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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 rehabilitantów pracujących w ośrodkach i dla 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 2004 roku 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 kilkunastoletniego 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: 
    Leszek Losza - prezes, Joanna Sarré – wiceprezes, Marcin Januszkiewicz – skarbnik, oraz Alicja 
    Losza, Krystyna Kozikowska Koppel i Roman Łobos - członkowie.  

 Komisja Rewizyjna: 
Ewa Krzych – przewodnicząca, Zuzanna Dębkowska i Adam Król – członkowie. 

 

Ludzie: 
CIS liczy 46 członków i nie posiada pracowników etatowych. Większość zadań wykonują członkowie 

i sympatycy organizacji w ramach wolontariatu. Czasem zatrudnia się na krótkotrwałe umowy 
cywilnoprawne osoby związane z realizacją programów. Każdego roku, w zależności od potrzeb, 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) 

2012 121 212,92 136 005,77 

2013 70 087,65 60 367,21 

2014 63 197,87   65 527,36   

 
 
 
 

**** 
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  CIS  W 2015 ROKU 
 

CZŁONKOWIE  
Liczba członków Stowarzyszenia pod koniec 2015 roku liczyła 46 osób – z tego 13 osób angażowało się 
aktywnie w realizację programów.  
 

SYMPATYCY 
Liczba wolontariuszy nie będących członkami CIS, którzy aktywnie brali udział w działaniach rozlicznych 
programów, wyniosła 34 osoby. 
 

ZARZĄD 
Nowy Zarząd liczy 6 osób i pracuje w składzie: Leszek Losza – prezes, Joanna Sarré – wiceprezes, 
Marcin Januszkiewicz – skarbnik, Alicja Losza,Krystyna Kozikowska Koppel i Roman Łobos – 
członkowie. 
 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA 

 Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze odbyło się 20 maja.  
 

 Uczestniczyliśmy w 8 Gliwickiej Art Nocy 20 czerwca prowadząc w Perełce warsztaty pt. Makulatur 
Art - gazetowe wikliniarstwo i wykonywanie artystycznych przedmiotów użytkowych z makulatury. 

  

 Forum po Godzinach 
CH FORUM zaproponowało nam na wrzesień wolny lokal sklepowy, w którym mielibyśmy promować 
nasze zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Lokal udostępniono bezpłatnie pod warunkiem, „że  
będzie się działo”.  

 

 10 czerwca podczas Gali „Liderzy Społeczni 2014” przeprowadzonej przez Samorząd  
Gliwic, nasza organizacja dostała wyróżnienie w kategorii Organizacja Roku 2014. 
 

 

 Po wielu miesiącach braku dostępu do pracowni w piwnicy budynku przy Barlickiego 
(zajętej przez firmy remontujące budynek) pod koniec roku rozpoczęliśmy sprzątanie  
i remont zdewastowanego pomieszczenia. Odtąd zajęcia odbywają się już na miejscu. 

 



7 

 

PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ CIS W 2015 ROKU 
 

MAKGAJWER 
Trenerzy: Joanna Sarré (opiekunka programu), Alicja i Leszek Losza, Marcin Januszkiewicz, Roman   
                Łobos. 
 

 

Od początku 2015 roku pracowaliśmy z dwoma drużynami Makgajwera utworzonymi na początku 
roku szkolnego:  studencką – przyszłych trenerów oraz z drużyną 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.  
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W dniach 6-8 marca uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Kreatywności DI, która w tym roku pierwszy raz odbyła się we Wrocławiu 
w Hali Stulecia i pierwszy raz miała tak ogromny wymiar.  
Drużyna studencka wybrała zadanie społeczne, a w swojej prezentacji 
opowiadała o pracy wolontariackiej z dziećmi w świetlicy środowiskowej. 
Drużyna zdobyła na Olimpiadzie wicemistrzostwo Polski i prawo do 
udziału w Olimpiadzie Azjatyckiej DI – oczywiście pod warunkiem 
zdobycia pieniędzy na ten wyjazd. Drużyna dzieci wybrała zadanie 
techniczne, w ramach którego skonstruowała robota będącego postacią w ich prezentacji. Oprócz 
zmagań konkursowych drużyny przeżyły wiele atrakcji – włącznie ze zwiedzaniem Wrocławia.   
 
