
WSPÓŁPRACA MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Podsumowanie za rok 2018



Współpraca z NGO określona w „Umowie z mieszkańcami Katowic”

Umowa z mieszkańcami:

Stworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych
i Wolontariatu oraz powołanie pełnomocnika
ds. organizacji pozarządowych

Istotna rola NGO w realizacji pozostałych punktów umowy:

Katowicki program „Senior w mieście”
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Nowe elementy w zakresie współpracy z NGO

Nowa, większa lokalizacja Centrum 
Organizacji Pozarządowych, kamienica przy 
Młyńskiej 9

Konkurs na sfinansowanie wkładu własnego 
do programów grantowych, na które 
przeznaczymy 500 tys. zł rocznie
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Stworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz powołanie 
pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych

Centrum Organizacji Pozarządowych:

• W perspektywie 2017-2020 COP otrzymuje na 

działalność 252 tys. zł na rok,

• 136 organizacji skorzystało z COP,

• W 2018 roku ponad 500 razy organizacje 

korzystały z infrastruktury COP.

Agnieszka Lis – pełnomocnik prezydenta ds. Organizacji 

Pozarządowych.

Środki przeznaczone w latach 2015-2018 na NGO to 

ponad 111 mln zł.



Katowicki program „Senior w mieście”

Od czterech lat:

• Organizowany jest Katowicki Dzień Aktywnego Seniora,

• Wydawany jest informator dla seniorów,

• Wzbogacany jest program Aktywni Seniorzy (wydano 8830 kart – w latach 

2015-2018 wydano ok. 7500 kart).

Obowiązuje uchwała ws. Miejskiego Programu „Katowicki Senior
w mieście” na lata 2016-2021.

W 2018 roku:

• Powołano Radę Seniorów II kadencji,

• Blisko 50 tys. seniorów uczestniczyło w wydarzeniach im dedykowanych.

Blisko 35,5 mln zł przekazano w ubiegłym roku na działania na 

rzecz seniorów.

Otwarto nową siedzibę dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów oraz rozpoczęto remont Katowickiego Centrum Seniora.



Co jeszcze się działo w 2018 roku?

• Organizacja kampanii 1% na rzecz katowickich NGO.

• XI edycja programu Miejska Dżungla.

• Współorganizacja Festiwalu Organizacji Pozarządowych.

• Współpraca w zakresie realizacji projektów dotyczących m. in. 
przeciwdziałaniu narkomanii i rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych.

• Nagroda im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności 
społecznej.

• Milion złotych na inicjatywy lokalne na rok 2018.



Wolontariat

• Blisko 500 wolontariuszy zaangażowanych w organizację 
szczytu klimatycznego

• Realizacja akcji „Katowice z Gdańskiem”

• Zaangażowanie ponad 100 wolontariuszy podczas wydarzeń 
sportowych, m.in. Tour de Pologne, Aleja Gwiazd Siatkówki

• Współpraca z Regionalnym Centrum Wolontariatu



Dziękuję za uwagę

Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice


