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W 2002 roku GCOP powstał jako 
drugie w Polsce miejskie centrum 
wspierania aktywności społecznej. 
Samorząd Miasta Gliwice wziął do-
bry przykład z Gdyni.

Od 2002 roku pracujemy na rzecz 
mieszkańców Gliwic, wolontariuszy, 
społeczników i organizacji pozarzą-
dowych. Współpracujemy z ra   dami 
osiedlowymi, szkołami, młodzie-
żą, seniorami, dziećmi i ich rodzi-
cami. Działamy z Wami i dla Was.

2002



10 Gala z okazji Dnia
Wolontariusza w 2012 r.

W grudniu 2003 roku w Gliwickim Te-
atrze Muzycznym GCOP zorganizo-
wał galę z okazji Międzynarodowego 

Dnia Wolontariusza. 
Od tamtej pory, co roku w grud-
niu gliwiccy wolontariusze wspól-
nie obchodzą to wyjątkowe świę-
to. Przez te kilkanaście lat GCOP 
organizował konkursy na wolonta-
riusza roku, koordynatora i organi-
zację najbliższą wolontariuszom. 
Setki gliwiczan angażują się w stałe 
lub akcyjne pomaganie, a gala jest 
okazją do podziękowania im za ca-
łoroczną pracę.

Pierwszą siedzibą GCOP była Jagiellońska 21, 
gdzie odbywały się dyżury i spotkania gliwickich stowa-
rzyszeń i fundacji, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
Do dziś lokal ten jest siedzibą i miejscem spotkań licznych 
organizacji pozarządowych, społeczników i wolontariuszy. 
Aktualnie jest to jedna z 5 filii GCOP - Strefa Aktywności 
Społecznej, zajmująca się animacją społeczną i wspiera-
niem aktywnoś ci mieszkańców kilku gliwickich osiedli.

GCOP nieustannie się rozwija, czerpiąc z polskich i zagra-
nicznych doświadczeń. W 2005 rozpoczęliśmy współpracę 
z samorządem miasta partnerskiego - Bottrop. W ramach 
projektu „Partnerstwo na rzecz III sektora” Gliwice odwiedzili 
przedstawiciele niemieckich władz samorządowych i organiza-
cji pozarządowych. 
W późniejszych latach współpraca z Bottrop była kontynuowa-
na, m.in. poprzez organizację projektów wymiany młodzieży. 

2003
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Andrzej Gillner
dyrektor GCOP od 2002 r.

od 2008 r. pełnomocnik Prezydenta Miasta 
ds. Organizacji Pozarządowych

Rosnące zaangażowanie gliwiczan w wolontariat 
przekłada się na dużą frekwencję podczas corocznej Gali 

z okazji Dnia Wolontariusza. Jest to doskonała okazja, 
aby przedstawić gliwiczanom tych, którzy są wzorem 

godnym naśladowania i opowiedzieć co dla nas robią.

2005BOTTROP

Wymiana młodzieży, 

wizyta w Bottrop, 20
14 r.
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Anna Szczyrba-Niemiec
zastępca dyrektora od 2012 r.
w GCOP od 2005 r.

Dbając o efektywność i jakość wspierania lokalnego trzeciego 
sektora, GCOP inicjował szereg działań, do których zainspirowa-
ły nas m.in. doświadczenia organizacji partnerskich z zagranicy. 
Dzięki temu uruchamiamy innowacyjne projekty, które spotkały 
się z zainteresowaniem ze strony gliwiczan. 



10 Gala z okazji Dnia
Wolontariusza w 2012 r.

GCOP przystąpił do projektu „Partnerstwo na rzecz profesjo-
nalizacji trzeciego sektora” jako jeden z 14 partnerów. W nowo-
otwartej filii GCOP przy ul. Kościuszki 35 uruchomiony został

Inkubator Organizacji Pozarządowych. 
Wypracowaliśmy nowy model wspierania organizacji, który 
opierał się na zindywidualizowanej opiece obejmującej m.in. 
szkolenia i doradztwo.

W nowej filii GCOP przy ul. Zwy  -
cięstwa 1 zostało uruchomione 

Centrum Wolontariatu. 
Na tych gliwiczan, którzy chcą ak-
tywnie działać, czekają tam cieka-
we oferty pracy wolontaryjnej. 
Seniorzy mają możliwość wybra-
nia aktywności dla siebie, a tak-
że wzięcia udziału w bezpłatnych 
szkoleniach z obsługi komputera. 
Organizacje znajdują tu wsparcie 
w procesie angażowania wolonta-
riuszy do swoich działań.