 Po wakacjach działania programu „Makgajwer” rozpoczęły się w naszym tymczasowym lokalu  
w CH Forum. Utworzyliśmy trzy drużyny: - dzieci w wieku szkoły podstawowej, które mieszkają w pobliżu 
Forum i odwiedzały nasze stoisko prawie codziennie; - drużynę młodzieżową złożoną z mieszkańców 
Domu Dziecka nr 2; - eksperymentalną drużynę przedszkolaków, która ostatecznie, na skutek decyzji 
rodziców - nie została jednak zarejestrowana do Olimpiady  Kreatywności na rok 2016. 
  
Drużynie studenckiej, która odtąd działała aktywnie na polu kultury jako Grupa UpStory, nie udało się 
wprawdzie zebrać wystarczającej kwoty na wyjazd do Chin, za to zrealizowała w naszej organizacji kilka 
ciekawych projektów,  utworzyła inicjatywę teatralną Up Scena, była motorem Festiwalu Making Up. 
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FORUM PO GODZINACH 
Koordynator: Alicja Losza 
 
Propozycję CH Forum, aby w pustym lokalu sklepowym urządzić pracownię do prowadzenia zajęć dla 
dzieci uznaliśmy za dużą szansę promowania naszych programów i  naszej organizacji w zupełnie 
nowym środowisku. Lokal działał od września do końca grudnia. Popołudniami oraz w weekendy 
przeprowadziliśmy szereg warsztatów, zabaw, pokazów i konkursów dla dzieci i dorosłych. 
Promowaliśmy programy rozwijania kreatywności, warsztaty naukowe i edukacyjne, chwaliliśmy się 
osiągnięciami. 
Przez „nasz”  lokal przewinęło się kilkaset osób, przypomnieli sobie o nas dawni wolontariusze  
Był to jednak bardzo wymagający - czasochłonny i pracochłonny okres i z radością wróciliśmy do 
pracowni w piwnicy przy  Barlickiego. 
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FESTIWAL TWÓRCÓW I TWORÓW „MAKING UP TWÓRCY GÓRĄ”  

Koordynator: Leszek Losza 
 
Przez trzy dni 13 -15 listopada – były prezentowane 
dokonania rodzimych artystów, projektantów, ale również 
inżynierów. Sztuka przeplatała się z nowymi technologiami. 
W trzech różnych miejscach, czyli w CH Forum, COK 
Perełka, D10 Concept Store od rana do wieczora odbywały 
się warsztaty, prezentacje, wystawy i wiele więcej.  
W warsztatach wzięło udział blisko 200 uczestników, a była 
to mi.in budowa drukarek 3D, tworzenie krótkiej animacji 
rotoskopowej, parzenie kawy, wyplatanie lamp, 
podkładanie dubbingu, robienie biżuterii techniką sutasze, 
pilotaż modeli samolotów i helikopterów, robienie zdjęć, 
budowanie instrumentów, tworzenie stron www.  

 
 Wieczorami odbywały się spektakle, koncerty. CIS’owa 
grupa teatralna Up Scena przeczytała dwie części 
„Rzeźni” Sławomira Mrożka, Akademicki teatr Remont 
zagrał także Mrożka, ale „Emigrantów”. Na otwarcie  
i zakończenie festiwalu odbyły się koncerty zespołów With 
i Stelarius oraz Muzikantów. Miał także miejsce pokaz 
dubbingowanego rok wcześniej przez CISowców filmu 
„Podróże Guliwera” oraz wernisaż wystawy Ewy Rzońcy. 
W sumie odbyło się 27 różnych imprez festiwalowych,  
w których wzięło udział około 500 osób. 
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TRZY DRAMATY 
 

Realizatorzy: Grupa Up Story 
 
Grupa UP Story to ekipa, która zawiązała się przy naszym 
stowarzyszeniu podczas pracy nad filmem „Podróże Guliwera” w 2014 
roku. W ramach programu „Trzy Dramaty” zespół tchnął w Centrum 
kolejną porcję kultury, tym razem zawiązując pierwszy w naszej historii 
CISowy teatr. W 2015 roku odbyły się trzy premiery zespołu  
UP Scena: słuchowisko na motywach Rzeźni Sławomira Mrożka -  
„Rzeźnia sztuka mięsa”, spektakl sceniczny na podstawie pierwszej 
części wspomnianej Rzeźni „Rzeźnia kropka com” oraz bajka dla 
dzieci „Bajania elfów – krasnoludek”. W przygotowaniu jest kolejna 
premiera  - „Czkawka” Władimira Zujewa. 
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NASZE MIEJSCA 

