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INFORMACJE  O  ORGANIZACJI 
 

Centrum Inicjatyw Społecznych  jest stowarzyszeniem powstałym w grudniu 1992 roku. 
Zarejestrowane jest 6 lutego 1993 roku 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 
Gliwic.  
 

Najważniejsze osi ągni ęcia organizacji:  
 

• Zintegrowanie w latach 1993 – 1999 środowiska osób tworzących na Śląsku pierwsze ośrodki 
rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych dzieci. Ludzie ci - rodzice, lekarze, nauczyciele – szukali 
najlepszego prawnego usytuowania ośrodków; poszukiwali też możliwości kształcenia specjalistów. 
W ramach tzw. Biura Koordynacji Współpracy O środków Rehabilitacyjnych dla Dzieci  
i Młodzie ży 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 prowadzone w języku 
polskim edycje kursu NDT Bobathów  leczenia dzieci z porażeniem mózgowym. 
 

• Wykształcenie ponad 600 młodzieżowych wolontariuszy, którzy stale - w przynajmniej 
jednorocznych cyklach - pracowali 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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• Stworzenie pionierskich programów „Sukces” promujących ideę osiągania życiowego sukcesu 
poprzez rozwój osobisty i umiejętność adaptowania się do zmieniających się wymagań. Realizowany 
początkowo w wersji dla młodzieży licealnej, następnie dla bezrobotnych kobiet, został przejęty przez 
Międzygminny Ośrodek Doradztwa i Orientacji Zawodowej a potem przez Agencję Rozwoju 
Lokalnego i prowadzony w rożnych wariantach jeszcze przez 10 lat. 

• 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 Młodzie ży. 

• 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 zorganizowanie 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: Leszkowi Loszy, Joannie Sarré i Marcinowi Januszkiewiczowi 
na Gali Wolontariatu) 
 

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. 
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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. 

 
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 bud żetów w okresie poprzednich 3 lat 
 

ROK WPŁYWY (zł) WYDATKI (zł) 

2013 70 087,65 60 367,21 

2014 63 197,87   65 527,36   

2015 49 624,22 51 330,65 
 
 
 
 

**** 
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNO ŚCI  CIS  W 2016 ROKU 
 

CZŁONKOWIE  
Liczba członków Stowarzyszenia pod koniec 2016 roku liczyła 46 osób – z tego 11 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. 
 
 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA 
 

• Doroczne Walne Zebranie odbyło się 18 maja. 
  

• Uczestniczyliśmy w 9 Gliwickiej Art Nocy – imprezie w której brało udział ponad 40 galerii sztuki, 
organizacji i instytucji kultury prowadząc wystawy, warsztaty i pokazy. 

 

• Mieliśmy swoje przedstawicielki w Zespołach Branżowych organizacji pozarządowych działających 
przy GCOP: Ala Losza (ds. Edukacji) oraz Joanna Sarré (ds. Kultury), a także członkinię w miejskich 
komisjach rozstrzygających konkursy ofert dla organizacji (Halina Kacprzak). 

 

• Nawiązaliśmy współpracę z Warsztatem Miejskim – grupą „mejkerów” - osób lubiących majsterkować, 
projektować i wykonywać pożyteczne i ciekawe przedmioty z rzeczy-do-wyrzucenia. 
Przygotowywaliśmy się do wspólnego programu i pozyskania środków finansowych na jego realizację 
i promocję idei społecznego majsterkowania. 

 

• Grupa UP-Scena wzbogaciła się o zespół improwizacji scenicznej Improwizorka. 
 

• Rozpoczęliśmy współpracę z gliwickimi pedagogami szkolnymi i Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym 
w kwestii wykorzystania potencjału lokalnych NGO-sów w programach dla szkół. 
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PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ CIS W 2016 ROKU 
 

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

 

Od początku 2016 roku pracowaliśmy z dwoma drużynami Makgajwera utworzonymi na początku 
roku szkolnego: drużyną „Glixel” składającą się z kilkorga młodych ludzi z Domu Dziecka nr 2 oraz 
drużyną „Piastusie” utworzoną przez dzieci w wieku szkoły podstawowej z ul. Opolskiej. 
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 i technicznych dla drużyn. 
 

