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Niniejsze sprawozdanie przygotowano na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie z dnia 26 lutego 2016 r. (tekst jednolity: Dz.U.2016 poz. 239 z późn. zm). 

 

W roku 2015 współpraca samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych odbywała się w zakresie 

finansowym i pozafinansowym. 

 

Współpraca finansowa 

Współpraca finansowa w ramach programu współpracy polegała na wspieraniu lub powierzaniu realizacji 

zadań w sferze publicznej, wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

 

Dofinansowania w formie dotacji udzieliły: Wydział Edukacji, Wydział Komunalny, Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Kancelaria Prezydenta Miasta, Wydział Rozwoju Miasta. 

 

Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację programu współpracy w 2015 r. wynosiła  

3.160.000,00 zł. Suma wszystkich przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych w 2015 r. (zarówno 

w trybie konkursowym jak i pozakonkursowym) wg podpisanych umów wyniosła łącznie 2.551.722,54 zł.  

Jak wynika ze sprawozdań z realizacji zadania publicznego, kwota wykorzystanej przez organizacje 

pozarządowe dotacji wynosi: 2.464.724,83 zł. 

 

Miasto Mysłowice przeprowadziło 9 otwartych konkursów i podpisało 61 umów na realizację zadań 

publicznych z organizacjami pozarządowymi, zarówno w trybie konkursowym (54 umów) jak 

i pozakonkursowym (7 umów). 

 

Wysokość zaangażowanych środków własnych organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych 

(wkład własny finansowy) wynosi – 631.351,27 zł. Natomiast wartość wkładu osobowego organizacji 

pozarządowych w przeliczeniu na zł. wyniosła – 44.937,96 zł.  

 

Łączna wartość zrealizowanych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w mieście Mysłowice 

w 2015 r. uwzględniająca wysokości dotacji i wkładów własnych wynosi łącznie: 3.141 014,06 zł. 
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WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W 2015 r. 
 

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA, ZESPÓŁ KULTURY I SPORTU 

L.p 
Nazwa 

wnioskodawcy/ów 
Tytuł projektu 

Kwota 
dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

wg 
sprawozdania 

Wysokość 
środków 
własnych 

finansowych 

Wkład 
osobowy w 
przeliczeniu 

na zł 

Podstawa 
prawna 

Nazwa 
obszaru 

Powierzenie/ 
Wsparcie 

Podpisana 
umowa 

jednoroczna/ 
wieloletnia 

Tryb 
konkursowy/ 

Bezkonkursowy 

1. 
Klub Sportowy 

„Górnik 09 

Realizacja zadania 
publicznego w 

obszarze kultury 
fizycznej pod 

nazwą 
„Organizacja 

uprawnia sportu” 

30.000,00 30.000,00 14.843,05 
Bark 

informacji 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r 

Kultura 
fizyczna 

- jednoroczna Konkurs 

2. 
Klub Sportowy 

„Lechia 06” 
Myslowice 

j.w 20.000,00 19.997,00 90,20 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna 

- jednoroczna Konkurs 

3. 
Klub Sportowy 

„Górnik Wesoła” 
j.w 40.000,00 40.000,00 2.538,79 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna 

- jednoroczna Konkurs 

4. 
Ludowy Klub 

Sportowy Unia 
Kosztowy 

j.w 40.000,00 40.000,00 68.185,72 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

 

Kultura 
fizyczna 

- jednoroczna Konkurs 

5. 
Klub Rekreacyjno-

Sportowy TKKF 
„TYTAN” 

j.w 5.000,00 5.000,00 - j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

 

Kultura 
fizyczna 

- jednoroczna Konkurs 

6. 
Klub Sztuk i Sportów 

Walki „SHOGUN” 
 

j.w 20.000,00 20.000,00 2.536,70 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna 

- jednoroczna Konkurs 

7. 
ROAN FIGHT CLUB 

Mysłowice 
Ju-jitsu 

j.w 20.000,00 19.523,00 97,01 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna 

- jednoroczna Konkurs 
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8. 
ROAN FIGHT CLUB 

Mysłowice 
boks 

j.w 10.000,00 9.999,97 - j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna 

- jednoroczna Konkurs 

9. 
Mysłowicki Klub 

Karate 
j.w 8.000,00 7074,23 2.527,78 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna - jednoroczna Konkurs 

10. 
Uczniowski Klub 

Sportowy „JUDO” 
j.w 45.000,00 45.000,00 687,68 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna - jednoroczna Konkurs 

11. 
Zapaśniczy 

Uczniowski Klub 
Sportowy Mysłowice 

j.w 20.000,00 19.757,50 2037,23 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna - jednoroczna Konkurs 

12. 

 
Stowarzyszenie 

„Truchtacz 
Mysłowice” 

 
 

j.w 5.000,00 5.000,00 4.100,61 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna - jednoroczna Konkurs 

13. 
Uczniowski Klub 

Sportowy CHROMIK 
j.w 35.000,00 35.000,00 124,53 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna - jednoroczna Konkurs 

14. 

 
Klub Olimpijczyka – 

sekcja pływanie 
 
 

j.w 30.000,00 30.000,00 1.010,00 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna - jednoroczna Konkurs 

15. 

 
Klub Olimpijczyka – 

szachy 
 

j.w 10.000,00 10.000,00 110,00 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna - jednoroczna Konkurs 

16. 

 
Klub Olimpijczyka – 

tenis stołowy 
 

j.w 40.000,00 39999,72 166,61 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna - jednoroczna Konkurs 

17. 
Klub Tenisa 
Stołowego 

j.w 40.000,00 40.000,00 3.320,94 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna - jednoroczna Konkurs 
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18. 
Klub Sportowy 

„WOLANT” 
j.w 2.000,00 2.000,00 0,00 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna - jednoroczna Konkurs 

19. 

Mysłowicki 
Uczniowski Klub 

sportowy „Siódemka 
Mysłowice 

j.w 50.000,00 49.700,00 771,44 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna - jednoroczna Konkurs 

20. 
Sportowy Klub 

Jeździecki JOKAR 
j.w 10.000,00 10.000,00 32.060,00 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna - jednoroczna Konkurs 

21. 
Mysłowicka 

Siatkówka Kobiet 
j.w 360.000,00 360.000,00 25.856,61 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna - jednoroczna Konkurs 

22. 

Automobilklub 
Mysłowicki  sport 

motorowy – 
uczestnictwo w 

zawodach 

j.w 2.000,00 2.000,00 4.692,76 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna - jednoroczna Konkurs 

23. 

Automobilklub 
Mysłowicki  sport 

motorowy – 
nawigacja 

samochodowa i 
kwalifikowana 

turystyka motorowa 

j.w 8.000,00 8.000,00 9.817,59 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna - jednoroczna Konkurs 

Suma 850.000,00 848.051,42 175.575,25  
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WYDZIAŁ EDUKACJI  

L.p 
Nazwa 

wnioskodawcy/ów 
Tytuł projektu 

Kwota 
dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

wg 
sprawozdania 

Wysokość 
środków 
własnych 

finansowych 

Wkład 
osobowy w 
przeliczeniu 

na zł 

Podstawa 
prawna 

Nazwa 
obszaru 

Powierzenie/ 
wsparcie 

Podpisana 
umowa 

jednoroczna/ 
wieloletnia 

Tryb 
konkursowy/ 

bezkonkursowy 

1. 

Rzymskokatolicka 
Parafia Matki Boskiej 

Bolesnej w 
Mysłowicach - 

Brzęczkowicach 

Wypoczynek dzieci i 
młodzieży z rodzin 
zdrowych i rodzin 
dysfunkcyjnych - 

Kolonie im. św. Jana 
Bosko 

10.000,00 10.000,00 62. 772,00 11 850,00 

Ustawa z dnia 
24.04.2003r. o 

działalności 
pożytku 

publicznego 
 i o 

wolontariacie 

Ochrona 
zdrowia 

Wsparcie jednoroczna Konkursowy 

2. 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 
Oddział Miejski 

Mysłowice 

Wypoczynek letni z 
programem 

profilaktycznym w 
Niechorzu 

10.000,00 10.000,00 36.000,00 0,00 

Ustawa z dnia 
24.04.2003r. o 

działalności 
pożytku 

publicznego i 
o 

wolontariacie 

Ochrona 
zdrowia 

Wsparcie jednoroczna. Konkursowy 

3. 
Stowarzyszenie 

Mysłowicka 
Siatkówka Kobiet 

Obóz Sportowo - 
Profilaktyczny w 

Kołczewie 
7.000,00 7.000,00 31.875,00 0,00 

Ustawa z dnia 
24.04.2003r. o 

działalności 
pożytku 

publicznego i 
o 

wolontariacie 

Ochrona 
zdrowia 

Wsparcie jednoroczna. Konkursowy 

4. 
Klub Sportowy 

"Górnik 09" 
Mysłowice 

Przez zdrowie 
przeciwko używkom 
- wypoczynek letni z 

programem 
profilaktycznym w 

Istebnej 

7.000,00 7.000,00 12.617,97 1.000,00 

Ustawa z dnia 
24.04.2003r. o 

działalności 
pożytku 

publicznego i 
o 

wolontariacie 

Ochrona 
zdrowia 

Wsparcie jednoroczna Konkursowy 

5. 

