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INFORMACJE  O  ORGANIZACJI 

 

Centrum Inicjatyw Społecznych jest stowarzyszeniem powstałym w grudniu 1992 roku. Zarejestrowane 
zostało 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 wspieraniu rozwoju organizacji wolontarystycznych w czterech ośrodkach uniwersyteckich  
w krajach postkomunistycznych. Najcenniejszym efektem tygodniowych warsztatów przeprowadzonych 
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 użytecznych 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 przyczyniła się do rozwiązywania 
ważnych problemów społecznych i rozwoju obywatelskiej aktywności w mieście i regionie. 



2 

 

Początkowo CIS otrzymywało rzeczowe wsparcie Politechniki Śląskiej, polegające na bezpłatnym 
korzystaniu z lokalu i zaplecza biurowego. Obecnie organizacja korzysta z infrastruktury GCOP, oferowanej 
organizacjom przez samorząd Gliwic.  
 

Najważniejsze osiągnięcia 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 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 oraz 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  ponad 300 dzieci i młodzieży z Gliwic oraz ok. 30 wolontariuszy - trenerów.  

 Stworzenie pionierskich programów „Sukces” promujących ideę osiągania życiowego sukcesu poprzez  
rozwój osobisty i umiejętność adaptowania się do zmieniających się wymagań. Realizowany 
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początkowo w wersji dla młodzieży licealnej, następnie dla bezrobotnych kobiet, został przejęty przez 
Międzygminny Ośrodek Doradztwa i Orientacji Zawodowej, potem przez Agencję Rozwoju Lokalnego 
i był prowadzony w rożnych wariantach jeszcze przez 10 lat. 

 Zintegrowanie środowiska osób pracujących z dziećmi z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo. 
Gliwicka Koalicja na Rzecz Świetlic dla Dzieci i Klubów dla Młodzieży liczyła prawie 100 osób  
z różnych instytucji i organizacji i próbowała wprowadzić modelowe rozwiązania w skali miasta. 

 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 organizację 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; w roku 2014 - 
tytuły przyznane członkom CIS: Leszkowi Loszy, Joannie Sarré i Marcinowi Januszkiewiczowi na Gali 
Wolontariatu); w 2017 roku tytuł Aktywna Seniorka dla Janki Sokołowskiej w konkursie „Seniorzy 
w Działaniu”, a w 2018  nagroda za najlepszą promocję Festiwalu MejKing. 

Po 27 latach istnienia nasza organizacja nadal aktywnie uczestniczy w życiu regionu i wciąż tworzy nowe 
inspirujące społecznie projekty. 

 

Władze organizacji: 
 Zarząd: Leszek Losza – prezes; Alicja Losza, Joanna Sarré, Anna Kolasińska – członkowie zarządu  
 Komisja Rewizyjna: 

Roman Łobos – przewodniczący, Halina Kacprzak, Janina Sokołowska  – członkowie. 
 



4 

 

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 osób – w większości 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, zajęcia ruchowe).  
 
 

Zestawienie rocznych budżetów w okresie poprzednich kilku lat 
 

ROK WPŁYWY (zł) WYDATKI (zł) 

2014 63 197,87   65 527,36   

2015 49 624,22 51 330,65 

2016 19 488,34 20 573,26   

2017 132 016,47 121 901,03 

2018 73 452,95 68 535,99 
 
 
 

**** 
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI CIS W 2018 ROKU 
 

CZŁONKOWIE  
Liczba członków Stowarzyszenia pod koniec 2018 roku liczyła 46 osób – z tego 24 angażowały się 
aktywnie w realizację programów.  
 

SYMPATYCY 
Liczba wolontariuszy nie będących członkami CIS, którzy aktywnie uczestniczyli w realizowanych 
programach wyniosła 26 osób. 
 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA 
 

 Leitmotivem roku 2018 były obchody 25-lecia organizacji. Powołany został Komitet Organizacyjny  
25-lecia CIS pod przewodnictwem Tadeusza Grabowieckiego złożony z kilkorga członków – założycieli 
oraz obecnych aktywistów. KO spotykał się intensywnie w I kwartale. Ponieważ nie było szans na 
dotację pozwalającą na organizację dużej konferencji 25-lecia, czy na okolicznościowe wydawnictwo, 
postanowiono pochwalić się ludźmi związanymi z CIS i ich dokonaniami w ramach Festiwalu „Jesień 
Inicjatyw” (szczegółowo opisany w realizowanych projektach).  

