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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 w celu rozwiązywania  

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

z zakresu szeroko rozumianej  profilaktyki społecznej.  
 

Historia organizacji: 
 

Inspiracja do założenia CIS powstała na Politechnice Śląskiej. Uczelnia od początku lat 
dziewięćdziesiątych była członkiem zainicjowanego w USA, międzynarodowego zrzeszenia  wyższych 
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 różnych organizacjach społecznych 
w mieście.   

W następstwie osoby te założyły Centrum Inicjatyw Społecznych, aby stworzyć forum dla dzielenia 
się doświadczeniami w działalności społecznej i pomagać we wdrażaniu różnych 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. 

Z poczuciem satysfakcji możemy stwierdzić, że nasza organizacja przyczynia się do rozwiązywania 
ważnych problemów społecznych i rozwoju obywatelskiej aktywności w mieście i regionie. 
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Początkowo CIS otrzymywało rzeczowe wsparcie Politechniki Śląskiej, polegające na bezpłatnym 
korzystaniu z lokalu z telefonem, częściowo z materiałów biurowych i kserografu. Obecnie CIS radzi 
sobie samodzielnie, korzystając z infrastruktury GCOP, oferowanej organizacjom przez samorząd 
miasta.  
 

Najważniejsze osiągnięcia 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 Młodzieży Niepełnosprawnej ze Śląska, zrzeszającego 
ok. 50 placówek, organizowano cykliczne spotkania, podczas których twórcy i pracownicy ośrodków 
wymieniali się doświadczeniami i wzajemnie sobie pomagali. Przeprowadzono również wiele 
unikalnych wówczas szkoleń dla pracowników ośrodków i rodziców – w tym pierwsze w Polsce edycje 
kursu NDT – Bobathów dla rehabilitantów leczących dzieci z porażeniem mózgowym. 

 

 Wykształcenie ponad 600 młodzieżowych 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 Drużyny Makgajwera. 
Dziś wychowankowie CIS biorą czynny udział w życiu publicznym i społecznym, prowadzą własne 
organizacje. 

 

 Wielokrotne mistrzostwo Polski w Olimpiadach Kreatywności dzieci i młodzieży, oraz czterokrotny 
udział (2006, 2008, 2010, 2012) gliwickich drużyn 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 młodzieży 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 różnych instytucji i organizacji) w ramach programu Gliwicka Koalicja na Rzecz 
Świetlic dla Dzieci i Klubów dla Młodzieży. 

 

 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 także poprzez organizowanie trzech 
edycji Gliwickiego Biegu Tureta.  

 

 Centrum Inicjatyw Społecznych jest organizacją bardzo dobrze postrzeganą w Gliwicach i regionie. 
Zarówno organizacja, jak i jej członkowie wielokrotnie otrzymywali wyróżnienia w różnych lokalnych  
i ogólnopolskich konkursach (np. w 2010 roku wyróżnienie w gliwickim konkursie Organizacja 
Pozarządowa Roku;  tytuł DIANA 2011 dla Joanny Sarré, przyznawany przez Forum Kobiet Ziemi 
Gliwickiej dla osoby najaktywniejszej na polu zawodowym, społecznym lub biznesowym; a w roku 
2014 - tytuły przyznane członkom CIS na Gali Wolontariatu) 
 

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, Bożena 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. Każdego roku, w zależności 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).  
 
 

Zestawienie rocznych budżetów w okresie poprzednich 3 lat 
 

ROK WPŁYWY (zł) WYDATKI (zł) 

2011 51 767,42 43 434,91 

2012 121 212,92 136 005,77 

2013 70 087,65 60 367,21 

 
 
 
 

**** 
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  CIS  W 2014 ROKU 
 

CZŁONKOWIE  
Liczba członków Stowarzyszenia pod koniec 2014 roku liczyła 47 osób – z tego 17 osób angażowało się 
aktywnie w realizację programów.  
 

SYMPATYCY 
Liczba wolontariuszy nie będących członkami CIS, którzy aktywnie brali udział w działaniach rozlicznych 
programów, wyniosła 61 osób. 
 