Klub Olimpijczyka 
przy Zespole Szkół 

Sportowych w 
Mysłowicach 

Obóz sportowo - 
wypoczynkowo - 

zdrowotny z 
profilaktyką 
zwalczania 

narkomanii i 
przeciwdziałania 

4.500,00 4.500,00 22.900,00 0,00 

Ustawa z dnia 
24.04.2003r. o 

działalności 
pożytku 

publicznego i 
o 

wolontariacie 

Ochrona 
zdrowia 

Wsparcie jednoroczna Konkursowy 
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alkoholizmowi 

6. 

Związek Harcerstwa 
Polskiego Komenda 
Śląskiej Chorągwi 
Komenda Hufca 

Mysłowice 

Obóz "Wilczym 
Tropem" - program 

profilaktyczny 
metodą harcerską 

4.500,00 4.500,00 31.940,40 0,00 

Ustawa z dnia 
24.04.2003r. o 

działalności 
pożytku 

publicznego i 
o 

wolontariacie 

Ochrona 
zdrowia 

Wsparcie jednoroczna Konkursowy 

7. 
Fundusz Pomocy 

Dzieciom i Młodzieży 
im. M. B. z La Salette 

Wypoczynek letni z 
programami 

profilaktycznymi w 
Gdańsku 

7.000,00 7.000,00 10.099,76 0,00 

Ustawa z dnia 
24.04.2003r. o 

działalności 
pożytku 

publicznego i 
o 

wolontariacie 

Ochrona 
zdrowia 

Wsparcie jednoroczna Pozakonkursowy 

Suma 50.000,00 50.000,00 208.205,13 12.850,00      
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WYDZIAŁ KOMUNALNY 

L.p 
Nazwa 

wnioskodawcy/ów 
Tytuł projektu 

Kwota 
dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

wg 
sprawozdania 

Wysokość 
środków 
własnych 

finansowych 

Wkład 
osobowy w 
przeliczeniu 

na zł 

Podstawa 
prawna 

Nazwa 
obszaru 

Powierzenie/ 
wsparcie 

Podpisana 
umowa 

jednoroczna/ 
wieloletnia 

Tryb 
konkursowy/ 

Bezkonkursowy 

1. 

Towarzystwo Opieki 
nad Zwierzętami w 
Polsce Schronisko 
dla Bezdomnych 

zwierząt w 
Mysłowicach 

Zapewnienie 
opieki 

zwierzętom 
bezdomnym  

z terenu miasta 
Mysłowice 

170.000,00 170.000,00 82.155,72 0,00 

art. 11.2 
ustawy  

o działalności 
pożytku 

publicznego  
i o 

wolontariacie 

Zapobieganie  
i zwalczanie 

zjawiska 
bezdomnych 

zwierząt 

wsparcie jednoroczna Konkursowy 

2. 

Towarzystwo Opieki 
nad Zwierzętami w 
Polsce Schronisko 
dla Bezdomnych 

zwierząt w 
Mysłowicach 

Zapewnienie 
opieki 

zwierzętom 
bezdomnym  

z terenu miasta 
Mysłowice 

10.000,00 10.000,00 8.958,02 0,00 

art. 19a 
ustawy  

o działalności 
pożytku 

publicznego  
i o 

wolontariacie 

Zapobieganie  
i zwalczanie 

zjawiska 
bezdomnych 

zwierząt 

wsparcie jednoroczna Pozakonkursowy 

3. 

Towarzystwo Opieki 
nad Zwierzętami w 
Polsce Schronisko 
dla Bezdomnych 

zwierząt w 
Mysłowicach 

Zapewnienie 
opieki 

zwierzętom 
bezdomnym  

z terenu miasta 
Mysłowice 

10.000,00 10.000,00 15.832,93 0,00 

art. 19a 
ustawy  

o działalności 
pożytku 

publicznego  
i o 

wolontariacie 

Zapobieganie  
i zwalczanie 

zjawiska 
bezdomnych 

zwierząt 

wsparcie jednoroczna Pozakonkursowy 

Suma 190.000,00 190.000,00 106.946,67 0,00  
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WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 

L.p 
Nazwa 

wnioskodawcy/ów 
Tytuł projektu 

Kwota 
dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

wg 
sprawozdania 

Wysokość 
środków 
własnych 

finansowych 

Wkład 
osobowy w 
przeliczeniu 

na zł 

Podstawa 
prawna 

Nazwa obszaru 
Powierzenie/ 

wsparcie 

Podpisana 
umowa 

jednoroczna/ 
wieloletnia 

Tryb 
konkursowy/ 

Bezkonkursowy 

1. 

Stowarzyszenie 
Rodzin 

Abstynenckich 
„Ogniwo” 
z siedzibą 

w Mysłowicach, 
ul. Katowicka 18 

 

„Organizacja miejsc 
wsparcia i działań 

samopomocowych 
służących rozwiązywaniu 

problemów 
alkoholowych” 

 

49.500,00 
 

49.015,58 
 

8.050,00 
 

8.415,00 
 

ustawa z dnia 
24 kwietnia 

2003 r. o 
działalności 

pożytku 
publicznego  

i o wolontariacie 

Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

 

wsparcie 
 

jednoroczna 
 

konkurs 
 

2. 

Stowarzyszenie, 
Klub Abstynentów 

„GÓRNIK” z 
siedzibą w 

Mysłowicach, ul. 
Katowicka 18 

 

„Organizacja miejsc 
wsparcia i działań 

samopomocowych 
służących rozwiązywaniu 

problemów 
alkoholowych” 

6.500,00 
 

6.500,00 
 

9.900,00 
 

0,00 
 

ustawa z dnia 
24 kwietnia 

2003 r. o 
działalności 

pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

 

Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

 

wsparcie 
 

jednoroczna 
 

konkurs 
 

3. 

Stowarzyszenie, 
Trzeźwościowo-

Abstynenckie 
„WSPARCIE”  
z siedzibą w 

Mysłowicach, 
ul. Gwarków 1 

 

„Organizacja miejsc 
wsparcia i działań 

samopomocowych 
służących rozwiązywaniu 

problemów 
alkoholowych” 

 

32.000,00 
 

32.000,00 
 

11.700,00 
 

3.079,92 

 

ustawa z dnia 
24 kwietnia 

2003 r. o 
działalności 

pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

 

wsparcie 
 

jednoroczna 
 

konkurs 
 

4. 

Mikołowskie 
Stowarzyszenie 

Pomocy 
Psychospołecznej i 

Profilaktyki 
„ZMIANA” z 
siedzibą w 

Mikołowie,ul. 
Krakowska 30 

 

Realizacja programów 
profilaktyczno - 

terapeutycznych dla 
osób osadzonych  

w Areszcie Śledczym w 
Mysłowicach ze 
stwierdzonym 

problemem 
alkoholowym 

 

10.000,00 
 

10.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

ustawa z dnia 
24 kwietnia 

2003 r. o 
działalności 

pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

 

Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

 

powierzenie 
 

jednoroczna 
 

konkurs 
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5. 

Stowarzyszenie 
Rodzin 

Abstynenckich 
„Ogniwo”z siedzibą 

w Mysłowicach, 
ul. Katowicka 18 

 

Organizacja, 
współorganizacja 
imprez, zawodów 

sportowych 
promujących zdrowie i 
propagujących trzeźwe 

obyczaje – "Festyn 
Trzeźwości" – 2 FESTYN 

ABSTYNENCKI W 
TRÓKĄCIE TRZECH 

MIAST 

4.000,00 
 

4.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

ustawa z dnia 
24 kwietnia 

2003 r. o 
działalności 

pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

 

Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

 

powierzenie 
 

jednoroczna 
 

poza konkursem 
w rozumieniu  
art. 19 a ust. 1 

ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r 
. o działalności 

pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

 

6. 

Instytut 
Systemowej 
Profilaktyki 
i Promocji 
Społecznej  

z Siedzibą w 
Mysłowicach 

 

Prowadzenie 
profilaktycznej 

działalności 
informacyjnej, 

edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania 
problemów narkomanii 

oraz problemów 
alkoholowych. Realizacja 

programu 
profilaktycznego w 

szkołach 
ponadgimnazjalnych 

9.750,00 
 

9.750,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

zamówienia 
publiczne 

(zakup usługi) 
 

Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

 

powierzenie 
 

jednoroczna 
 

poza konkursem 
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7. 

Polskie 
Towarzystwo 

Oświaty 
Zdrowotnej Oddział 

Terenowy w 
Katowicach 

z siedzibą w 
Katowicach, 

ul. Barbary 17 
 

Prowadzenie 
profilaktycznej 

działalności 
informacyjnej, 

edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania 
problemów narkomanii 

oraz problemów 
alkoholowych. Realizacja 

programu 
profilaktycznego w 

szkołach gimnazjalnych. 
 

8.000,00 
 

8.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

zamówienia 
publiczne 

(zakup usługi) 
 

Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

 

powierzenie 
 

jednoroczna 
 

poza konkursem 
 

8. 