         
 

W dniach 1-3 kwietnia Piastusie uczestniczyły w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności DI we 
Wrocławiu (drużyna z domu dziecka nie mogła pojechać, gdyż część młodzieży wysłano do sanatorium). 
Dzieci wybrały zadanie techniczne polegające na zbudowaniu pojazdu, który nie był napędzany siłą 
mięśni i miał do pokonania jak największą ilość odcinków wyznaczonej trasy przewożąc pasażera. 
Oryginalna konstrukcja pojazdu (wymyślona przez najmłodszą dziewczynkę - „jak karuzela dla chomika”) 
była ogromnym bębnem który staczał się z pochylni, zamieniając energię potencjalną na kinetyczną. 
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Podróże pojazdu drużyna wplotła w przedstawienie o piłkarzu Wojtusiu, któremu 
trójka czarodziejów przeszkadza dotrzeć na mecz. Oprócz zmagań konkursowych 
drużyny przeżyły wiele atrakcji – włącznie ze zwiedzaniem Wrocławia. 
 
 Po wakacjach rozpoczęliśmy pracę z trzema drużynami: treningową  
z  Domu Dziecka nr 2 (która z góry rezygnowała z udziału w Olimpiadzie 
Kreatywności), Piastusiami w wieku szkoły podstawowej w zmienionym składzie, 
oraz drużyną licealistów Próżnia. 
Młodsze dzieci wybrały zadanie społeczne polegające na zbadaniu potrzeb 
lokalnej społeczności i sporządzeniu projektu rozwiązania jednego, wybranego 
przez siebie problemu. Wszyscy mieszkają w dzielnicy Zatorze; przeprowadzili 
więc wywiad w Radzie Osiedlowej i z pracownikami socjalnymi. Zdecydowali, że dla nich najbardziej 
dotkliwy jest brak placu zabaw w dzielnicy - temu więc poświęcili swój projekt. 
 

   



9 

 

Drużyna licealna wybrała zadanie konstrukcyjne połączone ze zbadaniem dorobku kulturowego dwóch 
różnych narodów. Głównym elementem zadania było sklejenie z drewna balsa jak najmocniejszej 
struktury i przetestowanie jej na obciążenia statyczne. Dlatego nawiązaliśmy współpracę ze 
Stowarzyszeniem Modelarzy Lotniczych oraz Katedrą Wytrzymałości Konstrukcji z Politechniki Śląskiej, 
gdzie drużyna pozyskiwała wiedzę i praktykę w tym zakresie. 
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WCHODZĄC DO GRY 
 

Koordynatorka:  Alicja Losza 
  

Program skierowany jest do pedagogów i psychologów szkolnych i ma na celu wspomożenie ich 
poprzez wykorzystanie potencjału gliwickich organizacji pozarządowych do realizacji swoich programów 
w gliwickich szkołach. 
Zbadaliśmy pod tym kątem 32 organizacje  - z czego 25 wyraziło gotowość do podjęcia współpracy  
w realizacji programów: edukacyjnych, profilaktycznych, hobbystycznych, sportowych. 
Wstępnie zinwentaryzowaliśmy działania i programy realizowane w szkołach oraz dokonaliśmy diagnozy 
potrzeb pedagogów i psychologów z 20 szkół ze szczególnym uwzględnieniem skutecznego 
przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym. 
Działania te prowadziliśmy w porozumieniu z kierownictwem Gliwickiego Ośrodka Metodycznego 
i metodyczką pedagogów szkolnych. 
Badania zaowocowały przygotowaniem naszych nowych programów: „UP Scena z klasą”, „Sprawna 
szkoła” i „Edukacyjny.club”, z czego dwa pierwsze uzyskały dofinansowanie i są już realizowane we 
współpracy ze szkołami. 
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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 prawidłowego żywienia z wykorzystaniem certyfikowanych produktów,  
a także popularyzacji zasad ekologicznej produkcji żywności i promocji gospodarstw. Realizatorki 
prowadziły program w formie wolontariatu, w trzech grupach działań: 

• prelekcje edukacyjne (Halina Kacprzak) 
 

data Miejsce/Odbiorcy Temat Orient. liczba 
uczestników  

27.02.2016 Klub Seniora Gliwice Jak dbać o zdrowie 16 

04.02.2016 Zarząd Ogródków Działkowych 
Gliwice ul. Mielęckiego 

Rola makro i mikroelementów w łańcuchu 
spasania 90 

15.03.2016 UTW Gliwice Polskie tradycje świąteczne 350 
26.04.2016 Areszt Śledczy Gliwice Niedocenione skarbnice zdrowia 35 
11.10.2016 Klub Seniora Gliwice Witamina Słońca – D3 20 
18.10.2016 UTW Gliwice Jak sobie radzić ze zmęczeniem 500 
06.12.2016 Klub Seniora Gliwice Niedoceniona witamina C 20 

13.12.2016 Klub Seniora Gliwice Wpływ makro i mikroelementów na 
zdrowie człowieka 20 

17.12.2016 Festiwal Topinambura Tychy Zdrowie na talerzu  
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• rozprowadzanie materiałów edukacyjnych wydanych w ubiegłych latach (Janina Sokołowska, Anna 
Kasperlik, Danuta Krain) w stowarzyszeniach, szkołach, sklepach z ekologiczną żywnością.  

