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INFORMACJE  O  ORGANIZACJI 
 

Centrum Inicjatyw Społecznych   jest  stowarzyszeniem powstałym w grudniu 1992 roku. 
Zarejestrowane jest  pod numerem KRS: 0000002755  
 

Główne cele organizacji to:  
 

1. Inspirowanie i wspieranie działań  na rzecz społeczności lokalnej; 
2. Stwarzanie forum dla współpracy organizacji pozarządowych i instytucji dla rozwiązywania  

problemów społecznych; 
3. Prowadzenie własnych autorskich programów edukacyjnych, integrujących środowisko oraz  

z zakresu szeroko rozumianej  profilaktyki społecznej.  
 

Historia organizacji: 
 

Inspiracja do załoŜenia CIS powstała na Politechnice Śląskiej. Uczelnia od początku lat 
dziewięćdziesiątych była członkiem zainicjowanego w USA, międzynarodowego zrzeszenia  wyŜszych 
uczelni: „Alliance of Universities for Democracy”. W 1992 roku „Alliance” przeprowadził program VAD 
polegający na wspomaganiu przez uniwersytety amerykańskie rozwoju organizacji wolontarystycznych  
w czterech ośrodkach uniwersyteckich w krajach postkomunistycznych. Najcenniejszym efektem 
tygodniowych warsztatów przeprowadzonych w ramach tego programu przez Amerykanów w Gliwicach 
było dobre poznanie się kilkunastu aktywnych osób działających w róŜnych organizacjach społecznych 
w mieście.   

W następstwie osoby te załoŜyły Centrum Inicjatyw Społecznych, aby stworzyć forum dla dzielenia 
się doświadczeniami w działalności społecznej i pomagać we wdraŜaniu róŜnych cennych inicjatyw 
obywatelskich. Na przestrzeni lat misja ta nie tylko nie straciła  nic na aktualności, ale stawała się coraz 
bardziej zgodna z kierunkami rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Polsce. 
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Z poczuciem satysfakcji moŜemy stwierdzić, Ŝe nasza organizacja przyczynia się do rozwiązywania 
waŜnych problemów społecznych i rozwoju obywatelskiej aktywności w mieście i regionie. 

Początkowo CIS otrzymywało rzeczowe wsparcie Politechniki Śląskiej, polegające na bezpłatnym 
korzystaniu z lokalu z telefonem, częściowo z materiałów biurowych i kserografu. Obecnie przepisy 
prawne uniemoŜliwiają dofinansowywanie jednostek pozauczelnianych, dlatego pomoc Uczelni ustała.  
 

NajwaŜniejsze osi ągni ęcia organizacji:  
 

• Zintegrowanie w latach 1993 – 1999 środowiska osób tworzących na Śląsku pierwsze ośrodki 
rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych dzieci. W ramach tzw. Biura Koordynacji Współpracy 
Ośrodków Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzie Ŝy Niepełnosprawnej ze Śląska, zrzeszającego 
ok. 50 placówek, organizowano cykliczne spotkania, podczas których twórcy i pracownicy ośrodków 
wymieniali się doświadczeniami i wzajemnie sobie pomagali. Przeprowadzono równieŜ wiele 
unikalnych wówczas szkoleń dla pracowników ośrodków i rodziców – w tym pierwsze w Polsce edycje 
kursu NDT – Bobathów dla rehabilitantów leczących dzieci z poraŜeniem mózgowym. 

 

• Wykształcenie ponad 600 młodzieŜowych wolontariuszy, którzy stale - w przynajmniej jednorocznych 
cyklach - pracują z młodszymi dziećmi: w latach 1994-2004 jako pomocnicy wychowawców 
przekazujący pozytywne wzorce osobowe w trzech wariantach programu Starszy Brat, Starsza 
Siostra (świetlicowym, indywidualnym i harcerskim), a od 10 lat w programie Makgajwer - jako 
trenerzy kreatywności prowadzący DruŜyny Makgajwera. 
Dziś wychowankowie CIS biorą czynny udział w Ŝyciu publicznym i społecznym, prowadzą własne 
organizacje. 

 

• Wielokrotne mistrzostwo Polski w Olimpiadach Kreatywności dzieci i młodzieŜy, oraz czterokrotny 
udział (2006, 2008, 2010, 2012) gliwickich druŜyn reprezentujących Polskę w Global Finals w USA – 
jako efekt 10–letniego programu edukacji kulturalnej i społecznej Makgajwer , w którym wzięło udział  
około 250 dzieci i młodzieŜy z Gliwic oraz ponad 20 wolontariuszy - trenerów.  
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• Zintegrowanie środowiska osób pracujących z dziećmi z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo 
(prawie 100 osób z róŜnych instytucji i organizacji) w ramach programu Gliwicka Koalicja na Rzecz 
Świetlic dla Dzieci i Klubów dla Młodzie Ŝy. 

 

• Popularyzacja w Polsce i w Gliwicach wiedzy na temat Zespołu Tourette’a, neurologicznego 
schorzenia, na które cierpi jeden z członków CIS - maratończyk i sportowiec - poprzez wspieranie 
jego udziału w biegach maratońskich w kraju i za granicą oraz organizację ekstremalnych wypraw 
górskich i polarnych (np. Samotna Wyprawa na Grenlandię), a takŜe poprzez organizowanie dwóch 
edycji Gliwickiego Biegu Tureta.  

 

• Centrum Inicjatyw Społecznych jest organizacją bardzo dobrze postrzeganą w Gliwicach i regionie. 
Zarówno organizacja, jak i jej członkowie wielokrotnie otrzymywali wyróŜnienia w róŜnych lokalnych  
i ogólnopolskich konkursach (np. w 2010 roku w gliwickim konkursie Organizacja Pozarządowa Roku 
czy tytuł DIANA 2011 dla Joanny Sarré, przyznawany przez Forum Kobiet Ziemi Gliwickiej dla osoby 
najaktywniejszej na polu zawodowym, społecznym lub biznesowym).  
 

Aktualne władze organizacji: 
• Zarząd: 
    Joanna Sarré - prezes, Zuzanna Dębkowska – wiceprezes, Ewa Krzych – skarbnik, oraz Alicja Losza  
     i Leszek Losza – członkowie.  
• Komisja Rewizyjna: 
     Agnieszka Tomusiak – przewodnicząca, BoŜena Frej i Katarzyna Czabania – członkinie. 
 

Ludzie: 
 

CIS nie posiada pracowników etatowych. Większość zadań wykonują członkowie i sympatycy 
organizacji w ramach wolontariatu. Czasem zatrudnia się na krótkotrwałe umowy o dzieło osoby 
związane z realizacją programów. KaŜdego roku, w zaleŜności od potrzeb programów, pracuje  
w organizacji od kilkunastu do kilkudziesięciu wolontariuszy. 
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Finanse: 
 

Środki na realizację programów to głównie dotacje celowe wygrywane w konkursach ze źródeł 
publicznych i fundacji, darowizny firm i osób prywatnych oraz, w niewielkim stopniu, środki z odpłatnej 
działalności statutowej (np. szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, dzieci itp.)  
 
 

Zestawienie rocznych bud Ŝetów w okresie poprzednich 3 lat 
 

ROK WPŁYWY (zł) WYDATKI (zł) 

2010 89 503,32 109 599,11 

2011 51 767,42 43 434,91 

          2012   121 212,92 136 005,77 

 
 

**** 
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNO ŚCI  CIS  W 2013 ROKU 
 

CZŁONKOWIE  
 

Liczba członków Stowarzyszenia pod koniec 2013 roku liczyła 43 osoby, a liczba wolontariuszy, którzy 
angaŜowali się czynnie w działania w ramach programów, wyniosła 44 osoby. 
 

ZARZĄD 
 

Zarząd liczył 5 osób i pracował w składzie: Joanna Sarré – prezes, Zuzanna Dębkowska – wiceprezes, 
Ewa Krzych – skarbnik, Alicja Losza, Leszek Losza – członkowie. 
 