Fundacja Rozwoju 
Ekonomii 

Społecznej 

Katowice, ul. 
Kanałowa 32b 

 

Prowadzenie Dziennego 
Domu „Senior-WIGOR” 

 

17.087,50 
 

13.050,53 
 

1.020,14 
 

2.680,00 
 

1. Uchwała Nr 
34 Rady 

Ministrów z dn. 
17 marca 2015r. 
2. Ustawa z dn. 
12 marca 2004 

r. o pomocy 
społecznej 

3. Ustawa z dn. 
24 kwietnia 

2003 r. o 
działalności 

pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

Pomoc 
społeczna 

 

Powierzenie 
 

wieloletnia 
 

Konkursowy 
 

9. 

Stowarzyszenie 
Pomocy 

Niepełnosprawnym 
„SKARBEK” 

 

Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 

Samopomocy w 
Mysłowicach 

 

393.600,00 
 

390.764,59 
 

156,41 
 

0,00 
 

Rozporządzenie 
MPiPS z dnia 

9.12.2010 r. w 
spr. 

środowiskowych 
domów 

samopomocy 

Pomoc 
społeczna 

 

Powierzenie 
 

wieloletnia 
 

Konkursowy 
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10. 

Zgromadzenie 
Sióstr Miłosierdzia 

św. Karola 
Boromeusza w 
Mikołowie, z 

siedzibą władz 
generalnych przy 

ul. Okrzei 27 
Mikołów 

Prowadzenie 2 placówek 
opiekuńczo – 

wychowawczych 

typu socjalizacyjnego dla 
28 dzieci 

 

457.707,04 
 

397.787,62 
 

0,00 
 

0,00 
 

ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. 

o wspieraniu 
rodziny i 

systemie pieczy 
zastępczej 

 

wspieranie 
rodziny i system 

pieczy 
zastępczej 

 

Powierzenie 
 

Wieloletnia 
 

Konkursowy 
 

11. 

Polski Związek 
Niewidomych 

Okręg Śląski KOŁO 
w Katowicach 

 

Prowadzenie działalności 
na rzecz przystosowania 

do życia w 
społeczeństwie osób 

niewidomych i 
słabowidzących 

12.000,00 
 

12.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Ustawa o 
działalności 

pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

 

Pomoc 
Społeczna 

 

powierzenie 
 

jednoroczna 
 

Konkurs 
 

12. PCK 3.000,00 
 

3.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
Automobilklub 

Mysłowickie 

Prowadzenie działalności 
w zakresie promocji 
zdrowia, promocji 

honorowego 
krwiodawstwa i edukacji 

zdrowotnej na terenie 
miasta Mysłowice 

2.000,00 
 

2.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Ustawa o 
działalności 

pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

 

Ochrona 
zdrowia 

 

powierzenie 
 

jednoroczna 
 

Konkurs 
 

13. 

Społeczne 
Towarzystwo 

Hospicjum Cordis 
 

Zabezpieczenie 
ponadstandardowych 
świadzczeń w zakresie 

opieki hospicyjnej i 
paliatywnej da 

mieszkańców Mysłowic 

49.980,00 
 

49.980,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Ustawa o 
działalności 

pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

 

Ochrona 
zdrowia 

 

powierzenie 
 

jednoroczna 
 

Konkurs 
 

Suma 1.055.124,54  970.865,32 30.826,55 14 174,92      
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MOPS 

L.p 
Nazwa 

wnioskodawcy/ów 
Tytuł projektu 

Kwota 
dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

wg 
sprawozdania 

Wysokość 
środków 
własnych 

finansowych 

Wkład 
osobowy w 
przeliczeniu 

na zł 

Podstawa prawna 
Nazwa 

obszaru 
Powierzenie/ 

wsparcie 

Podpisana 
umowa 

jednoroczna/ 
wieloletnia 

Tryb 
konkursowy/ 

Bezkonkursowy 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 
O/Mysłowice, 

ul. Robotnicza 6 

93.540,00 
 

 

93.540,00 
 
 

23.500,00 
 

0,00 
 

Parafia 
Rzymskokatolicka 

Św. Krzyż w 
Mysłowicach, ul. 

Świerczyny 1 
Świetlica Św. 

Faustyny 

81.000,00 
 

81.000,00 
 

37.428,00 
 

0,00 
 

1. 

Caritas Archidiecezji 
Katowickiej Ośrodek 

Błogosławionej 
Karoliny, Lędziny, 

ul. Lędzińska 6 
Świetlica w 

Mysłowicach, ul. 
Gen. Ziętka 25 

Prowadzenie 
 i zapewnienie 

miejsca w 
placówkach 

wsparcia 
dziennego 

dzieciom z terenu 
Mysłowic 

 
 

39.960,00 
 

39.960,00 
 

3.000,00 
 

2.400,00 
 

Ustawa z dnia 24 
kwietnia 2003 r.  

o działalności 
pożytku 

publicznego i o 
wolontariacie 

 

Wspieranie 
rodziny i 
systemu 
pieczy 

zastępczej 
 

Wsparcie 
 

Jednoroczna 
 

Konkursowy 
 

2. 

Stowarzyszenie 
Amazonek „TĘCZA” 

w Mysłowice, ul. 
Grunwaldzka 7 

 

Zintegrowany 
system wsparcia na 

rzecz osób 
niepełnosprawnych 
- wspieranie osób 

po przebytej 
mastektomii 

50.000,00 
 

50.000,00 
 

7.888,57 
 

0,00 
 

Ustawa o 
działalności 

pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

 

Pomoc 
Społeczna 

 

Wsparcie 
 

Jednoroczna 
 

Konkursowy 
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3. 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
p.w. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w 

Mysłowicach, 
ul. Kubicy 5 

Rozwijanie 
zintegrowanego 

systemu wsparcia 
na rzecz osób 

starszych – Klub 
Seniora 

 

20.000,00 
 

20.000,00 
 

4.800,00 
 

2.000,00 
 

Ustawa o 
działalności 

pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

 

Pomoc 
Społeczna 

 

Wsparcie 
 

Jednoroczna 
 

Konkursowy 
 

4. 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 
O/Mysłowice, 

ul. Robotnicza 6 
 

Wsparcie 
organizacji 

pozarządowych na 
dofinansowanie 

organizacji 
wypoczynku dla 

najuboższych 
 

27.000,00 
 

27.000,00 
 

27.000,00 
 

0,00 
 

Ustawa o 
działalności 

pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

 

Pomoc 
Społeczna 

 

Wsparcie 
 

Jednoroczna 
 

Konkursowy 
 

5. 

Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym 
„RADOŚĆ" 

w Mysłowicach, ul. 
Laryska 7 

 

Warsztaty terapii 
zajęciowej 

 

60.100,00 
 

60.100,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 
 

Pomoc 
Społeczna 

 

Wsparcie 
 

Jednoroczna 
 

Pozakonkursowy 
 
 

Suma 371.600,00 371.600,00 103.616,57 4.400,00  

 



 15 

 
 

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA  

L.p 
Nazwa 

wnioskodawcy/ów 
Tytuł projektu 

Kwota 
dotacji 

zgodnie z 
umową 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

wg 
sprawozdania 

Wysokość 
środków 
własnych 

finansowych 

Wkład 
osobowy w 
przeliczeniu 

na zł 

Podstawa 
prawna 

Nazwa obszaru 
Powierzenie/ 

wsparcie 

Podpisana 
umowa 

jednoroczna/ 
wieloletnia 

Tryb 
konkursowy/ 

Bezkonkursowy 

1. 

Stowarzyszenie 
Pomocy 
Niepełnosprawnym 
„Skarbek” 

 
Centrum Asystentury 

Społecznej Osób 
Niepełnosprawnych 

5.000,00 
 

4.286,55 
 

450,00 1.300,00 

Ustawa o 
działalności 

pożytku 
publicznego i 

o 
wolontariacie 

Działalność 
wspomagająca 

rozwój wspólnot 
i społeczności 

lokalnych 

wsparcie jednoroczna Konkursowy 

2. Fundacja 2xKochaj 

Przepis na dobrą 
rodzinę – projekt 

wspomagający 
kompetencje 

społeczne 15 rodzin z 
ternu Mysłowic 

(Centrum, 
Śródmieście, Piasek) 

5.000,00 5.000,00 1.460,00 2.320,00 j.w 

Działalność 
wspomagająca 

rozwój wspólnot 
i społeczności 

lokalnych 

Wsparcie Jednoroczna Konkursowy 

3. 

PLACEK 
Stowarzyszenie 
Animacji i Rozwoju 
Malarstwa 
Emocjonalnego w 
Sztuce i Terapii 

Mysłowickie Dźwięko-
Spacery 

2.755,00 2.755,00 200,00 0,00 j.w 

Działalność 
wspomagająca 

rozwój wspólnot 
i społeczności 

lokalnych 

Wsparcie Jednoroczna Konkursowy 

4.  

ZHP Komenda 
Śląskiej Chorągwi 
Komenda Hufca 
Mysłowic 

Ziarnko, do Ziarka – 
czyli rewitalizacja 

społeczna 
mieszkańców dzielnicy 

Piasek metodą 
harcerską 

5.000,00 5.000,00 0,00 1.743,04 j.w 

Działalność 
wspomagająca 

rozwój wspólnot 
i społeczności 

lokalnych 

Wsparcie Jednoroczna Konkursowy 

5. 