 

• udział w komisjach konkursowych w Urzędzie Miasta w obszarze tematów dotyczących zdrowia 
(Halina Kacprzak) 

   

Data Miejsce  Udział  
05.02.2016 Urząd Miasta Wydział Promocji Miasta Ref. Sportu Komisja konkursowa  
24.02.2016 Urząd Miasta Wydział Zdrowia Komisja konkursowa 
23.06.2016 Urząd Miasta Wydział Promocji Miasta Ref. Sportu Komisja konkursowa 
28.06.2016 Urząd Miasta Wydział Promocji Miasta Ref. Sportu Komisja konkursowa 
08.08.2016 Urząd Miasta Wydział Promocji Miasta Ref. Sportu Komisja konkursowa 
10.11.2016 Urząd Miasta Wydział Zdrowia Komisja konkursowa 
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ART NOC 
 

9. Gliwicka Art Noc, której symbolem są jak zwykle nocne koty 
ozdobione przez poszczególnych uczestników, odbyła się  
18 czerwca i tworzyło ją ponad 40 galerii, pracowni plastycznych, 
instytucji kultury. Braliśmy udział w happeningu  na gliwickim 
Rynku promującym ArtNoc, podczas którego budowaliśmy  
z mieszkańcami model Radiostacji z gazetowych rurek. 
Następnie w budynku przy Barlickiego 3 prowadziliśmy trzy 
warsztaty: 

• Makulatur Art - wikliniarstwo gazetowe,  
• Maszkarony – dziwne twarze, 
• Tańce integracyjne w kręgu.  
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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: m.in. bałkańskich, żydowskich, 
greckich, indiańskich. Adresowane są do osób, które chcą wykorzystywać tańce jako element 
integracyjny podczas swoich zajęć, traktują go jako gimnastykę ciała i mózgu - lub po prostu lubią 
poruszać się przy muzyce. W każdych warsztatach uczestniczy kilkanaście osób. Przy pięknej pogodzie 
warsztaty czasem odbywają się poza budynkiem – np. w ogrodzie… 
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GRUPA UP SCENA 
 
To ekipa entuzjastów teatru w każdej postaci, wzbogacona tego roku 
zespołem improwizacji scenicznej IMPROWIZORKA.  
W 2016 roku odbyło się kilka spektakli przygotowanego jeszcze w roku 
ubiegłym przedstawienia „Rzeźnia kropka com” z tekstem Sławomira 
Mrożka. Ponadto grupa przygotowywała się do przeprowadzenia 
programu profilaktycznego w szkołach, bazującego właśnie na teatrze 
i improwizacji scenicznej pt. „Up Scena z klasą”     
 
 
CHI KUNG 
 
Prowadząca: Iwona Wojciechowska 
 

Chi Kung jest chińskim systemem wspomagającym zachowanie dobrego stanu 
zdrowia i jego poprawy. Łączy ruch, techniki oddechowe, koncentrację umysłu. 
 
Zajęcia prowadzone są w każdy poniedziałek o godz. 9:00 w sali przy Barlickiego 3. 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
 

WPŁYWY W ROKU 2016 
 

ŹRÓDŁO PRZEZNACZENIE KWOTA zł 

Urząd Miasta Gliwice Makgajwer; Wchodząc do gry 18 053,34  

Darczyńcy Dofinansowanie programów, CIS - koszty 
organizacji 695,00  

Składki członkowskie Dofinansowanie programów, CIS - koszty 
organizacji 740,00 

Razem 19 488,34 
 

 
WYDATKI W ROKU 2016 

 

PROGRAM KWOTA zł 

Makgajwer    14 325,74 

Wchodząc do gry 4 756,47 

CIS - koszty organizacji (poza programami), 
obsługa konta bankowego 1 491,05  

Razem 20 573,26  
 

 

Wkład pracy społecznej członków CIS i wolontariuszy  w roku 2016 jest trudny do wycenienia w 
złotówkach ☺ -  jej wartość kilkakrotnie przewyższa kwotę przychodów finansowych. 