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

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA 

 28 kwietnia odbyło się doroczne Walne Zebranie.  
 

 7 czerwca uczestniczyliśmy w 7 Gliwickiej Art Nocy prowadząc w Perełce warsztaty pt. Makulatur Art 
- wykonywania artystycznych przedmiotów użytkowych z makulatury i gazetowego wikliniarstwa. 

 

 9 grudnia podczas Gali Wolontariatu nasi członkowie odnieśli sukcesy: tytuł Koordynatora 
Najbliższego Wolontariuszom zdobył Leszek Losza, wyróżnienie w kategorii wolontariusz roku  - 
Marcin Januszkiewicz, a  wyróżnienie specjalne za długoletnie koordynowanie pracy wolontariuszy  
i zainicjowanie obchodów Dnia Wolontariusza w Gliwicach – Joanna Sarré. 
 

 W roku 2014 odnotowaliśmy sukcesy w zdobywaniu grantów i dotacji z różnych źródeł na realizację 
programów skierowanych do Gliwiczan. Naliczono ponad 500 odbiorców tych programów – w tym  
ok. 350 „jednorazowych” oraz 184 „systematycznych”.  

 

 Przypomnieliśmy też o sobie mieszkańcom województwa śląskiego poprzez wydanie poradnika 
edukacyjnego, który trafił do wszystkich szkół  podstawowych w 6 miastach województwa oraz do 
wielu organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą.  
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PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ CIS W 2014 ROKU 
 

MARCHEWKA A NIE CHIPSY – otwarte drzwi w szkole dla pełnowartościowego odżywiania 
 

Koordynatorka: Halina Kacprzak 
 

To druga edycja programu skierowanego do dzieci ze starszych klas szkół podstawowych, ich 
rodziców i nauczycieli. W tej edycji realizowany był w czterech klasach piątych ze SP 2 i SP 21.  

 

Uczestniczyło w nim ok. 100 uczniów, z którymi przeprowadzono 
po kilkadziesiąt godzin warsztatów na temat racjonalnego odżywiania, 
czytania etykiet i rozpoznawania dodatków do żywności E oraz 
praktycznie uczono samodzielnego przygotowywania surówek. 
Przeprowadzono także po dwa wykłady dla 98 rodziców uczniów 
objętych programem oraz dla 59 nauczycieli z obu szkół.  
Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach edukacyjnych do gospodarstw 
ekologicznych, gdzie zapoznawali się ze zrównoważonymi metodami 
produkcji rolnej oraz z rodzinami rolników – ludźmi szanującymi 
przyrodę i dbającymi o etyczne wytwarzanie żywności.  
 

   
 

Podczas realizacji programu opracowano materiały 
edukacyjne w postaci dwu ulotek wydrukowanych  
w nakładzie po 1000 sztuk, poradnika „Edukacja w 
gospodarstwie ekologicznym”, który dofinansowany był 
przez WFOŚiGW, a także broszurki „Ściąga  
o walorach odżywczych warzyw i owoców”. Materiały 
rozprowadzone zostały wśród uczestniczących uczniów.  
rodziców i nauczycieli, a także w gliwickich szkołach. 
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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. 

 

WYDAWNICTWO „EDUKACJA W GOSPODARSTWIE EKOLOGICZNYM – ŚLĄSKI PORADNIK DLA 
NAUCZYCIELI, RODZICÓW, DZIECI I MŁODZIEŻY” 
 

Koordynatorka: Janina Sokołowska 
 

 Poradnik opracowany był w ramach programu „Marchewka a nie chipsy”, a jego wydanie  
w nakładzie 3 500 egzemplarzy zostało dofinansowane przez WFOŚiGW. Poradnik zawiera informacje 
dotyczące zasad produkcji żywności ekologicznej, zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz 
adresy i opisy 25 gospodarstw ekologicznych województwa śląskiego i ościennych, do których można 
pojechać z na zielone lekcje, warsztaty edukacyjne, czy też biwaki. 
Poradnik został rozprowadzony we wszystkich szkołach podstawowych w 6 miastach województwa 
śląskiego: Gliwicach, Katowicach, Częstochowie, Tarnowskich Górach, Tychach i Sosnowcu oraz  
w organizacjach pozarządowych pracujących z dziećmi i młodzieżą. 
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MAKGAJWER 
Opiekunka programu: Joanna Sarré; trenerzy: Alicja i Leszek Losza, Marcin Januszkiewicz 