Stowarzyszenie 
Mysłowicki 
Detektyw 
Historyczny 

WIP – Wszechmocny 
Instruktor 

Podwórkowy – 
zagospodarowanie 
czasu wolnego na 

mysłowickich 
podwórkach 

4.298,00 4.246,82 0,00 2.420,00 j.w 

Działalność 
wspomagająca 

rozwój wspólnot 
i społeczności 

lokalnych 

wsparcie jednoroczna Konkursowy 
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6.  

Stowarzyszenie 
Emerytów, 
Rencistów i 
Niepełnosprawnych 
„Aktywni Razem” 

Górnicza biesiada 
dawniej a dziś 

3.000,00 2.993,71 689,00 3.230,00 j.w 

Działalność 
wspomagająca 

rozwój wspólnot 
i społeczności 

lokalnych 

Wsparcie Jednoroczna Konkursowy 

7. 
Parafia Ewangelicko-
Augsburska Trzecie 
Mysłowickie 

Warsztaty Muzyki 
Gospel 

3.000,00 3.000,00 282,00 0,00 j.w 

Działalność 
wspomagająca 

rozwój wspólnot 
i społeczności 

lokalnych 

Wsparcie Jednoroczna Konkursowy 

8. 

Klub Olimpijczyka 
przy Zespole Szkół 
Sportowych w 
Mysłowicach 

Sport łączy pokolenia 3.000,00 2.981,01 434,00 2.300,00 j.w 

Działalność 
wspomagająca 

rozwój wspólnot 
i społeczności 

lokalnych 

Wsparcie Jednoroczna Konkursowy 

9. 

Stowarzyszenie 
Trzeźwościowo-
Abstynenckie 
„Wsparcie” 

Organizacja miejsc 
wsparcia i działań 

samopomocowych 
służących 

rozwiązywaniu 
problemów osób 
uzależnionych od 

środków 
psychoaktywnych, 

dopalaczy 

2.500,00 2.500,00 1.712,60 200,00 j.w 

Działalność 
wspomagająca 

rozwój wspólnot 
i społeczności 

lokalnych 

wsparcie Jednoroczna Konkursowy 

10. 

Polski Związek 
Emerytów 
Rencistów i 
Inwalidów 

Seniorzy przychylni 
współpracy Miastu 

Mysłowice 
1.445,00 1.445,00 953,50 0,00 j.w 

Działalność 
wspomagająca 

rozwój wspólnot 
i społeczności 

lokalnych 

wparcie Jednoroczna Konkursowy 

Suma 34.998,00 34.208,09 6.181,10 13.513,04      
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Współpraca pozafinansowa 
 

W ramach współpracy pozafinansowej miasto Mysłowice i organizacje pozarządowe współorganizowały wiele 
wydarzeń o charakterze kulturalnym oraz sportowym oraz z zakresu dostarczania wsparcia organizacjom 
pozarządowym w różnych formach: konsultacje, spotkania, szkolenia, doradztwo, warsztaty itp.  

Urząd Miasta Mysłowice kontynuował również współpracę z organizacjami pozarządowymi 
w ramach współrealizacji partnerskiego projektu „My PART”. 

Ze strony miasta Mysłowice współpraca pozafinansowa była podejmowana przez Kancelarię Prezydenta 
Miasta, Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Edukacji oraz przez jednostki miejskie: Muzeum Miasta Mysłowice, Miejską 
Bibliotekę Publiczną, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Mysłowicki Ośrodek Kultury, placówki oświatowe. 

 
 

Konsultacje społeczne prowadzone przez Urząd Miasta Mysłowice 
 
Ilość przeprowadzonych konsultacji społecznych 

- ilość przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami - 12 

- ilość przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi – 35  

 

Zespoły konsultacyjne 

- zespół ds. współpracy lokalnej – 5 przedstawicieli samorządu i 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych 

- zespół ds. mysłowickiego budżetu obywatelskiego – 2 przedstawicieli Rady Miasta Mysłowice, 
6 przedstawicieli Rad Dzielnic, 7 mieszkańców miasta Mysłowice, 5 przedstawicieli samorządu miasta 
Mysłowice, 1 przedstawiciel Mysłowickiej Rady Seniorów, 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych 

 
Akty prawne opracowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi 
 

1. Zarządzenie Nr 185/15 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie: powoływania 
wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym przez miasto Mysłowice i organizacje 
pozarządowych. 

2. Uchwała Nr IX/112/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu i szczegółowych 
kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 

3. Uchwała Nr XI/154/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

4. Uchwała Nr XI/155/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu 
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Mysłowicach. 

5. Zarządzenie nr 306/15 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia zasad 
przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Mysłowice na realizację zadań publicznych 

6. Zarządzenie nr 624/2015 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. 

 

Uruchomienie procedury inicjatywy lokalnej 

W 2015 r. w Mysłowicach uruchomiona została procedura inicjatywy lokalnej, którą uregulowały przepisy: 

- uchwała Nr IX/112/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu i szczegółowych 
kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, 

- zarządzenie nr 511/15 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej oraz wprowadzenia wzoru 
wniosku i sprawozdania dotyczących realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. 
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 Wnioskodawcy składali do Prezydenta Miasta Mysłowice wnioski o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej w terminie do 31 lipca 2015 r. Na podstawie Zarządzenia nr 521/2015 Prezydenta Miasta Mysłowice 
z dnia 28.10.2015 r. w sprawie: powołania członków Zespołu ds. inicjatywy lokalnej, zespół dokonał oceny złożonych 
wniosków oraz ustalił, we współpracy z wnioskodawcami, szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji 
przedsięwzięć. W wyniku prac zespół zarekomendował pozytywnie 3 wnioski, 1 wniosek oceniono negatywnie: 

 
- pozytywnie zarekomendował wniosek: „Podwórko marzeń i zgody” Moniki Seweryn, Izabeli Chochorowskiej, 

Iwony Turek – wnioskowana kwota: 22 400,00 zł., 
- pozytywnie zarekomendował wniosek: „Sportowy plac zabaw przy Sportowej”, Moniki Hajduk, Justyny Wojak, 

Sylwii Kozy – wnioskowana kwota: 49 962,60 zł., 
- pozytywnie zarekomendował wniosek: „Monitoring obiektu sportowego przy Gimnazjum nr 6”, złożony przez 

LKS Unia Kosztowy – wnioskowana kwota: 29 020,56 zł., 
- ze względów formalnych negatywnie oceniono wniosek: „Inicjatywa lokalna miasta Mysłowice”, 

wnioskodawcy: Grupa Mur-Beton sp. z. o. o.  
 

Łączna wnioskowana kwota na realizację inicjatyw wynosi 101 383,16 zł. Mieszkańcy w realizacji zadań oferują 
swój wkład finansowy w wysokości: 19 040,00 zł, rzeczowy 13 350,5 zł. oraz osobowy - ok. 1 600 godzin pracy 
wykonywanej przez 80 mieszkańców.  

 

Powstanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach 

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową na terenie miasta Mysłowice zwróciły się w 2015 r. 
z wnioskiem do Prezydenta Miasta Mysłowice o powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Mysłowicach. Wnioskodawcami są:  

- Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice,  
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Progress,  
- Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Skarbek”,  
- Mysłowicki Detektyw Historyczny,  
- Ruch Autonomii Śląska Koło Mysłowice.  

Prezydent Miasta Mysłowice wyraził zgodę na powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Mysłowicach i w dniu 30.11.2015 r. ogłosił nabór kandydatów na członków na podstawie Uchwały Nr XI/155/15 Rady 
Miasta Mysłowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu 
działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach.  
W odpowiedzi na ogłoszenie 12 organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Mysłowice zgłosiło po 
jednym kandydacie na członka Rady. Następnie Prezydent Miasta Mysłowice ogłosił nabór listę zgłoszonych 
kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach w dniu 28 grudnia 2015 r. 
Spotkanie wyborcze oraz rozpoczęcie funkcjonowania Rady zaplanowano na 2016 r. 

 

Projekt „My PART” (realizowany przez Wydział Rozwoju Miasta i Kancelarię Prezydenta 
Miasta) 
Celem projektu “My PART” była poprawa jakości współpracy między organizacjami pozarządowymi a samorządem 
Miasta Mysłowice poprzez wdrożenie „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” 
rekomendowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.  

Liderem projektu było Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST", natomiast partnerami byli 
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice wraz z miastem Mysłowice.  

Projekt trwał od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.  Łączna wartość projektu wynosi 360.550,00 zł. 
(100% dofinansowania). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Projekt skierowany był do przedstawicieli samorządu miasta Mysłowice oraz organizacji pozarządowych. W ramach 
projektu powstał Zespół ds. współpracy lokalnej, który składa się z 20 osób, w skład których wchodzą: 5 przedstawicieli 
delegowanych do pracy w zespole przez Prezydenta Miasta Mysłowice oraz 15 reprezentantów organizacji 
pozarządowych. 

Zadaniem zespołu była poprawa jakości współpracy między organizacjami pozarządowymi a Urzędem Miasta 
Mysłowice. Miało to się odbyć poprzez utworzenie procedur oraz wdrożenie usprawnień m.in. w następujących 
obszarach:  
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- standaryzacja i zlecanie zadań publicznych z uwzględnieniem wskaźników i ich monitoringu, 

- analiza indeksu jakości współpracy, 

- konsultacje z organizacjami pozarządowymi, 

- klauzule społeczne,  

- inicjatywa lokalna,  

- fundusz pożyczkowy,  

- gminna rada działalności pożytku publicznego, 

- wzajemne informowanie się o kierunkach działania przez miasto i NGO, 

- procedury tworzenia wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych składających się z przedstawicieli 
samorządu i organizacji pozarządowych, 

- procedury partnerstwa publiczno-społecznego i powoływanie partnerstwa projektowego. 