 Przy okazji obchodów 25-lecia udało się zaktywizować wielu „śpiących” członków CIS i wolontariuszy. 
 W wigilię nocy świętojańskiej odbyło się spotkanie liderów naszych projektów w ogrodzie przy ognisku.  
 Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze odbyło się 26 września. Dokonano korekty Statutu oraz 

wybrano nowy Zarząd. 
 W czerwcu uczestniczyliśmy w 11 Gliwickiej Art Nocy. 
 We wrześniu braliśmy udział w Festiwalu Entuzjastów Sektora Trzeciego w Gliwicach  FEST, gdzie 

promowaliśmy Festiwal „Jesień Inicjatyw”. 
 Nasze przedstawicielki pracowały w: Zespole Branżowym ds. Kultury działającym przy GCOP (Joanna 

Sarré) oraz w komisjach rozstrzygających miejskie konkursy ofert dla organizacji (Halina Kacprzak).  
 Współpracowaliśmy z Warsztatem Miejskim – grupą „mejkerów” z pogranicza sztuki i inżynierii; wspólnie 

zorganizowaliśmy Festiwal „mejKING” na Alei Przyjaźni.   
 Nawiązaliśmy współpracę ze Śląskim Stowarzyszeniem Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane. 
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PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ CIS W 2018 ROKU 
 

 
JESIEŃ INICJATYW – FESTIWAL LIDERÓW INICJATYW SPOŁECZNYCH 
 

zespół organizacyjny: Leszek Losza, Ala Losza,  
                                 Krystyna Kozikowska-Koppel, Joanna Sarré 
 

Było to niewątpliwie największe przedsięwzięcie roku 2018.   
Na Festiwal złożyło się 37 wydarzeń – w tym: 
 3 wystawy  - w tym wystawa obrazów, batików, fotografii przyrody  

i kolaży „Artyści CIS na 25 lat” 
 

                       

 

 
 
 4 spektakle teatralne  
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 4 koncerty 
 12 prelekcji i wykładów 
 11 warsztatów (od plastycznych, poprzez ruchowe do psychologicznych). 

 
 

   
 
Wydarzenia festiwalowe odbywały się w 9 miejscach 
na terenie Gliwic, najwięcej w Kawiarence Zamkowej, 
z którą nawiązaliśmy ściślejszą współpracę, w Stacji 
Artystycznej Rynek – na tle naszej wystawy 25-lecia, 
a także w Bibliotece Miejskiej i Willi Caro i innych. 
Łącznie zaprezentowało swoje osiągnięcia 25 liderów 
– członków i współpracowników CIS, którzy pracowali 
przy organizacji wydarzeń w formie wolontariatu. 
W wydarzeniach festiwalowych wzięło udział 780 
uczestników. 
Powstała identyfikacja wizualna festiwalu, strona www oraz plany dotyczące kontynuacji przedsięwzięcia  
w następnych latach. 
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MAKGAJWER 
 

Trenerzy: Joanna Sarré (opiekunka programu), Alicja Losza 
 

To program rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży. Od początku 2018 roku pracowaliśmy z  drużyną 
licealną „Próżnia”, która już od początku roku szkolnego, czyli od października 2017 uczestniczyła  
w programie. Drużyna pracowała podczas cotygodniowych zajęć z dwójką trenerów nad rozwijaniem 
zaradności i nieschematycznego myślenia w sytuacjach braku czasu i środków (jak filmowy bohater 
MacGyver) oraz pracowała nad wybranym zadaniem konkursowym przygotowując się do udziału 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności DI. 
 

Drużyna „Próżnia” wybrała zadanie improwizacyjne 
polegające na zbadaniu 12 skarbów kultury 
charakterystycznych dla kultur różnych narodów oraz 
przeanalizowaniu życia i działalności 12 odkrywców  
i podróżników. Przygotowywała się do błyskawicznego 
stworzenia i zagrania krótkiego skeczu, do którego musiała 
włączyć wylosowane tuż przed wejściem na scenę postaci, 
kulturę, wydarzenie. Drużyna ćwiczyła również podczas 
specjalnych warsztatów z aktorami teatralnej grupy 
improwizacyjnej „robIMPROjekt” .   
 