WAśNIEJSZE WYDARZENIA 
 

• W czerwcu okazało się, Ŝe CIS utraciło moŜliwość korzystania z sali na zajęcia (pokój naprzeciw biura 
CIS w dotychczasowej siedzibie przy ul. Strzody 2), udostępnianej dotąd przez zaprzyjaźnioną 
organizację.  
W tej sytuacji CIS rozpoczęło starania o nowy lokal, umoŜliwiający prowadzenie zajęć programowych. 
MoŜliwość taka zaistniała w GCOP – Filii przy ul. Barlickiego 3, gdzie CIS mogło otrzymać pokój na 
biuro na wyłączność oraz dostęp do duŜej pracowni na zajęcia. 
We wrześniu i październiku trwała przeprowadzka na nowe miejsce.  
 

• Z uwagi na ogrom prac związanych z przeprowadzką, kolejny raz odroczono obchody XX-lecia 
organizacji. 

 

• Rok 2013 charakteryzował się znacznym oŜywieniem w realizacji nowych programów: Ruszył duŜy 
program edukacyjny „Marchewka a nie czipsy” skierowany do dzieci szkół podstawowych oraz 
program „Inspiracje” adresowany głównie do osób dorosłych. 
W przygotowaniu (na razie bez dotacji) jest program „Coolturowe okulary” promujący wśród 
gimnazjalistów bogactwo wielokulturowego dziedzictwa Gliwic. 
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PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ CIS W 2011 ROKU 
 
MAKGAJWER 
opiekunka programu: Joanna Sarré; trenerzy: Maciej Madeyski, Karolina Ochyra, Alicja i Leszek Losza 
 

Po ogromnym wysiłku organizacyjno – finansowym, jakim był wyjazd  druŜyny licealistów  na Global 
Finals Destination ImagiNation do USA w 2012 roku, edycja programu w nowym roku szkolnym 2012/13 
rozpoczęła się znacznie skromniej – powstała jedna DruŜyna Makgajwera w wieku licealnym w Domu 
Dziecka Nr 2.   

 

Od początku roku druŜyna kontynuowała pracę z dwójką trenerów nad 
rozwijaniem kreatywności i zaradności w sytuacjach braku czasu i środków (jak 
filmowy bohater Mc Gyver). Przygotowywała się równieŜ do prezentacji 
przedstawienia, zgodnie z wybranym Wyzwaniem DruŜynowym zawierającym 
element naukowy, pt. Zobaczyć Wiatr. Członkowie druŜyny samodzielnie  
pozyskali wiedzę i przeprowadzili badania nad energią wiatru oraz 
skonstruowali urządzenie napędzane taką energią. Wymyślili scenariusz  
o dwóch królestwach, który postanowili przedstawić w konwencji i scenerii 
szachów.  

 

Na początku marca druŜyna uczestniczyła w ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Kreatywności Destination ImagiNation „OczyMa Wyobraźni…a” w Józefowie, 
gdzie czarno – białe dekoracje i kostiumy wykonane samodzielnie przez 
druŜynę tak zachwyciły wszystkich, Ŝe jurorzy przyznali im Nagrodę Specjalną 
im. Grzegorzewskiego za najbardziej twórczą, unikalną scenografię.  
DruŜyna doskonale poradziła sobie równieŜ z tzw. Wyzwaniem na JuŜ  
i w rezultacie zdobyła wicemistrzostwo Polski w swojej kategorii wiekowej. 
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Wprawdzie członkowie druŜyny byli rozczarowani, 
Ŝe tak niewiele zabrakło im do tytułu mistrzowskiego 
i nominacji do wyjazdu na Global Finals do USA, 
jednak w czerwcu okazało się, Ŝe druŜyna  
z GiŜycka, z którą przegrali, zdobyła w USA tytuł 
Mistrza Świata, a przegrać z mistrzami świata to 
przecieŜ nie dyshonor ☺.  
 

Konkursowe przedstawienie druŜyna 
prezentowała następnie szerokiej publiczności 
podczas śląskiej Industriady w Muzeum Technik 
Sanitarnych, gdzie absolwenci programu prowadzili 
równieŜ twórcze zadania dla zwiedzających 
związane z energią wody i wiatru. 

 

Podczas wakacji w lipcu prowadziliśmy 
Letnie Warsztaty Makgajwera dla dzieci, które pozostały w mieście - w lokalu zaprzyjaźnionej „ALe 
Pracowni”. 