Członkowie zespołu brali udział w pracach nad rozwojem potencjału trzeciego sektora i dialogu, nad wytworzeniem 
nowych relacji/procedur dotyczących współpracy z samorządem. Procedury te zostały przez Urząd Miasta wdrożone 
w postaci m.in. zarządzeń i uchwał, a na ich bazie będzie opierała się współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

W wyniku realizacji projektu powstały i rozwinięto również następujące e-narzędza:  

- powstanie generatora wniosków i sprawozdań na stronie www.generator.myslowice.pl, co przyczyni się do 
usprawnienia przygotowywania ofert przez organizacje pozarządowe oraz pomoże uniknąć błędów 
rachunkowych. Została ona również dostosowana dla osób z różnymi typami niepełnosprawności. 

- rozbudowano portal dla organizacji pozarządowych na stronie www.cismyslowice.pl co m.in. służyć ma 
monitorowaniu jakości współpracy, łatwiejszym i szybszym możliwościom kontaktu oraz podnoszeniu wiedzy 
o lokalnym sektorze pozarządowym. Portal dla organizacji pozarządowych, udostępniany na stronie 
www.cismyslowice.pl jest portalem interaktywnym, który zarówno aktywni mieszkańcy, jak i podmioty lokalne 
działające na rzecz społeczności miasta, mogą współtworzyć. 

Projekt miał działać na rzecz integracji między organizacjami pozarządowymi i opracować system wsparcia inicjatyw 
poprzez szkolenia, doradztwo, zachęcanie do współpracy, pomoc w wypełnianiu wniosków o dotację w powstałym 
generatorze wniosków, wsparcie rzeczowe, współorganizację Dnia Organizacji Pozarządowych oraz promował 
aktywność społeczną dzięki współpracy z mediami. 

 
Kancelaria Prezydenta Miasta 
W roku 2015 Kancelaria Prezydenta Miasta zorganizowała kampanię społeczną na rzecz organizacji pozarządowych, 
które działają na terenie miasta Mysłowice i posiadają status pożytku publicznego. Celem głównym akcji 1 % był wzrost 
świadomości oraz zachęcenie mieszkańców miasta do przekazywania swojego 1% podatku organizacjom 
pozarządowym działającym na rzecz mieszkańców Mysłowic. 

Najczęściej wykorzystywanymi kanałami komunikacji z organizacjami pozarządowymi były: media lokalne, poczta 
elektroniczna, kontakt telefoniczny, informacje na stronie Urzędu Miasta Mysłowice (www.myslowice.pl) i Biuletynu 
Informacji Publicznej (www.bip.myslowice.pl).  

Jak wynika z ewidencji organizacji pozarządowych, w 2015 r. powstało na terenie Mysłowic 11 nowych organizacji 
pozarządowych.  

 

Dzień organizacji pozarządowych 
Dzień organizacji pozarządowych odbył się w parku Słupna w dniu 11 maja 2015 r. Główną ideą wydarzenia była 
promocja organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym miasta Mysłowice, integracja pomiędzy tymi 
organizacjami i wzajemne poznanie się działaczy społecznych. W roku 2015 impreza organizowana była łącznie z Dniem 
Dziecka, we współpracy z Urzędem Miasta Mysłowice i jednostkami miejskimi. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 3500 
mieszkańców. Poniżej znajduje się spis organizacji pozarządowych, które aktywnie zaangażowały się do udziału 
w wydarzeniu: 

 
1. KLUB OLIMPIJCZYKA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. OLIMPIJCZYKÓW ŚLĄSKICH 
2. STOWARZYSZENIE MYSŁOWICKI DETEKTYW HISTORYCZNY 
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3. POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW 
4. STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH "PROGRES" 
5. STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH "OGNIWO" 
6. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 
7. STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM "SKARBEK" 
8. STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM I SZKOLE "NASZE DZIECI" PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH 

IMIENIA JANUSZA KORCZAKA W MYSŁOWICACH 
9. STOWARZYSZENIE EMERYTÓW, RENCISTÓW I NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AKTYWNI RAZEM" 
10. HUFIEC ZHP MYSŁOWICE IM. BOJOWNIKÓW O POLSKOŚĆ ŚLĄSKA" 
11. AUTOMOBILKLUB MYSŁOWICKI 
12. "PLACEK" STOWARZYSZENIE ANIMACJI I ROZWOJU MALARSTWA EMOCJONALNEGO W SZTUCE I TERAPII 
13. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZABYTKÓW FORTYFIKACJI PRO FORTALICIUM 
14. RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA 
15. MY TO MYSŁOWICE 
16. STOWARZYSZENIE CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH MYSŁOWICE 
17. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
18. WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W MYSŁOWICACH 
19. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TAŃCA "EXTREME" 
20. STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ "WESOŁA" 
21. FUNDUSZ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY IM. MATKI BOŻEJ Z LA SALETTE 
22. STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ŚLĄSKIEJ TRADYCJI, KULTURY I HISTORII 
23. FUNDACJA POMOC SZKOLE 
24. STOWARZYSZENIE AMAZONEK "TĘCZA" W MYSŁOWICACH 

 
 

Muzeum Miasta Mysłowice 
W 2015 r. współpraca Muzeum Miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi miała wyłącznie charakter 
pozafinansowy. 
Lp. Nazwa organizacji 

pozarządowej 
Forma współpracy Termin 

Zorganizowano cztery Muzealne Czwartki wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Miłośników Śląskiej Kultury Historii i Tradycji: 

Promocja książki Jerzego Ciurloka „Ich książęce wysokości”. 
Spotkanie z autorem. 

luty 

promocja książki „Dante i Inksi” Mirosława Syniawy. Spotkanie 
z autorem. 

marzec 

„Bitwa pod Legnicą 1241 – fakty i militaria”. Prelegentami byli 
Marek Smuda i Tomasz Świdergał. Zaprezentowali oni 
publiczności uzbrojenie żołnierza najemnego z XV w. 

kwiecień  

1 Stowarzyszeniem Miłośników 
Śląskiej Kultury Historii i Tradycji. 

prelekcja na temat kanału gliwickiego – Lucjan Tomecki ze 
Stowarzyszenia Miłośników Śląskiej Kultury Historii i Tradycji. 

grudzień 

2 Cech Rzemiosł Różnych w 
Mysłowicach oraz 

Stowarzyszeniem „Pro 
Fortalicium” 

organizując imprezę plenerową w ramach Dni Mysłowic 
„Sobota z historią, rzemiosłem i wojskiem”. Dla widzów 
przygotowano widowisko historyczne z udziałem grup 
rekonstrukcyjnych pt. „Dzieje 23. Batalionu Saperów”.  
 

czerwiec 

3 Polski Związek Łowiecki w 
Katowicach i Stowarzyszenie 

Twórców Sztuki „Na 
Pograniczu” 

Współorganizacja wystawy„Impresje Łowieckie” grudzień 

4 Stowarzyszenie PLACEK Zakończenie projektu „ Mysłowickie dźwięko-spacery”. grudzień 

5 Związek Górnośląski Koło 
Brzezinka. 

Gromadzono i opracowywano materiały do wystawy i filmu 
„Historia Brzezinki”, otwarcie odbyło się w czerwcu 2015 r.  

Pierwsze 
półrocze 

 
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach 

Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach służąc społeczeństwu w ramach upowszechniania wiedzy 



 21 

i kultury podejmowała współpracę z organizacjami pozarządowymi. W zakresie pracy z niepełnosprawnymi, 
niedostosowanymi społecznie oraz seniorami Biblioteka współpracowała z:  

W roku 2015 Biblioteka przystąpiła do projektu EkoPaka – zamykamy obieg surowców”, organizowanego przez 
INTERSEROH Organizację Odzysku Opakowań S.A.,  zajmującą się odzyskiem i recyklingiem opakowań. Projekt 
wspierają Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa 
Komeńskiego. W ramach tego projektu w Filii nr 7 organizowane były warsztaty ekologiczne dla dzieci, wykorzystujące 
materiały pozyskane od organizatora. 

- Domem Małego Dziecka,  
- Domem Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień”,  
- Stowarzyszeniem Pomocy Niepełnosprawnym „Skarbek” (SPN),  
- Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość” (SPDN) 
- Uniwersytetem Trzeciego Wieku, działającym przy Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej 

w Mysłowicach. 
- Kontynuowano współpracę z Kołem Polskiego Związku Niewidomych w Mysłowicach, organizując dla 

członków spotkania świąteczne i autorskie. 
 

Kolejnym projektem, do którego przystąpiła Biblioteka w okresie sprawozdawczym to „Edukacja globalna dla 
najmłodszych” realizowana przez Stowarzyszenie Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" z Łodzi. W ramach projektu 
dwie placówki biblioteczne (Filia nr 5 i 7) prowadziły cykliczne zajęcia dla najmłodszych z wykorzystaniem pozyskanego 
teatrzyku obrazkowego kamishibai, przybliżające dzieciom kulturę Azji, Afryki oraz Ameryki Południowej i Środkowej. 