 

W dniach 11-13 marca drużyna uczestniczyła w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności DI 
we Wrocławiu, gdzie spotkała się z 2500 uczestnikami z całej Polski, zwiedzała Wrocław, brała udział 
we wszystkich konkursowych atrakcjach. 
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Po wakacjach pracowaliśmy z drużyną „Let it be” składającą się 
z 7 dziewcząt z Ukrainy, uczących się w technikum Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1. Drużyna wybrała 
zadanie naukowe, a w grudniu została zarejestrowana na 
Olimpiadę Kreatywności na rok 2019.   
 

Postanowiliśmy, że będzie to ostatnia edycja programu, 
ponieważ brak jest wolontariuszy – studentów, chcących pełnić 
odpowiedzialną rolę trenerów drużyn dziecięcych  - a to 
przecież była jedna z głównych zasad Programu… 
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FESTIWAL  mejKING       
Koordynator: Leszek Losza 
 

Pomysłodawcami Festiwalu była grupa osób związanych z ruchem MAKE („mejkerów”) rozumianego jako 
społeczność zajmująca się innowacyjnymi formami prac realizowanych w oparciu o zasadę „zrób to sam“ 
(DIY – do it yourself). Program łączy dwie pozornie przeciwstawne dziedziny - sztukę inżynierską  
z działalnością artystyczną; wszystko w duchu ekologii (recykling materiałów i rzeczy-do-wyrzucenia). 
 

      
 

Festiwal odbył się w dniach 24 – 26 sierpnia na Alei Przyjaźni, udekorowanej na ten czas instalacjami 
świetlnymi DIY. Zgromadził ok. 350 uczestników. 
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Odbyło się 13 warsztatów dla dzieci i dorosłych (huta, kuźnia, ceramika raku, partyzantka ogrodnicza, 
ogrody w doniczkach z butelek i innych przedmiotów, tworzenie teatrzyku lalkowego z warzyw, skrytki  
z pluszaków i wiele, wiele innych. Były występy teatrów lalkowych, wieczorem dwa koncerty na galerii 
przed ruinami Teatru Miejskiego. Mieszkańcy Gliwic stwierdzili, że Aleja Przyjaźni powinna TAK żyć przez 
całe lato.  

            
 
  

 
PRZYWRÓCIĆ SPRAWNOŚĆ - PRZYWRÓCIĆ MŁODOŚĆ 
 

koordynator: Joanna Sarré 
 

Eksperymentalnie, w pierwszej połowie 2018 roku, postanowiliśmy połączyć w jeden program większość 
grup uprawiających aktywność ruchową, ponieważ podobne są cele poszczególnych grup oraz uczestnicy 
– osoby dorosłe. W zajęciach brało udział ponad 80 osób – w tym 56 regularnie. Zajęcia odbywały się 
w czterech grupach prowadzonych przez różnych instruktorów: 
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 Tai – chi  
     Prowadzący: Iwona Wojciechowska i Antoni Żoczek 

To starochiński system ćwiczeń przeciwdziałający chorobom stawów, zwiększający elastyczność ciała  
i wytrzymałość na  stres. Łączy łagodny ruch z oddechem i koncentracją umysłu. Zajęcia prowadzone 
były w systemie cotygodniowych ćwiczeń oraz kilkugodzinnych seminariów co 2-3 miesiące. 
 

                 
 

 System ćwiczeń usprawniających 
Prowadząca: Krystyna Samborska 
Zajęcia wg autorskiego programu prowadzącej odbywały się co tydzień; uczyły świadomego   
wykonywania ćwiczeń, co pozwala wzmacniać ciało i utrzymywać jego prawidłową postawę. 

 

 Neuroaerobik 
Prowadząca: Marta Praisner 
To system ćwiczeń umysłowych i fizycznych mający na celu uaktywnienie i zintegrowanie pracy 
poszczególnych ośrodków mózgu, zmniejszający ryzyko zachorowania na Alzheimera. 
Zajęcia odbywały się w dwóch kilkugodzinnych blokach warsztatowych. 
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 Tańce w kręgu 
Prowadząca: Joanna Sarré 
To otwarte warsztaty taneczne dla wszystkich chętnych, które odbywają się w każdą środę. Zapoznają 
uczestników z prostymi układami tańców wywodzących się z różnych kultur: polskiej, greckiej 
bałkańskiej, żydowskiej, indiańskiej. Adresowane są do osób, które chcą wykorzystywać taniec jako 
element integracyjny podczas swoich zajęć, traktują go jako gimnastykę ciała i mózgu - lub po prostu 
lubią poruszać się przy muzyce. 
  