 

Od początku 2014 roku pracowaliśmy nad promocją programu i pozyskaniem nowych studentów, 
którzy pracowaliby w przyszłości jako trenerzy – wolontariusze. Od września utworzyliśmy  dwie drużyny 
Makgajwera:  studencką – przyszłych trenerów oraz  drużynę dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 36. 

 

 
 

Każda z drużyn pracowała z dwójką trenerów nad rozwijaniem kreatywności i zaradności  
w sytuacjach braku czasu i środków (jak filmowy bohater Mc Gyver). Zorganizowaliśmy szereg 
warsztatów artystycznych dla drużyn – aktorskich, plastycznych, graficznych itp. Drużyny uczestniczyły 
także w weekendowych warsztatach integracyjnych na Dzierżnie. Od września drużyny przygotowywały 
się również do prezentacji swojego przedstawienia na Olimpiadzie Kreatywności w 2015 roku, zgodnie  
z wybranymi Wyzwaniami Drużynowymi. 

W listopadzie zorganizowaliśmy certyfikacyjne szkolenie trenerskie Destination Imagination,  
w którym uczestniczyło 8 naszych trenerów oraz 12 nauczycieli z gliwickich szkół. 
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GULIWER I LILIPUTY 
 

Koordynator: Leszek Losza 
 
 
 
 

  To program realizowany z dziećmi ze świetlicy 
socjoterapeutycznej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 
Polegał on na nauczeniu dzieci różnych narzędzi  
i technik pracy artystycznej: programów graficznych, 
prac plastycznych, pracy w studio nagraniowym, 
technik gry aktorskiej. 
Najbardziej spektakularnym efektem programu było 
wykonanie przy pomocy dzieci ze świetlicy, aktorów 
Akademickiego Teatru Remont oraz Akademickiego 
Zespołu Muzycznego - pierwszego w historii, 
polskiego dubbingu  animowanego filmu „Podróże 
Guliwera”, który powstał 75 lat temu we Fleischers 
Studios w USA. 
                                                                                                          
Prapremiera filmu  z polskim dubbingiem odbyła się w 
Kinie Bajka dnia 20 grudnia 2014 roku. 
Film, oraz wykonana przez dzieci książeczka z 
kolorowankami i łamigłówkami związanymi z tematem 
filmu zostały wydane w nakładzie po 500 
egzemplarzy i rozprowadzone w śląskich placówkach 
opiekuńczych oraz kinach studyjnych. 
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WYROWERUJ WYCIECZKĘ 
 

Koordynator: Michał Czaplicki 
 

Była to akcja zorganizowana i przeprowadzona przez młodego wolontariusza – wówczas jeszcze 
gimnazjalistę. Przy pomocy gliwickich rowerzystów oraz dzięki grantowi Europy Centralnej udało się 
zdobyć  pieniądze na wycieczkę edukacyjną do gospodarstw ekologicznych dla dzieci z dwóch świetlic 
środowiskowych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W akcji wzięło udział ponad 80 rowerzystów, którzy  
wykupili cegiełki i przejechali bezpieczną dla rowerów drogą z centrum miasta do Europy Centralnej. 
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INSPIRACJE  (INSPIRUJĄCE CZWARTKI) 
 

Koordynator: Krystyna Kozikowska – Koppel 
 

To cykl spotkań odbywających się w wybrane czwartki w Klubie Perełka. Adresowane były one do  

osób, które poszukują inspiracji do rozwoju osobistego i społecznego oraz aktywności intelektualnej.  

W 2014 roku współorganizowało spotkania stowarzyszenie Twoje Życie w Twoich Rękach, a tematem 

przewodnim była promocja zdrowia i aktywnego trybu życia. Odbyło się 17 wykładów specjalistów  

z różnych dziedzin, którzy – jako wolontariusze - dzielili się wiedzą ze słuchaczami. Uczestniczyło  

w nich 407 osób. 

 

TAŃCE W KRĘGU 
 

Prowadząca: Joanna Sarré 
 

  To otwarte warsztaty taneczne dla wszystkich 

chętnych, które prowadzone są w każdą środę.  

Zapoznają uczestników z prostymi układami tańców  

z różnych kultur: bałkańskich, żydowskich, greckich, 

indiańskich. Adresowane są do osób, które chcą 

wykorzystywać tańce jako element integracyjny podczas 

swoich zajęć lub po prostu lubią poruszać się przy 

muzyce. W każdych warsztatach uczestniczy od kilku do 

kilkunastu osób. 
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III GLIWICKI BIEG TURETA 
 

koordynator: Mirosław Żochowski 
 

To cykliczna już impreza biegowa pomysłu naszego członka – Mirka Żochowskiego, chorego na   
Zespół  Tourette’a.  Jej celem jest propagowanie aktywności fizycznej bez względu na wiek i sprawność 
fizyczną, ale także popularyzacja wiedzy na temat tego neurologicznego schorzenia i przeciwdziałanie 
dyskryminacji osób chorych. Mirek sam uczestniczy w wielu długodystansowych biegach na Śląsku –  
w 2014 roku także w półmaratonie gliwickim. Część z tych biegów przebiegł z żona Lilianą prowadząc jej 
wózek inwalidzki. 

                         
  

III edycja Gliwickiego Biegu Tureta odbyła się 8 listopada. Trasa długości 14 km przebiegała 
tradycyjnie polami, a start i meta mieściły się przy Hotelu Argentum przy ul. Sowińskiego. Tym razem 
pogoda była deszczowa i błotnista, co jednak nie zraziło biegaczy.  W biegu wzięło udział 83 
zawodników z 22 miejscowości na Śląsku, ale także np. z Warszawy. W biegu uczestniczyły także osoby 
niepełnosprawne.  W organizacji pomagało 20 wolontariuszy. Impreza zakończyła się wspólnym 
obiadem w Hotelu Argentum oraz losowaniem nagród ufundowanych przez darczyńców.  
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
 

WPŁYWY W ROKU 2014 
 

ŹRÓDŁO PRZEZNACZENIE KWOTA zł 

Urząd Miasta Gliwice Makgajwer; Zespół Tourette'a; Marchewka a nie czipsy; Guliwer i Liliputy 37 763,57   

Sponsorzy i Darczyńcy 
Makgajwer; Zespół Tourette'a; Marchewka a nie czipsy; Guliwer  

i Liliputy; CIS - koszty organizacji 
4 942,30   

Wpłaty uczestników Zespół Tourette'a; Marchewka a nie czipsy 5 105,00   

Urząd Marszałkowski Guliwer i Liliputy 6 000,00   

Odpłatna działalność statutowa Marchewka a nie czipsy  300,00   

Europa Centralna Wyroweruj Wycieczkę 3 200,00   

Woj. Fundusz Ochrony Środow. 
i Gosp. Wodnej 

Marchewka a nie czipsy (Poradnik) 3 852,00   

Zbiórka publiczna - cegiełki Wyroweruj Wycieczkę 915,00   

Składki członkowskie CIS - koszty organizacji 1 120,00   

Razem 63 197,87   
 

WYDATKI W ROKU 2014 
 

PROGRAM KWOTA zł 

Makgajwer 13 156,92   

Zespół Tourette'a 7 344,50   

Wyroweruj Wycieczkę 4 115,00   

Marchewka a nie czipsy   28 137,54   

Guliwer i Liliputy 11 297,00   

CIS - koszty organizacji wraz z obsługą konta bankowego 1 476,40   

Razem 65 527,36   
 

 