Włączając się w projekt „Czytam sobie w bibliotece” zainicjowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej 
i realizowany we współpracy z Wydawnictwem Egmont, Biblioteka pozyskała pakiet książeczek dla dzieci, na podstawie 
których bibliotekarze prowadzili zajęcia czytelnicze w Filii nr 2. 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX z Warszawy przekazało w 2015 roku Bibliotece 
bezpłatnie 182 tytuły książki mówionej cyfrowej, natomiast Fundacja Klucz – 111 płyt – książkę cyfrową nagraną 
w standardzie DAISY. 

W ciągu roku 2015, podobnie jak w 2014, Biblioteka otrzymywała bezpłatnie: 
- miesięcznik „Śląsk”, wydawany przez Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach oraz Bibliotekę 

Śląską, 
- dwumiesięcznik „Nowa Europa Wschodnia”, wydawany przez Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu, 
- kwartalnik „Tyfloświat”, wydawany przez FiRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa. 

 

 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach w ramach posiadanych środków finansowych współpracuje 
z klubami i stowarzyszeniami w zakresie prowadzenia drużyn sportowych  dla dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez: 

− pokrycie kosztów organizacyjnych zawodów i meczów, 

− bezpłatne udostępnienie bazy sportowej administrowanej przez MOSiR niezbędnej do przeprowadzenia 
zawodów i treningów, 

− współorganizację zawodów i imprez sportowych. 
 
Kluby i stowarzyszenia, z którymi MOSiR współpracował w 2015 r.: 

- Klub Sportowy – Lechia 06 
- Klub Sportowy – Górnik 09 
- Klub Olimpijczyka 
- ZUKS Mysłowice 
- UKS Judo Mysłowice 
- UKS Chromik Mysłowice 
- Mysłowicki Klub Karate 
- Mysłowicka Siatkówka Kobiet 
- Roan Fight Club Mysłowice 
- Stowarzyszenie – Dom Pomocy Społecznej 
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Radość w Mysłowicach 
- Stowarzyszenie Truchtacz 
- Klub Sztuk i Sportów Walki „Szogun” 
- Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Mysłowice 
- Automobilklub Silesia 
- Fundacja Sport i Sztuka "fenix" 
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- Stowarzyszenie Mysłowicki Detektyw Historyczny 
- LKS Unia Kosztowy 
- Klub Olimpijczyka 

 
W ramach tej współpracy zorganizowano w 2015 imprezy: 

- Akcja: „Zima na sportowo 2015”, 
- BRAKS'N'ROLL- V Ogólnopolski Konkurs Rock' n' Rolla, 
- 43 Cross Mysłowicki w biegach przełajowych, 
- Turniej „Bezpieczne Gimnazjum”, 
- Turniej „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” (organizowany wspólnie z UM i Komendą Policji w Mysłowicach), 
- Miniolimpiada przedszkolaków,     
- Młodzieżowe Biegi Przełajowe o Puchar Dyrektora MOSiR M – ce, 
- Towarzyskie turnieje i zawody charytatywne, 
- Międzyszkolny Bieg Papieski, 
- Turniej gier i zabaw „HEJ że HO nie żyje SKO” , 
- Deichmann Minimistrzostwa w piłce nożnej, 
- II edycja festiwalu siatkówki „Od S.O.Su do Sukcesu”, 
- Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, 
- Zawody wędkarskie o Puchar Trójkąta Trzech Cesarzy, 
- Dni Mysłowic 2015, 
- Finał Makroregionu Orlik Volleymania 2015, 
- Akcja: „Lato w mieście 2015”, 
- Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn, 
- XIII Memoriał Stanisława Padlewskiego w siatkówce, 
- Mały Memoriał Jerzego Chromika 
- Turniej siatkarski „Od SKS-u do AZS-u” (organizowany wspólnie z AZS), 
- Turniej futsalu „Od SKS-u do AZS-u” (organizowany wspólnie z AZS), 
- Turniej siatkarski Winter Silesia Cup (organizowany wspólnie z Mysłowicką Siatkówką Kobiet), 

 
 
Ponadto MOSiR organizował zawody sportowe mysłowickich szkół wszystkich pionów wiekowych, w ramach 
współpracy z Śląskim Szkolnym Związkiem Sportowym. W roku 2015 zorganizowano zawody: 
 

01.2015 r. Finałowy turniej dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych w piłce ręcznej  
01.2015 r. Finałowy turniej chłopców szkół ponadgimnazjalnych w piłce ręcznej 
01.2015 r. Finałowy turniej dziewcząt szkół podstawowych w minikoszykówce 
01.2015 r. Finałowy turniej chłopców szkół podstawowych w minikoszykówce 
02.2015 r. Finałowe zawody dziewcząt i chłopców szkół podstawowych w sztafetach pływackich 
02.2015 r. Finałowe zawody dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych w sztafetach pływackich 
02.2015 r. Finałowy turniej miejski dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych w koszykówce     
02.2015 r. Finałowy turniej miejski chłopców szkół ponadgimnazjalnych w koszykówce    
03.2015 r. Indywidualne i drużynowe zawody miejskie dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych w szachach, 
03.2015 r. Finałowy turniej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej      
03.2015 r. Finałowy turniej chłopców szkół ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej 
03.2015 r. Finałowy turniej dziewcząt szkół gimnazjalnych w piłce siatkowej 
03.2015 r. Finałowy turniej chłopców szkół gimnazjalnych w piłce siatkowej   
03.2015 r. Finałowy turniej dziewcząt szkół podstaw. w mini piłce siatkowej   
03.2015 r. Finałowy turniej chłopców szkół podstaw. w minipiłce siatkowej   
04.2015 r. Finały miejskie chłopców szkół gimnazjalnych w piłce nożnej 
04.2015 r. Finały miejskie chłopców szkół ponadgimnazjalnych w piłce nożnej 
04.2015 r. Finały miejskie chłopców szkół podstawowych  w minipiłce nożnej 
05.2015 r. Miejskie zawody dziewcząt szkół podstawowych w czwórboju lekkoatletycznym 
05.2015 r. Miejskie zawody chłopców szkół podstawowych w czwórboju lekkoatletycznym 
05.2015 r. Miejskie zawody dziewcząt szkół gimnazjalnych w czwórboju lekkoatletycznym 
05.2015 r. Miejskie zawody chłopców szkół gimnazjalnych w czwórboju lekkoatletycznym 
05.2015 r. Miejskie zawody dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych w siatkówce plażowej 
06.2015 r. Miejskie zawody dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych w siatkówce plażowej 
06.2015 r. Miejskie zawody dziewcząt i chłopców szkół podstawowych w siatkówce plażowej 
06.2015 r. Uroczystość podsumowania sportowego roku szkolnego 2014/15 
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09.2015 r. Inaugurcja sportowego roku szkolnego 2015/16 
09.2015 r. Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców szkół podstaw.          
09.2015 r. Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych    
09.2015 r. Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych 
10.2015 r. Mały Memoriał Jerzego Chromika 
10.2015 r. Rozgrywki grupowe chłopców szkół gimnazjalnych w piłce nożnej   
10.2015 r. Rozgrywki grupowe chłopców szkół podstawowych  w minipiłce nożnej 
10.2015 r. Rozgrywki grupowe chłopców szkół ponadgimnazjalnych w piłce nożnej 
11.2015 r. Finały miejskie dziewcząt i chłopców kl. III szkół podstawowych w grach i zabawach sprawnościowych 
11.2015 r. Finałowy turniej dziewcząt szkół gimnazjalnych w piłce ręcznej   
11.2015 r. Finałowy turniej chłopców szkół gimnazjalnych w piłce ręcznej 
11.2015 r. Indywidualne i drużynowe zawody miejskie dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych w tenisie 

stołowym 
11.2015 r. Indywidualne i drużynowe zawody miejskie dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych w tenisie 

stołowym 
12.2015 r. Finałowy turniej dziewcząt szkół podstawowych w minipiłce ręcznej   
12.2015 r. Finałowy turniej chłopców szkół podstawowych w minipiłce ręcznej 
12.2015 r. Finałowy turniej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych w piłce ręcznej  
12.2015 r. Finałowy turniej chłopców szkół ponadgimnazjalnych w piłce ręcznej 
12.2015 r. Indywidualne i drużynowe zawody miejskie dziewcząt i chłopców szkół podstawowych w tenisie 

stołowym. 