 

W nowym roku szkolnym 2013/14 postanowiliśmy skupić się na przygotowaniu warsztatowym 
nowych dzieci i młodzieŜy do następnych druŜyn oraz odbudowaniem młodzieŜowej kadry trenerskiej, 
poniewaŜ część trenerów z uwagi na studia, pracę i obowiązki rodzinne wykruszyła się. 

 

W roku 2013 program dofinansowany był z budŜetu Miasta Gliwice, a koszt Letnich Warsztatów 
sfinansowali rodzice uczestniczących dzieci. 
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PESEL TO NIE WSZYSTKO 
 

koordynatorzy: Mieczysław Koszka, Janina Sokołowska 
 

To kontynuacja rozpoczętego w listopadzie 2013 roku programu, który finansowany jest z grantu 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na Aktywizację Społeczną Osób Starszych.  
 

Program „Pesel to nie wszystko” polega z jednej strony na akcji edukacyjnej w zakresie praw 
obywatelskich, konsumenckich, dotyczących partycypacji społecznej i prawdziwej samorządności,  
a z drugiej strony na praktycznym włączeniu doświadczonych zawodowo i Ŝyciowo emerytów (ale nie 
tylko!) w działania na rzecz lokalnego środowiska.  

 

   
Zaobserwowane w otoczeniu i infrastrukturze miasta pozytywne i negatywne zjawiska  zgłaszane były 
na specjalnie w tym celu utworzoną stronę internetową www.antyknot.pl. Aktywni wolontariusze – 
emeryci prowadzili interwencje w sprawach zaniedbań, niegospodarności i  w sprawach zagraŜających 
bezpieczeństwu mieszkańców dzielnic, a swoje działania dokumentowali na stronie www. 
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Podczas niecałego roku realizacji programu 
opracowano, wydano i rozprowadzono 3000 
egzemplarzy broszurki „ABC – Poradnik Świadomego 
Obywatela”, zorganizowano 13 spotkań informacyjnych 
w dzielnicach, pozyskano ponad 30 wolontariuszy - 
emerytów i przeprowadzono dla nich 2 warsztaty 
komputerowe. Na stronie www.antyknot.pl umieszczono 
prawie 20 spraw, w kilkunastu prowadzono interwencje 
w odpowiedzialnych instytucjach i słuŜbach. Strona 
www zyskuje coraz większą aprobatę społeczną o czym 
świadczy ponad 5000 wejść podczas pierwszego 
półrocza 2013 r. 

 
 
 

MARCHEWKA A NIE CHIPSY – otwarte drzwi w szkole dla  pełnowarto ściowego od Ŝywiania 
 

Koordynatorka: Halina Kacprzak 
 

„Marchewka a nie chipsy” to nowy program skierowany do dzieci ze starszych klas szkół 
podstawowych, ich rodziców i nauczycieli. W pierwszej edycji realizowany był w czterech klasach piątych 
ze SP 9 i SP 14.  
 

Uczestniczyło w nim 100 uczniów, z którymi przeprowadzono po kilkadziesiąt godzin warsztatów na 
temat racjonalnego odŜywiania, czytania etykiet i rozpoznawania dodatków do Ŝywności E oraz 
praktycznie uczono samodzielnego przygotowywania surówek. 
Przeprowadzono takŜe po dwa wykłady dla rodziców uczniów oraz nauczycieli z obu szkół.  
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Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach do gospodarstw ekologicznych, gdzie zapoznawali się ze 
zrównowaŜonymi metodami produkcji rolnej oraz z rodzinami rolników – ludźmi szanującymi przyrodę  
i dbającymi o etyczne wytwarzanie Ŝywności. 
   

           
 

Podczas realizacji programu opracowano materiały edukacyjne w postaci dwu ulotek wydrukowanych  
w nakładzie po 1000 sztuk oraz broszury „Edukacja w gospodarstwie ekologicznym - gliwicki 
poradnik dla nauczycieli i rodziców”. Wydawnictwo wydrukowano w nakładzie 500 sztuk  
i rozprowadzono wśród 100 rodzin uczestniczących w programie oraz we wszystkich 30 szkołach na 
terenie miasta. 
  

Podsumowaniem programu był KONKURS. W imprezie wzięli udział wszyscy uczniowie biorący 
udział w programie oraz ich młodsi koledzy. Oceniane były prace plastyczne oraz wiedza zdobyta 
podczas rocznego programu. 
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INSPIRACJE  (INSPIRUJĄCE CZWARTKI) 
 

koordynator: Krystyna Kozikowska – Koppel 
 

Program adresowany jest do osób dorosłych poszukujących inspiracji do rozwoju osobistego  
i społecznego oraz do aktywności intelektualnej. Polega na organizacji (co drugi czwartek) spotkań – 
wykładów z ciekawymi ludźmi reprezentującymi róŜne dziedziny wiedzy, pasje i umiejętności. Tematy 
poruszane w 2013 roku dotyczyły zdrowia, ekologicznego stylu Ŝycia, psychologii, filozofii, holistycznego 
traktowania człowieka. W przyszłości - być moŜe – uda się zorganizować warsztaty dla osób, które 
chciałyby głębiej popracować z wybranymi zagadnieniami. 

Odbyło się 19 spotkań, uczestniczyło w nich ok. 445 osób. 
 

ZESPÓŁ TOURETTE’A 
 

koordynator: Mirosław śochowski 
 

To program wspierania ekstremalnych akcji sportowych naszego niepełnosprawnego członka – 
Mirka śochowskiego, chorego na to neurologiczne schorzenie, ale takŜe popularyzowanie wiedzy  
o Zespole Tourette’a i przeciwdziałanie dyskryminacji osób chorych. 

 

W 2013 roku Mirek uczestniczył w wielu długodystansowych biegach na Śląsku – miedzy innymi 
w Biegu Komandosa (z wojskowym obciąŜeniem w trudnym terenie). Wiele maratonów przebiegł wraz 
Ŝoną Lilą poruszającą się na wózku inwalidzkim. Największe osiągnięcie to bieg 24-godzinny  
w Katowicach, gdzie pokonali 101 km.  

 

W październiku zorganizowaliśmy II juŜ edycję Gliwickiego Biegu Tureta. Celem biegu jest 
popularyzowanie aktywności fizycznej bez względu na wiek i sprawność fizyczną. 
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Sam bieg był tradycyjnie bardzo sympatyczną imprezą, w której wzięło udział 90 zawodników (25 kobiet  
i 65 męŜczyzn) z 27 miast, w tym dwóch obcokrajowców. Najstarszy zawodnik miał 71 lat, a najmłodsza 
zawodniczka – 14 lat. W biegu uczestniczyły takŜe osoby niepełnosprawne.  W organizacji pomagało 27 
wolontariuszy.  
 

   
 
Bieg odbył się dnia 26 października przy pięknej słonecznej pogodzie. Trasa długości 14 km przebiegała 
polami, a start i meta mieściły się przy Hotelu Argentum przy ul. Sowińskiego. Impreza zakończyła się 
wspólnym obiadem w Hotelu Argentum oraz losowaniem nagród ufundowanych przez darczyńców.  
 
 

**** 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
 
 
 

WPŁWY w roku 2013 
 

ŹRÓDŁO PRZEZNACZENIE KWOTA  (zł) 
Urząd Miasta Gliwice Makgajwer; Marchewka; Zespół Tourette'a 28 400,00 

Sponsorzy i darczyńcy Dofinansowanie wszystkich programów;  
koszty organizacji 10 741,89 

Wpłaty uczestników Bieg Tureta 2 860,00 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Pesel to nie wszystko 23 610,76 

Odpłatna działalność statutowa Letnie Warsztaty Makgajwera; Marchewka; 
koszty organizacji 4 475,00 

Razem 70 087,65 
 
 

WYDATKI  w roku 2013 
 

PROGRAM KWOTA  (zł) 
Makgajwer 12 803,49 

Pesel to nie wszystko 23 718,48 
Marchewka a nie czipsy 15 270,99 

Zespół Tourette'a - w tym Bieg Tureta 7 160,00 
CIS - koszty organizacji wraz z obsługą konta bankowego 1 414,25 

Razem 60 367,21 
 
 