W 2007 r. rozpoczęliśmy dzia-
łania dedykowane seniorom. 
W ramach projektu MELVA 
gliwiczanie wymieniali doświad-
czenia z partnerami z Niemiec, 
Hiszpanii i Włoch, aby przenieść 
dobre praktyki na nasz grunt 
i skutecznie aktywizować społecz-
nie osoby w wieku 50+ oraz zwięk-
szyć ich szanse na zatrudnienie.

2006
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Tomasz Pawłowski
doradca kluczowy, w GCOP od 2006 r.

Tak jak 11 lat temu, tak i dziś Inkubator oferuje wsparcie 
osobom i grupom, które chciałyby założyć stowarzyszenie, 

fundację, klub sportowy czy spółdzielnie socjalną, a tak-
że tym, którzy już takie podmioty prowadzą. Pozyskiwanie 

środków na działalność, zatrudnienie pracowników, księgo-
wość, prawo, to niektóre tematy, w jakich im pomagamy.

Joanna Bajor
kierownik Centrum Wolontariatu
w GCOP od 2006 r.

W wolontariat angażują się gliwiczanie w każdym 
wieku - młodzież szkolna chętnie zdobywa pierwsze 
doświadczenia, a seniorzy wypełniają swój wolny czas 
i mogą się przekonać, jak bardzo są wciąż potrzebni.

2007

Szkolenie w Inkubatorze - 2007 r.

Otwarcie In
kubato

ra

 - 
2006 r.



Pierwszy konkurs pn. Liderzy Społeczni Gliwic
rozstrzygnięty został w marcu 2009 roku - podczas spotkania 
liderów gliwickich NGO z Prezydentem Miasta. W kolejnych 
latach zwycięzców niektórych kategorii wybierali także gliwi-
czanie. Obecnie oprócz liderów społecznych i organizacji po-
zarządowych nagradzane są także: inicjatywa roku, debiutu-
jąca organizacja oraz biznesowy dobroczyńca.
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2009

Dżem Muzyczny w COK, 

W
ręczenie nagród w konkursie Liderzy Społeczni Gliw

ic 2008

Liliana Haduch
kierownik Centrum Organizacji Kulturalnych 
“Perełka”, w GCOP od 2006 r.

COK Perełka to miejsce, z którym wielu gliwiczan łą-
czą dobre wspomnienia. Obecnie jest tętniącą życiem 
filią GCOP. Bywają u nas dzieci na różnych warszta-
tach i przedstawieniach, młodzież i dorośli na warsz-
tatach literackich czy koncertach, a także seniorzy, 
którzy mają możliwość realizacji własnych pasji, m.in. 
w zespole muzycznym czy grupie teatralnej.

Miejsce znane przez lata gliwicza-
nom jako Klub Perełka zostało wyre-
montowane i oddane na działalność 
aktywnych w kulturze gliwickich 
społeczników i organizacji. W 2009 
roku uruchomiono tu filię GCOP pn. 

Centrum Organizacji 
Kulturalnych “Perełka”,
która z roku na rok jest miejscem coraz 
to nowych przedsięwzięć kulturalnych. 

Dyrektor GCOP został powołany na Pełno-
mocnika Prezydenta ds. Orga nizacji Poza-
rządowych i uruchomio ne zostały kwartalne 
spotkania pełnomocnika z przedstawicie-
lami gli wic  kiego trzeciego sektora, zwane 

“W GCOP przy kawie” . 
Spotkania te służą przedyskutowaniu 
najważniejszych problemów NGO, omó-
wieniu postulatów do Programu Współ-
pracy na kolejny rok czy po prostu pozna-
niu innych osób działających społecznie. 

W ramach kolejnego projektu dofinansowane-
go ze środków Unii Europejskiej, dzieliliśmy 
się doświadczeniami we wspieraniu organizac-
ji pozarządowych. Podczas warsztatów i spot-
kań organizowanych w całej Polsce uczyliśmy 
innych jak prowadzić Inkubator dla Organizacji 
Pozarządowych. Przygotowaliśmy również do 
działania inkubatory powstałe w Nysie, Katowi-
cach, Bielsku-Białej, Zabrzu i Żorach.

“W gcop przy kawie” - wrzesień 2017 r.

Anita Szczecina
inspektor w Strefie Aktywności Społecznej, 
w GCOP od 2008 r.

Spotkania “W GCOP przy kawie” są okazją do in-
tegracji trzeciego sektora. Od niedawna w trak-
cie cokwartalnych spotkań gliwickie organizacje 
prezentują swoje działania i zapraszają do współ-
pracy innych społeczników.

2008

                  2017 r.



Zofia 
Trzeszkowska
-Nowak
inspektor w Domu Aktywnej 
Młodzieży, w GCOP od 2015 r.

Aktywność gliwickiej młodzieży 
jest imponująca. Z roku na rok 
przybywa Szkolnych Klubów Wolontariatu, co oznacza, że wzra-
sta liczba wolontariuszy. Działają, pomagają i inspirują swoją 
bezinteresownością. Przejawiają dojrzałość społeczną, cechują 
się empatią i wyczuciem.  Dom Aktywnej Młodzieży jest dla nich 
przystanią w wędrówce po dobre uczynki.

2010

2011

W ramach ogólnopolskiej akcji pod nazwą 

Dzień Dobrych Uczynków, 
od 2010 roku organizujemy konkurs dla mło-
dzieży działającej w szkolnych Klubach Wo-
lontariatu. Co roku młodzi ludzie są autorami 
i wykonawcami kilkuset dobrych uczynków, 
które dostarczają ich odbiorcom wiele ra-
dości, a my nagradzamy ich za bezintere-
sowną pracę na rzecz ludzi, zwierząt i środo-
wiska lokalnego. Liderów Szkolnych Klubów 
Wolontariatu szkolimy i jeszcze bardziej in-
spirujemy podczas cyklicznych warsztatów 
pn. Szkolni Liderzy, które rozpo-

częliśmy właśnie w 2010 roku.
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Rozpoczęliśmy realizację pro-
jektu “Sieć Inkubatorów Spo-
łecznej Przedsiębiorczości”. 
Dzięki temu nie tylko zaofe-

rowaliśmy dodatkowe wsparcie dla organizacji, 
ale przede wszystkim zachęciliśmy kolejne sa-
morządy do tworzenia w różnych formach cen-
trów wsparcia organizacji pozarządowych. Dzięki 
nam liczba centrów w woj. śląskim powiększyła 
się o Dąbrowę Górniczą, Tychy i Jastrzębie Zdrój.

GCOP został laureatem konkursu 

“Marka-Śląskie” . 
Ocenie podlegały m.in. znaczenie 
działań organizacji dla społecznoś-
ci lokalnej,  działania promujące 
społeczne zaangażowanie i wolon-
tariat oraz umiejętność pozyski-
wania środków finansowych.

Ilona Rola
koordynatorka Strefy Seniora
w GCOP od 2012 r.

Z radością obserwujemy wzrost liczby gliwickich 
klubów seniora oraz ich rozwój. Seniorzy z róż-
nych dzielnic integrują się ze sobą, wspólnie wy-
jeżdżają na wycieczki, śpiewają, tańczą; dzielą się 
doświadczeniem. Rośnie też zainteresowanie se-
niorów nowymi umiejętnościami: obsługą kompu-
tera, kursami językowymi czy wolontariatem.

Wymiana doświadczeń z Centrum 
Wolontariatu w Hamburgu, 
a zwłaszcza wizyta przedstawicieli 
GCOP u niemieckiego partnera, za-
owocowała wieloma pomysłami, m.in. 
na współpracę z gliwickimi seniorami. 
Wkrótce zainicjowaliśmy działanie 

Baśniowych Babć, które 
do dziś jako wolontariuszki pomaga-
ją w przedszkolach. 
Następnie urucho-
miony został Klub 
Aktywnych Senio-
rów, którego człon-
kowie rozwijali swo-
je zainteresowania 
i angażowali się 
w wolontariat.

Bank Czasu - urodziny. 20
13 r.

Przy ul. Barlickiego 3 rozpo-
częła działalność filia GCOP - 

D o m  A k t y w -
nej Młodzieży , 
która kieruje swoje działa-
nia głównie do uczniów i na-
uczycieli .



Za realizację projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości 

Województwa Śląskiego” zdobyliśmy w Brukseli wyróżnienie pn. 

REVES Excellence Award 2013 w konkursie 

na najlepsze partnerstwa między administracją publiczną a ekono-

mią społeczną. Konkurencja była bardzo duża - blisko 50 zgłoszeń 

z całej Europy, 28 zaproszonych do starcia w wielkim finale i 5 wy-

granych. To ogromne wyróżnienie zarówno dla GCOP, jak i całego 

partnerstwa realizującego dwuletni projekt w woj. śląskim.