Koordynator: Leszek Losza 

 

Zestaw twórczych warsztatów dla dzieciaków, z którymi pracowaliśmy w ramach świetlic 

środowiskowych, połączony z poznawaniem dziedzictwa kulturowego Gliwic. Spotkania odbywały się raz 

w tygodniu - jeden blok tygodniowy to nauka i tworzenie, a kolejny szukanie miejsc związanych z historią 

blisko 750-letniego grodu. Każdy miesiąc to inna tematyka: muzyka, aktorstwo, sztuki plastyczne, 

badania naukowe, architektura, sport. Zaś każdy temat to dwa udokumentowane miejsca, powiązane  

z tematyką warsztatów – obfotografowane i opisane. Następnie materiały te trafiały na utworzonego 

przez grupę bloga: www.naszegliwickiemiejsca.wordpress.com. 
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ANIMOWANY ŚWIAT 

Koordynator: Leszek Losza 

 

Przez sześć miesięcy grupa dzieci z Domu Dziecka nr 2 poznawała techniki tworzenia grafiki 

komputerowej oraz filmów animowanych. Uczestnicy pracowali na tabletach graficznych 

i multimedialnych by ostatecznie zbudować hybrydę obu technologii pozwalającą przerysowywać obiekty 

wyświetlane na ekranie tabletu bezpośrednio do formatu wektorowego. W ten sposób powstała 

nowoczesna wersja rotoskopu – urządzenia do odwzorowywania naturalnych ruchów w filmach 

animowanych. Dzieci przygotowały również materiał do produkcji filmu animowanego, napisały 

scenariusz, oraz nagrały wszystkie ujęcia, które obecnie są przygotowywane do dalszej pracy 

i przeniesienia na animację. 
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EDUKACJA EKOLOGICZNA 
 

Realizatorki: Halina Kacprzak, Janina Sokołowska, Anna Kasperlik, Danuta Krain 
 

 Program dotyczy kształtowania postawy życia zgodnego z przyrodą i zrównoważonym rozwojem, 

przekazywania wiedzy na temat ekologicznej produkcji żywności i prawidłowego żywienia z wykorzysta- 

niem certyfikowanych produktów. Realizatorki przeprowadziły w formie wolontariatu: 

 - kilkanaście wykładów, prelekcji i warsztatów dla działkowiczów, seniorów (Kluby Seniora, UTW), dzieci  

   w szkołach, osób zainteresowanych (np. podczas spotkań organizowanych przez Rady Osiedlowe); 

 - trzy wycieczki dla mieszkańców osiedli do certyfikowanych przetwórni lub gospodarstw ekologicznych; 

 - uczestniczyły w konsultacjach programów WFOŚiGW oraz w komisjach konkursowych w Wydziale  
   Zdrowia UM  Gliwice  
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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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SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
 

WPŁYWY W ROKU 2015 
 

ŹRÓDŁO PRZEZNACZENIE KWOTA zł 

Urząd Miasta Gliwice Makgajwer; Nasze Miejsca , Making Up,  31 626,23   

Urząd Marszałkowski Animowany Świat 5 000,00   

Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich  (przez CRIS) 

Trzy Dramaty 4 000,00 

Odpłatna działalność statutowa Makgajwer, Trzy Dramaty 1 480,00   

Składki członkowskie CIS koszty organizacji  540,00   

Darczyńcy 
 

Makgajwer, Trzy Dramaty, Nasze Miejsca, Making Up,  Animowany 
Świat,  CIS - koszty organizacji   

6 977,99   

                                                                                                                                             Razem 49 624,22   
 

WYDATKI W ROKU 2015 
 

PROGRAM KWOTA zł 

Makgajwer    16 003,83 

Festiwal MAKING UP – TWÓRCY GÓRĄ 17 164,17 

Trzy Dramaty 5 658,95   

Nasze Miejsca 5 115,25 

Animowany Świat 5 649,01 

CIS - koszty organizacji (poza programami), rozliczenia,  
obsługa konta bankowego 

1 739,44   

                                                                             Razem 51 330,65   
 

 

Wkład pracy społecznej członków CIS i wolontariuszy przy realizacji programów wyceniono na   47 780 zł 