 
 

Mysłowicki Ośrodek Kultury 
 

MYSŁOWICKI OŚRODEK KULTURY 

 Nazwa podmiotu Data, miejsce, nazwa imprezy Zakres współpracy 

1 
Stowarzyszenie 

Niezależny Teatr 
Dawka Śmiertelna 

3, 5, 10, 12, 19, 24, 26 lutego, 5, 10, 11, 17, 31 
marca, 2, 7, 14,21,30 kwietnia, 7,9 maja 

- próby spektaklu „Heimat” 
 
 
 
 

16, 30 lipca, 17, 20 września 6, 8, 13, 15, 20, 122 
października, 5, 12, 19, 26 listopada, 3, 10, 17 

grudnia – próby 
 

26 września – Inkubator Teatralny 

Bezpłatny wynajem Sali 
Widowiskowej, Sali Małych Form, 
obsługa techniczna podczas prób, 

nagłośnienie, oświetlenie premiery 
spektaklu „Heimat”, 

 
 

Bezpłatny wynajem Sali 
Widowiskowej lub Sali Małych Form – 

próby 
 

Sala Widowiskowa, Sala Małych Form, 
obsługa techniczna, oświetlenie, 

nagłośnienie, promocja wydarzenia  

2 

Stowarzyszenie 
Ognisk Edukacyjno 

Muzycznych 
„Amadeusz” 

10 stycznia „Gwiazdkowe Muzykowanie” 
 
 
 

24 czerwca – koncert uczniów ogniska  
Muzycznego 

 

Sala Widowiskowa -obsługa 
techniczna, oświetlenie, nagłośnienie 

koncertów 
 

Sala Widowiskowa -obsługa 
techniczna, oświetlenie, nagłośnienie 

koncertów 

3 
Mysłowicki 
Detektyw 

Historyczny 

15 kwietnia do 15 maja – wystawa „Mysłowice na 
starej fotografii” październik – wystawa 
„Mysłowice w obiektywie Jana Zięby” 

 
28 wrzesień – 30 listopad „WIP – Wszechmocny 

Instruktor Podwórkowy” 

Bezpłatny wynajem Galerii Dużej 
 
 
 

Bezpłatny wynajem sali na organizację 
warsztatów 

4 
Stowarzyszenie 
Nasza Wspólna 

Przyszłość 

15 kwietnia do 15 maja – wystawa „Mysłowice na 
starej fotografii” październik – wystawa 
„Mysłowice w obiektywie Jana Zięby” 

 

Bezpłatny wynajem Galerii Dużej 
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28 wrzesień – 30 listopad „WIP – Wszechmocny 
Instruktor Podwórkowy” 

Bezpłatny wynajem sali na organizację 
warsztatów 

5 
Stowarzyszenie 
Nasza Wspólna 

Przyszłość 

2, 7 lutego, 7, 11 kwietnia, 2, 5 maja 4,2 czerwca, 
20, 25 lipca 1,15, 22, 29 sierpnia, 17, 24, 31 

października 7, 12, 14, 19, 26 listopada – Sala 
Małych Form, spotkanie członków stowarzyszenia  

 
20 września – spotkanie członków stowarzyszenia 

Bezpłatny wynajem Sali Małych Form 
 
 
 

Bezpłatny wynajem 206d 

6 

Stowarzyszenie 
Wspierania 

Inicjatyw 
Społecznych 

Progres 

 
 

29 marca, Wesoła – jarmark świąteczny – 
„Larischa” 

 

Obsługa techniczna Jarmarku łączne 
ze sprzętem, oświetleniem, 

nagłośnieniem 

7 
Sowarzyszenie 

„Nadzieja” 

14 maja – OSP Kosztowy, majówka 
 
 

Obsługa techniczna łącznie ze 
sprzętem, oświetleniem, 

nagłośnieniem  

8 

Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym 
„Skarbek” 

20 września – spotkanie członków stowarzyszenia  
 
 

11 grudnia – obchody Dnia Niepełnosprawnych 
 

Bezpłatny wynajem Widowiskowej, 
Galerii Dużej, Galerii Małej,  

 
Wynajem sal, obsługa techniczna 

oświetlenie, nagłośnienie 

9 
Związek 

Harcerstwa 
Polskiego 

13, 14 marca – Harcerski Festiwal Kultury 
„Harcomania” 

 
 

4 października – Park Bytomska 
-Dni Otwarte dla mieszkańców Mysłowic 

Bezpłatny wynajem sal, obsługa 
techniczna, oświetlenie,  nagłośnienie 

 
Obsługa techniczna łącznie ze 

sprzętem, oświetlenie, nagłośnienie 

10 
Stowarzyszenie 

„Art In” 
16, 17 kwietnia- kino Adria – „Alter Fest” 

 
 

Obsługa techniczna łącznie ze 
sprzętem, oświetleniem, 

nagłośnieniem; przygotowanie umów 
z wykonawcami, promocja 

11 
Organizacje 

pozarządowe 
31 maja – Dzień Dziecka i Dzień Organizacji 

Pozarządowych 
Współorganizacja Dnia Dziecka w 

Parku Słupna 

12 
Stowarzyszenie 

Rodzin 
Wielodzietnych 

5 grudnia – org. Św. Mikołaja 19 grudnia – 
Spotkanie Opłatkowe członków Stowarzyszenia 

Bezpłatny wynajem sal, obsługa 
techniczna, oświetlenie, nagłośnienie 

13 
Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 
8 grudnia – spotkanie mikołajkowe  

 

Bezpłatny wynajem sal, obsługa 
techniczna oświetlenie, nagłośnienie, 

zakup nagród 

 
 

Placówki oświatowe w Mysłowicach 

Placówka  Organizacja pozarządowa Krótki opis współpracy 

Pomoc w wyposażeniu dzieci w potrzebne przybory. 

Udział uczniów z najuboższych rodzin w imprezach organizowanych przez TPD – 
np. Mikołajki. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Oddział Miejski Mysłowice 

Udział uczniów szkoły w zajęciach popołudniowych świetlicy „Szansa”. 

Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami - Schronisko dla 

Bezdomnych Zwierząt 

Coroczne zbiórki żywności, koców, zabawek w ramach szkolnej akcji „ZBIÓRKA DLA 
BURKA”. 

Śląskie Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe 

Współpraca w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa dzieci w kontakcie z wodą – udział 
w organizowanych przez WOPR warsztatach. 

Stowarzyszenie Rodzin 
Wielodzietnych 

Współpraca w zakresie wsparcia i pomocy rodzinom wielodzietnym. 

Współpraca w zakresie propagowania historii miasta Mysłowice. 

Udział uczniów w organizowanych przez stowarzyszenie konkursach. Stowarzyszenie Mysłowicki 
Detektyw Historyczny Prezentacja materiałów historycznych przez członków stowarzyszenia w formie wystaw 

w trakcie festynu szkolnego. 

Szkoła Podstawowa 
Nr 2 im. Bolesława 

Prusa 

Mysłowicki Klub Karate 
Kyokuskinkai IKF 

Udostępnianie Sali gimnastycznej w godzinach popołudniowych na zajęcia sportowe, 
w których biorą udział uczniowie szkoły. 
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Polski Związek Hodowców 
Kanarków i Ptaków 

Egzotycznych 
Udział w organizowanych corocznie wystawach i konkursach. 

Udział uczniów w organizowany przez PTTK wycieczkach. Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze Propagowanie wśród dzieci inicjatyw i propozycji PTTK. 

Współpraca w ramach programu „ Akademia Przyszłości”, który polegał na: 

objęciu pomocą edukacyjno – wychowawczą uczniów szkoły, którzy osiągają bardzo 
niskie wyniki w nauce i jednocześnie pochodzą z rodzin niezamożnych, 

organizacji cyklicznych imprez dla uczniów szkoły biorących udział w programie, 
Stowarzyszenie „Wiosna” 

prowadzeniu wzajemnych konsultacji merytorycznych dot. treści edukacyjno – 
wychowawczych. 

ZHR 

ZHR w oparciu o wartości chrześcijańskie poprzez przykład własny instruktorów 
i instruktorek harcerskich, pracę nad sobą, służbę, metody harcerskie pomaga  
wychować człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego i gotowego podjąć 
wyzwania współczesności. 

Szkoła Podstawowa 
Nr 3 im. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu 

Hospicjum Cordis 
Uczniowie odwiedzali chore dzieci wykonując na zajęciach plastyki prace (kartki 
świąteczne, malując pisanki). Wnosili tym radość oraz uczyli się empatii. 

Klub Olimpijczyka w 
Mysłowicach 

Celem współpracy zbliżenie idei olimpijskich uczniów naszej szkoły a także 
organizowanie wyjazdów na zawody i obozy sportowe oraz pomoc materialna młodym 
sportowcom. Szkoła wraz z  Klubem  Olimpijczyka organizuje również imprezy sportowe 
i kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Klub Tenisa Stołowego 
w Mysłowicach 

Współpraca polega na stworzeniu dogodnych warunków dla rozwoju uzdolnień 
sportowych w zakresie tenisa stołowego, zgodnie z programem szkoleniowym Klubu 
i jednoczesną realizacją treści nauczania przewidzianych programem nauczania tenisa 
stołowego Szkoły Sportowej. 

Uczniowski Klub Sportowy Judo 
w Mysłowicach 

Współpraca polega na stworzeniu dogodnych warunków dla rozwoju uzdolnień 
sportowych w zakresie judo, zgodnie z programem szkoleniowym Klubu i jednoczesną 
realizacją treści nauczania przewidzianych programem nauczania judo Szkoły 
Sportowej. 

Rada Dzielnicy Piasek 
Wspieranie szkoły zakupem niezbędnych pomocy naukowych, sprzętem. Wspólne 
organizowanie festynów środowiskowych oraz pisanie projektów grantowych 
np.: Inicjatywa Lokalna, MBO. 