Od maja 2013 działa w Gliwicach Miejska Rada 
Działalności Pożytku Publicznego, 

która jest organem opiniodawczo-doradczym powołanym 

przez Prezydenta Miasta Gli-

wice. W jej skład wchodzą 

m.in. przedstawiciele organi-

zacji pozarządowych. Rada 

ta m.in. opiniuje projekty do-

kumentów strategicznych 

miasta, uchwały dotyczące 

zadań publicznych.

Każdy z nas potrafi coś, czego nie potrafią 

inni. Każdy dysponuje chwilą wolnego czasu. 

Warto ją wykorzystać, by podzielić się swo-

imi umiejętnościami. W oparciu o te stwier-

dzenia i z potrzeby integracji oraz wzmoc-

nienia więzi w społecznościach lokalnych 

powstał Gliwicki Bank Czasu.

Adam Dersiewicz
kierownik Inkubatora 
Społecznej Przedsiębiorczości,
w GCOP od 2009 r.

Rola lidera drugiego już projektu 
obejmującego swoim zasięgiem nie-
mal całe województwo to potwier-
dzenie kompetencji i doświadczenia 
GCOP, zarówno w realizacji dużych 
projektów unijnych, jak i w działaniu 
jako profesjonalny ośrodek wspiera-
nia podmiotów ekonomii społecznej.

2012

2013

Realizacja projektu partnerskiego pt. ”Trasa78 
- ze śląskiego w świętokrzyskie”
zapewniła organizacjom - poza szerokim wsparciem dorad-

czo-szkoleniowym - opiekę indywidualnego coacha oraz 

wsparcie niefinansowe na rozwój o wartości do 3 000 zł.

Projekt Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości Woje-
wództwa Śląs kiego realizowa-

liśmy wspólnie z organizacjami i instytucjami 

z 7 śląskich miast, przy czym Miasto Gliwice 

było jego liderem. Na wspieranie podmiotów 

ekonomii społecznej otrzymaliś my łącznie 

niemal 6 mln zł ze środków Unii Europejskiej.
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W fi l i i  GCOP przy Jagiel lońskiej  21  pow stała 

Strefa Aktywności Społecznej, 
a wraz z nią ruszyła animacja na osiedlu Bail -
dona. W działania stopniowo zaangażowały się 
nie tylko dzieci i wolontariusze, ale i rodzice 
i sąsiedzi. Kilka lat później widoczne są bardzo 
wymierne efekty tych działań.

Łukasz Gorczyński
doradca kluczowy, w GCOP od 2009 r.

Nagroda, którą otrzymaliśmy w Brukseli była swego rodzaju zwień-
czeniem naszej kilkuletniej partnerskiej pracy na rzecz rozwoju 
sektora obywatelskiego i sektora ekonomii społecznej. Efekty tej 
współpracy prezentowane były na forum Parlamentu Europejskie-
go. Z większością osób zaangażowanych w partnerstwo do dziś 
utrzymujemy kontakt i realizujemy kolejne projekty.

Bank Czasu - urodziny. 20
13 r.



Paweł Januszewski
kierownik
filii Dom Aktywnej Młodzieży, 
w GCOP od 2012 roku

Młodzi gliwiczanie są bardzo kre-
atywni. Obserwujemy ich, rozma-
wiamy z nimi, słuchamy ich pomy-
słów i pomagamy im je zrealizować. 
Mają oni niezwykle dużo energii, któ-
ra szuka przestrzeni na dobre spo-
żytkowanie. Wiedzą, że aktywność 
społeczna jest tą przestrzenią.

2014

2015

Dla najaktywniejszych Strefa Ak-
tywności Społecznej przygotowa-
ła cykl warsztatów pn. Szkoła 
Lidera Społecznego. 
Dzięki tym szkoleniom uczestnicy 
zdobywają wiedzę z zakresu zakła-
dania organizacji pozarządowych, 
prowadzenia innych form aktywno-
ści społecznej, pozyskiwania fun-
duszy, roli lidera i budowania grupy, 
zawierania partnerstw lokalnych 
oraz animacji czasu wolnego.

Animacyjne działania GCOP nabrały rozpędu. Uroczyście otwarty 

plac przy ul. Franciszkańskiej , owoc oddol-
nej inicjatywy instytucji i mieszkańców związanych z osiedlem 
Baildona, to miejsce rekreacyjno-sportowe dla młodszych i star-
szych. We współpracy z gliwickimi organizacjami pozarządowy-
mi rozpoczęliśmy też Roześmiane Podwórka 
- czyli zabawy animacyjne dla dzieci z osiedli Baildona i Łabędy.

