie o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, spoty 

dotyczące promowania bulwarów jako miejsc pełnych pasji i spotkań, jak i temat polityki 

senioralnej czy programu inicjatywy lokalnej.  

              Gmina wspiera także organizacje pozarządowe skupiające kombatantów i osoby 

represjonowane. W 2018 roku Stowarzyszenie Konie i Natura otrzymało dotacje  

w kwocie 85 000zł na realizację swoich działań, w tym: Kalendarium Niepodległości, 

Dzień Weterana,  Zaduszki kombatanckie „Bohaterowie naszych wspomnień”,  Wystawa 

„Nasza droga do wolności”, Wigilia „Wojsko z Kombatantami”. Co najmniej dwa razy  

w miesiącu odbywają się Spotkania Prezydium Rady Kombatantów i Osób 

Represjonowanych, a co najmniej dwa razy do roku Plenarne Spotkania Rady.   

              W Szczecinie również aktywnie funkcjonują organizacje skupiające mniejszości 

narodowe i etniczne, które przy udziale  gminnych  dotacji zorganizowały m.in. takie 

wydarzenia jak: Dzień Kultury Romskiej organizowane przez Stowarzyszenie Mniejszości 

Narodowej ROMA w Polsce „JANKESCI” oraz  wystawę „Żydzi w Wojsku Polskim” 

organizowaną przez Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Żydów w Polsce.  

 Miasto finansuje także działalność Biura Porad Obywatelskich, którego misją 

jest zapewnienie obywatelom wiedzy o przysługujących im prawach, tak aby potrafili  

w sposób aktywny i skuteczny rozwiązywać swoje problemy, a także podejmowanie 

działań na rzecz pożądanych społecznie zmian.  Do korzystania z usług BPO zapraszane 

są osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, nie znające 

przysługujących im praw, bezradne wobec dotykających ich problemów. W ramach Biura 

Porad Obywatelskich udzielane są bezpłatne porady, informacje i wsparcie, co umożliwia 

dalsze samodzielne rozwiązywanie problemów. Doradcy pracujący w Biurze udzielają 

porad zgodnie z zasadami doradztwa obywatelskiego, takimi jak bezpłatność, 

bezstronność, otwartość dla wszystkich, poufność, niezależność, aktualność i rzetelność 

informacji. W 2018 roku Biuro Porad Obywatelskich w Szczecinie prowadzone było przez 

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze. W roku 2018 porad udzielono 1.440 

osobom.W  2018 r. Miasto realizuje także zadanie zlecone z zakresu administracji 

rządowej pn. „Nieodpłatna pomoc prawna”. Nieodpłatna pomoc prawna jest 

świadczona w 16 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, z których 4 objęli adwokaci,           



 

 

4 - radcowie prawni oraz 8 - organizacje pozarządowe wyłonione do realizacji ww. 

zadania w drodze otwartego konkursu ofert.   

W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje 

pozarządowej pomoc otrzymało 3.347 osób, natomiast łączna ilość osób, którym 

udzielono pomocy we wszystkich 16 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej wyniosła 

6.389.  Punkty pomocy prawnej rozmieszczono na terenie Miasta.  Największa ilość osób 

korzystających z pomocy to osoby pow. 65 roku życia- stanowiły one 67,43% wszystkich 

osób korzystających z pomocy prawnej; 18,76% to osoby do 26 roku życia; 10,52 % to 

osoby, które uzyskały pomoc na podstawie posiadania karty dużej rodziny. 

Najpowszechniejsza dziedziną, z której pomoc była udzielana to prawo cywilne 34,51%, 

następnie prawo spadkowe – 16,85%, prawo rzeczowe – 12,01%, prawo rodzinne, 

rozwody, separacje – 9,71%, sprawy dot. alimentów – 9,41%. 

W Szczecinie od kilku lat działa fundusz wkładów własnych, który wspiera 

organizacje w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy. W ramach powyższego działania 

Gmina Miasto Szczecin ogłosiła w 2018 roku IV edycje Otwartego konkursu ofert na 

Realizację zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Szczecina, opisanych w art. 

4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł 

zewnętrznych. Na  ww. konkursy wpłynęło 22 oferty, a w wyniku ich rozstrzygnięcia  

przyznano rekomendacje 15 projektom, a ostatecznie z wsparcia skorzystało  

14 organizacji. 

 Natomiast w trosce o organizacje, które chcą korzystać z rodzajów wsparcia, gdzie 

wymagane jest pre-finansowanie wydatków, uruchomiony został fundusz pożyczkowy 

dla organizacji pozarządowych, którym zarządza Szczeciński Fundusz Pożyczkowy  

Sp. z.o. o. O pożyczkę udzielaną przez Fundusz mogą ubiegać się podmioty uprawnione 

do prowadzenia działalności pożytku publicznego zgodnie z przepisami Ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Od roku 2016  kapitał funduszu 

zwiększono ze 100.000 złotych do 600.000 złotych i w  roku 2018 środki pozostały na 

tym samym poziomie. Organizacje mogą starać się o uzyskanie jednokrotnej pożyczki             

w wysokości do 100.000 złotych. W roku 2018 Szczeciński Fundusz Pożyczkowy udzielił 

dwóch pożyczek dla organizacji pozarządowych o łącznej kwocie 134.000,00 zł. 

Szczegółowe informacje nt. różnych form współpracy Miasta z organizacjami 

pozarządowymi można znaleźć także na stronach wwww.szczecin.pl/bdo oraz                         

na www.platany.org. 

http://www.platany.org/