  
  

 

Eksperyment łączenia w jeden program wszystkich zajęć ruchowych nie powiódł się, gdyż pomimo iż 
merytorycznie program przebiegł pomyślnie, to nakład pracy administracyjnej związanej z rozliczeniem 
czterech różnie pracujących grup był niewspółmiernie duży. Grupy pracują nadal, ale każda jako osobny 
projekt. 
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POLSKO-UKRAIŃSKIE TUTTI FRUTTI 
koordynatorka: Anna Kolasińska 
 
Tutti Frutti jest edukacyjno – artystycznym projektem pilotażowym, mającym za zadanie zintegrować  
uczniów szkół średnich pochodzących z Ukrainy z uczniami polskimi. W projekcie wzięło udział 24 uczniów  
z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (po połowie Polacy i Ukraińcy). Pracowali oni  
w dwóch grupach – wiosennej i jesiennej.  
 

      
 

Odbyli warsztaty z komunikacji, warsztaty kreatywne podczas których wykonali z materiałów 
recyklingowych koszyczki, doniczki i kwietniki ozdabiające następie ul. Siemińskiego i stołówkę szkolną, 
uczestniczyli w warsztatach muzycznych, podczas których stworzyli wspólną piosenkę.  
W efekcie zacieśniono współpracę z nauczycielami z CKZiU i młodzieżą (7 osobowa grupa dziewcząt  
z Ukrainy zaangażowała się następnie w projekt Makgajwer), nawiązano współpracę z przedstawicielami 
Związku Ukraińców i Towarzystwem Rozwijania Kontaktów Polsko – Ukraińskich KONTAKT. 
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SPRAWNA SZKOŁA 
 

Pomysłodawczyni i realizatorka: Agnieszka Filipkowska 

 

Program jest kontynuacją działania, prowadzonego od 
kilku lat. Agnieszka jest nauczycielką, która od dziecka 
porusza się na wózku inwalidzkim. Pomysł na program 
wyniknął z jej własnych doświadczeń osoby, która 
kończyła „normalną” szkołę, studia, jest niezwykle 
aktywna na polu społecznym i całe życie zmaga się  
z różnymi barierami – nie tylko architektonicznymi, 
które próbuje zwalczać.  
Głównym celem programu jest nabycie przez uczniów 
umiejętności współdziałania w grupie osób zdrowych  
i z różnymi dysfunkcjami, w duchu prawdziwej 
integracji. Program realizowany był w różnych grupach 
wiekowych. Zawiera ćwiczenia pozwalające dzieciom 
zdrowym doświadczyć świata z perspektywy osoby z dysfunkcją (np. pokonać schody na wózku 
inwalidzkim, próbować poruszać się przy pomocy białej laski z zasłoniętymi oczami), natomiast dzieciom  
z niepełnosprawnością poczuć, jak bezradni czują się ich rówieśnicy w kontakcie z nimi, nie wiedząc czego 
się od nich oczekuje. Dzieci uczą się jak pomagać osobie niepełnosprawnej, aby pomoc ta nie była 
krępująca dla obu stron. Uczniowie zapoznają się także - z jedynym w Gliwicach – psem asystentem i uczą 
się jak należy go traktować. 
 

Zajęcia odbyły się w 11 placówkach oświatowych (od przedszkoli do liceów) i objęły ok. 1000 dzieci  
i młodzieży. 
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AKTYWIZACJA SEZAM 
 

Koordynator: Alicja Losza 
 

Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM „SEZAM” to organizacja zrzeszająca osoby chore na stwardnienie 
rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Zrzesza ok. 100 osób. Misją SEZAMu jest poprawa jakości życia osób 
chorych, zapewnienie im dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli prowadzić godne życie.  
SEZAM otrzymał dotację na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy, do którego codziennie przyjeżdża 
kilkadziesiąt osób na rehabilitację medyczną i zajęciową. 
W ramach współpracy z SEZAMEM otrzymaliśmy zlecenie na zorganizowanie i prowadzenie od 
października terapii zajęciowej dla pacjentów.  
Do końca roku przeprowadziliśmy 111 godzin warsztatów dla pensjonariuszy DDP; były to zajęcia 
ruchowe (tai chi, choreoterapia), warsztaty plastyczne (ceramika, różnego rodzaju rękodzieło), 
muzykoterapia,  relaksacja. 
 

WIECZÓR PIOSENKI SŁOWIAŃSKIEJ przy herbatce 
 

Koordynarorzy: Joanna Sarré, Bohdan Partyka  
 

Był to koncert prowadzony przez współpracujący z nami Zespół Piosenki Aktorskiej. Tematem przewodnim 
była piosenka słowiańska. Koncert odbył się w listopadzie w Perełce i zgromadził 85 słuchaczy, którzy 
słuchali piosenek rosyjskich, ukraińskich, czeskich i polskich 
racząc się ciasteczkami i herbatką z samowara.   
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robIM PROjekt 
 

koordynator: Adam Lip 
 

To pięcioosobowa grupa młodych ludzi specjalizujących się w improwizacji 
scenicznej. Ćwiczą co tydzień, a przy każdej nadarzającej się okazji grają 
spontaniczny spektakl kabaretowy, inspirowany pomysłami publiczności oraz  
z jej  żywym udziałem.  
Najczęściej grają w Klubie Spirala, ale też w różnych miastach i podczas różnych 
festiwali. Stale się kształcą. Są gotowi na wszystko! 
 
AnoGramy 
koordynator: Krzysztof Wieczorek 
 

Ta grupa to zawodowcy – studenci i absolwenci Państwowego Studium 
Wokalno – Baletowego w Gliwicach, aktorzy Akademickiego Teatru 
Remont, których połączyła pasja tworzenia własnego teatru 
edukacyjnego. 
W 2018 roku przygotowali spektakl „Dziady” wg A. Mickiewicza (zagrany 
podczas Jesieni Inicjatyw), kontynuowali też pracę nad spektaklami 
profilaktycznymi dla szkół. 

 
DARCIE PIERZA 
 

Koordynatorka: Janina Kania 
 

Projekt polega na poniedziałkowych jesienno - zimowych spotkaniach grupy 
entuzjastek rękodzieła, które w wesołej towarzyskiej atmosferze wykonują 
artystyczne dekoracje, ozdoby i przedmioty użytkowe.  W duchu ludowej tradycji 
spotkań towarzyskich kobiet przy okazji darcia pierza, uczestniczki uczą się od 
siebie różnych technik i sposobów zdobienia. 
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EDUKACJA EKOLOGICZNA 
 

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

 Program promuje życie zgodne z przyrodą i zrównoważonym rozwojem, przekazuje wiedzę na 
temat prawidłowego żywienia z wykorzystaniem certyfikowanych produktów rolnych, a także popularyzuje 
zasady ekologicznej produkcji żywności. Propaguje działalność gospodarstw produkujących taką żywność. 
Realizatorki prowadziły program w formie wolontariatu, w dwóch grupach działań: 
 

 prelekcje edukacyjne   
Od stycznia do grudnia Halina Kacprzak przeprowadziła 20 prelekcji dla różnych grup (seniorzy, 
rodzice małych dzieci, członkowie stowarzyszeń, osoby chore, entuzjaści zdrowego odżywiania, 
mieszkańcy) w Gliwicach, Mikołowie, Tychach, Zabrzu, w których sumarycznie wzięło udział prawie 
700 osób. 
Tematy: żywność ekologiczna i jej produkcja, GMO, antyoksydanty,  makro i mikroelementy, odporność 
organizmu, biochemia stresu, przeciwdziałanie zmęczeniu itp.    

 

 rozprowadzanie materiałów edukacyjnych wydanych w ubiegłych latach 
(Janina Sokołowska, Halina Kacprzak, Anna Kasperlik, Danuta Krain) 
w stowarzyszeniach, szkołach, sklepach z ekologiczną żywnością. 

 W ramach promocji naszego Stowarzyszenia Halina Kacprzak 
uczestniczyła w 3 komisjach konkursowych  przyznających granty  
w otwartych konkursach ofert w Wydziale Kultury i Promocji Miasta UM 
w Gliwicach. 
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JOGA 
 

Prowadząca: Ewa Bobrowska 
 

Joga to wywodzący się z Indii system ćwiczeń ciała  
i umysłu o wszechstronnym oddziaływaniu. Zrobił ogromną karierę 
w krajach Zachodu, ponieważ pomaga poprawić sprawność i stan 
zdrowia, korzystnie działa na stan emocjonalny.   
Ćwiczenia jogi dla kilkuosobowej grupy entuzjastów  prowadzone 
były w każdy wtorek aż do jesieni. 
 

ART NOC  - UDZIAŁ W GLIWICKIEJ NOCY OTWARTYCH GALERII 
 

11 Gliwicka Art Noc, której symbolem tradycyjnie są nocne koty, odbyła się 16 czerwca  
i tworzyło ją w całym mieście ok. 40 instytucji kultury, galerii, pracowni plastycznych. 
 
 

     
 

Nasza organizacja przygotowała dwa wydarzenia: 
 

 Warsztat „Tańce integracyjne w kręgu” 
 Spektakl grupy „robIMPROjekt” - kabaret improwizowany inspirowany przez publiczność. 
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LAOS SOS 
 

Koordynatorka: Karolina Jaenchen 
 

Jest to projekt kilkorga osób, które poznały dziewczynę działającą 
przy biednej wiejskiej szkółce w Laosie, polegający na pomocy 
szkole oraz społeczności tej wioski. Początkowo pomagaliśmy 
zbierać pomoce i materiały edukacyjne dla szkoły. W międzyczasie wioskę dotknęła ogromna powódź – 
pomoc więc rozszerzyła się na całą społeczność.   
 
 SPOTKANIE LIDERÓW W OGRODZIE 
 
W wigilię nocy świętojańskiej udało się zorganizować w ogrodzie spotkanie liderów naszych projektów. 
Spotkanie uświetnił Zespół Piosenki Aktorskiej. 
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MIREK ŻOCHOWSKI ŚWIĘTUJE ROK ODRY 
 
Mirek, nasz maratończyk, polarnik, entuzjasta sportów ekstremalnych, 25 czerwca, w dniu startu Flisu 
Odrzańskiego z Mariny w Porcie Gliwickim, wyruszył w trasę marszobiegu wzdłuż Kanału Gliwickiego do 
Kędzierzyna (ok. 42 km). 
Cele: "chcę promować to co naturalne - wysiłek sportowy człowieka, rzekę i przyrodę, Odrę jako nasze 
bogactwo. Jednocześnie chcę zwrócić na siebie uwagę sponsorów, którzy pomogliby sfinansować moją 
wyprawę na Górę Kenia. To następne sportowe wyzwanie jakie stawiam przed sobą". 

 

  
 
 
 
 
 
 



22 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
 

WPŁYWY W ROKU 2018 
 

ŹRÓDŁO PRZEZNACZENIE KWOTA zł 

Urząd Miasta Gliwice 

Programy: Jesień Inicjatyw, mejKING, Makgajwer, 
Polsko Ukraińskie Tutti Frutti,  Wieczór Piosenki 

Słowiańskiej, Przywrócić Sprawność - Przywrócić 
Młodość, Sprawna Szkoła 

48 719,95 

Darczyńcy, inne (nagroda) Wszystkie programy, koszty administracyjne 5 010,00 

Odpłatna działalność 
statutowa 

Przywrócić Sprawność - Przywrócić Młodość; 
Aktywizacja SEZAM 

 19 243,00 

Składki członkowskie Wszystkie programy, koszty administracyjne 480,00 

Razem 73 452,95 

 
 

Wkład pracy społecznej członków CIS i wolontariuszy – zarówno przy realizacji projektów, jak i w sprawach 
organizacyjnych, biurowych i porządkowych - jest trudny do wycenienia w godzinach i w złotówkach. 
Jej wartość znacznie przewyższa kwotę przychodów finansowych. 
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WYDATKI W ROKU 2018 
 

PROGRAM KWOTA zł 

Jesień Inicjatyw 6 535,16 

 Festiwal mejKING 10 958,15 

 Makgajwer 11 985,53 

Sprawna Szkoła 4 634,34 

Polsko–Ukraińskie Tutti Frutti  6 534,58 

Wieczór Piosenki Słowiańskiej przy Herbatce 291,65 

Przywrócić sprawność – przywrócić młodość 9 778,01 

Aktywizacja SEZAM 13 118,00 

CIS - koszty organizacji i programów (poza 
dotacjami), obsługa konta bankowego itp. 

4 700,57 

Razem 68 535,99 

 