Powstające w Gliwicach Kluby Se-
niora pod swoje skrzydła wzięła 

Strefa Seniora, wspierają-
ca aktywność osób dojrzałych w kil-
kunastu dzielnicach miasta. Punkt 
informacyjny, warsztaty dla liderów, 
wsparcie klubów - to tylko część ofer-
ty Strefy. W 2015 roku wystartowała 
także Akademia Wolontariatu Se-
niorów, w ramach której oprócz cie-
kawych warsztatów oferowane są 
szkolenia z obsługi komputera.

Ciekawą ofertę animacyjną przygotowaliśmy również 
dla Łabęd. Cotygodniowe spotkania dla dzieci, doro-
słych czy seniorów, twórcze zajęcia i dobra zabawa 
czekają na gliwiczan w CSK Łabędź , gdzie 
od lutego 2014 GCOP prowadzi część swoich działań.
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Gliwice dołączyły do ponad 700 miast na 
całym świecie, gdzie odbywają się spotkania 
w formacie Pecha Kucha Night. 
Przez 3 lata w formie 20 slajdów po 20 
sekund bardzo interesujące prezentacje 
przedstawili gliwiczanie o ciekawych zain-
teresowaniach, blogerzy, organizatorzy 
różnych wydarzeń i przedstawiciele gliwic-
kich organizacji. To była potężna cokwartal-
na dawka inspiracji i nowych kontaktów.

Uzyskując akredytację Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dołączyliśmy do ogól-
nopolskiego grona Ośrodków Wsparcia Ekonomii Spo-
łecznej Wysokiej Jakości, spełniających standardy Mini-
sterstwa w zakresie prowadzonej przez nas działalności. 
Formalnie potwierdzono w ten spo-
sób posiadanie wykwalifikowa-
nej kadry oraz wykonywanie pracy 
w sposób przynoszący konkretne, 
wymierne korzyści dla wszystkich, 
którzy z niej korzystają.



Dostrzegając aktywność seniorów 
ogłosiliśmy pierwszą edycję konkursu 

“Seniorzy w działaniu”. 
Podczas wrześniowego pikniku nagro-
dzeni zostali najaktywniejsi seniorzy 
i seniorki , a także ich inicjatywy.

2016

2017

2016 to kolejny rok, który pozwolił nam 
wprowadzić nowe narzędzia 
w s p a r c i a  d l a  s e k t o r a ,  
zrobiliśmy to z wykorzystaniem współpracy 
partnerskiej i środków unijnych. Poprzez dota-
cje na tworzenie miejsc pracy w organizacjach 
wspieramy organizacje planujące rozpocząć 
działalność gospodarczą. Pakietami rozwo-
jowymi przyspieszamy rozwój partnerstw oraz 
pomysłów na działalność organizacji. Zgłasza-
liśmy i konsultowaliśmy projekty ustaw i rozpo-
rządzeń. Opracowaliśmy autorskie poradniki dla 
organizacji. Działamy coraz szerzej wspierając 
nie tylko same organizacje, ale również tworząc 
dla nich coraz bardziej przyjazne otoczenie.

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządo-
wych kieruje swoje działania do wszystkich gli-
wiczan - do dzieci, młodzieży, dorosłych i se-
niorów; do organizacji pozarządowych, grup 
nieformalnych, społeczników i wolontariuszy. 

Zapraszamy do naszych filii.

OD 15 LAT U NAS W CENTRUM SĄ LUDZIE

Po długich przygotowaniach, przy wsparciu gli-
wickiego Hospicjum przystąpiliśmy do szkolenia 

wolontariuszy szpitalnych . 
W 2017 roku rozpoczął się wo-
lontariat nieme dyczny ukie-
runkowany na towarzyszenie 
osobom starszym i chorym po-
zostającym pod opieką Zakła-
du Opiekuńczo Leczniczego.

inspektor w Centrum Wolontariatu
w GCOP od 2015 roku

Stawiamy na profesjonalne szkolenia, 
wymianę doświadczeń i wspieranie 
wolontariuszy w ich codziennej pracy. 
Wierzymy, że w ten właśnie sposób po-
magamy im lepiej przygotować się do 
pełnienia swojej roli, do bycia pełno-
prawnym i cennym członkiem zespo-
łu, co pozytywnie wpływa na ich rozwój 
osobisty, podnoszenie kompetencji 
oraz pozwala im czerpać ogromną ra-
dość i satysfakcję z pomagania innym.

Justyna Koch