Śląski Związek Tenisa 
Współorganizowanie zawodów z tenisa stołowego – promowanie ŚZTS, wspieranie 
młodych zawodników. 

Śląski Okręgowy Związek 
Pływacki 

Wspieranie młodych zawodników, współorganizowanie zawodów z pływania. 

Śląski Związek Szachowy Współorganizowanie zawodów szachowych, wspieranie młodych zawodników. 

Klub Sportowy Budowlani 
Sosnowiec 

Współpraca polega na stworzeniu dogodnych warunków dla rozwoju uzdolnień 
sportowych w zakresie judo, zgodnie z programem szkoleniowym Klubu i jednoczesną 
realizacją treści nauczania przewidzianych programem nauczania szkoły. 

PTTK Mysłowice 

Współpracując z PTTK w naszej szkole prężnie działa Szkolne Koło Krajoznawczo-
Turystyczne. Uczniowie korzystają z wszystkich form działalności PTTK: wyjeżdżają na  
różnego rodzaju  wycieczki, na rajdy rowerowe, zdobywają  odznaki służących 
rozwojowi zainteresowań krajoznawczo-turystycznych członków PTTK. Opiekunowie 
SKKT z ramienia szkoły współorganizują w/w imprezy turystyczne. W tym roku 
odebraliśmy Medal PTTK Zarządu Głównego w Warszawie za współpracę i pomoc. 

Fundacja Rosa 
W ramach programu „Twoja Szkoła” zbieranie funduszy na zakup sprzętu 
komputerowego, książek, tablic multimedialnych i innych pomocy dydaktycznych 
w ramach 1%. 

Hospicjum Cordis w Katowicach 

Akcje wolontariackie: jesienne sprzątanie wokół budynków hospicjum, malowanie 
pisanek (zbieranie funduszy dla hospicjum), prelekcje pracowników hospicjum dla 
naszej młodzieży na temat działalności hospicjum, wykonywanie kartek świątecznych 
celem zbierania funduszy dla hospicjum. 

Schronisko dla zwierząt w 
Mysłowicach 

Organizacja szkolnych akcji: zbieranie karmy dla zwierząt, zbieranie koców na 
legowiska, adopcja wirtualna psa ”Badusia”. 

Mysłowicki Detektyw 
Historyczny 

Promowanie akcji i konkursów MDH udział uczniów, udział w Piknikach Historycznych. 

Fundacja Pomocy Humanitarnej 
Redemptoris Misio 

Udział w akcjach stowarzyszenia:” Podaj mydło” (dla Afryki). 

Fundacja Dzieci  Afryki Udział w akcji „Okulary dla Afryki”. 

Stowarzyszenia Wiosna Cykliczny udział w akcji „Szlachetna Paczka”. 

Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Społecznych Progres 

Współorganizacja obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii. 

Polski Związek Narciarstwa 
Współorganizacja imprez o charakterze rodzinnym i środowiskowym: festyn „Sportowa 
Sobota”, jarmarki świąteczne. 
 

Koło 37 PZW w Mysłowicach 
Współorganizacja cyklicznych zawodów międzyszkolnych w wędkarstwie spławikowym, 
cykliczne akcje „Sprzątanie Hubertusa”. 

Śląski Szkolny Związek Sportowy 
Współorganizowanie zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa szkolnego: 
Igrzyska Młodzieży szkolnej, Gimnazjada Młodzieży Szkolnej. 

Zespół Szkół 
Sportowych 

im. Olimpijczyków 
Śląskich 

Stowarzyszenie Trzeźwościowo-
Abstynenckie „Wsparcie” 

Promowanie  zdrowego trybu życia, organizowanie prelekcji na temat życia bez 
nałogów, właściwego spędzania czasu wolnego. 
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Zebra PW Chorzów 
Promocja bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym – kamizelki odblaskowe dla 
najmłodszych. 

Centrum Edukacyjno-
Szkoleniowe Cosinuss w Zabrzu 

Promowanie  rozwoju intelektualnego uczniów – pomoce dydaktyczne. 

Zakon Franciszkanów w 
Katowicach 

Adopcja Serca- zbiórka pieniędzy na edukacje 2 dziewczynek pochodzących z Afryki 
Południowej. 

Parafia Wszystkich Świętych w 
Dziewkowicach 

Kolędnicy Misyjni - zbiórka funduszy na pomoc dzieciom  Trzeciego Świata. 

Fundacja Iskierka Zorganizowano zbiórkę nakrętek na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. 

Schronisko dla bezdomnych 
zwierząt w Mysłowicach 

Zorganizowano zbiórki artykułów dla zwierząt ze schroniska. 

OSP - Dziećkowice 
Współorganizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Przeprowadzenie przez strażaków  na 
terenie naszej placówki próbnej ewakuacji. 

Związek Emerytów i Rencistów Pomoc w organizacji imprez środowiskowych. 

Hospicjum Cordis Wsparcie akcji malowania jajek na Wielkanoc. 

WOPR Pogadanka dla uczniów dotycząca bezpieczeństwa podczas wypoczynku. 

Automobil Klub Mysłowicki Akcja - Uczymy się bo warto - nauka udzielania pierwszej pomocy. 

Koło Łowieckie w Mysłowicach Zbiórka kasztanów i żołędzi dla dzikich zwierząt. 

Szkoła Podstawowa 
Nr 5 im. Gustawa 

Morcinka 

PTTK Wycieczki krajoznawczo – turystyczne. Propagowanie aktywnych form wypoczynku. 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Mysłowicach 

Współpraca przy zabezpieczaniu imprez szkolnych. 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno- Krajoznawcze w 

Mysłowicach 
Udział w rajdach i imprezach górskich (w szkole działa koło PTTK). 

Polski Czerwony Krzyż Zarząd 
Rejonowy 

Współpraca w zakresie organizacji konkursów w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

Polskie Towarzystwo Kultury 
(MOK) 

Współorganizacja imprez dla uczniów. 

Stowarzyszenie Bezpieczne 
Miasto 

Współorganizowanie konkursów dotyczących Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

Stowarzyszenie na rzecz 
Ochrony Zdrowia i Pomocy 

Społecznej 
Współpraca z MOPS mająca na celu wsparcie rodzin objętych opieką tej instytucji. 

Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce 

Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt 

Współpraca w zakresie organizacji zbiórki pokarmu i potrzebnych rzeczy dla zwierząt. 

Szkoła Podstawowa 
Nr 7 im. Kornela 
Makuszyńskiego 

Związki zawodowe ZNP Oddział 
w Mysłowicach 

Współpraca w zakresie statutowym. 

Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce 

Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt: 

„Zbiórka dla Burka” – zbiórka karmy dla Mysłowickiego schroniska. 

Fundacja Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy 

Udział w Programie Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować” - szkolenie uczniów 
z pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem sprzętu WOŚP. Udział w zbiórce WOŚP. 

Ośrodek Działań Ekologicznych 
„Źródła” 

Warsztaty ekologiczne. 

Fundacja na rzecz Osób 
Niewidomych i 

Niepełnosprawnych "Pomóż i 
Ty" 

Rozprowadzanie "cegiełek". 

Towarzystwo Nasz Dom 
Zbiórka monet pn. Góra Grosza, Celem  jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza 
swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. 

Ochotnicza Straż Pożarna 
Dziećkowice 

Współpraca przy organizacji Festynu Rodzinnego - przewóz i montaż sceny. 

Śląskie Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe Drużyna 

WOPR w Mysłowicach 

Prelekcja dla uczniów klas V na temat bezpiecznego zachowania przy zbiornikach 
wodnych. 

Stowarzyszenie Mysłowicki 
Detektyw Historyczny 

Występ uczniów - Jasełka na Jarmarku. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Oddział Miejski Mysłowice 

Współorganizacja imprezy mikołajkowej „I Ty ostań Mikołajem”, współorganizacja 
ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”, kiermasze świąteczne, współpraca 
z Ośrodkiem Profilaktyczno-Terapeutycznym „Szansa” objęcie opieką uczniów 
potrzebujących wsparcia i pomocy. 

Uczniowski Klub Sportowy Judo 
Mysłowice 

Zachęcanie uczniów do uprawniania różnorodnych dyscyplin sportowych. Pokaz Judo 
na Festynie Rodzinnym. 

Fundacja "Dzieci niczyje". Organizacja Dni Bezpiecznego Internetu. 

Szkoła Podstawowa 
Nr 9 im. Bernarda 

Świerczyny 

Stowarzyszenie "Wiosna" Organizowanie akcji "Szlachetna Paczka". 

Szkoła Podstawowa 
Nr 10 im. Karola 

Miarki 
Stowarzyszenie Wiosna Inspiruje do wzrastania dzieci poprzez organizowanie wycieczek, konkursów 

z nagrodami, zajęć indywidualnych prowadzonych przez tutorów Akademii Przyszłości. 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu na terenie naszej szkoły. Dodatkowo planowane są 
następujące wydarzenia w ramach Akademii Przyszłości: bale karnawałowe, spotkania 
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mikołajkowe oraz dzień dziecka. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Oddział Miejski Mysłowice 

Pomoc społeczna dzieciom, które są w trudnej sytuacji życiowej. TPD organizuje 
coroczne spotkanie mikołajkowe wraz z zabawami i paczkami dla każdego zaproszonego 
dziecka. 

Parafia Nawiedzenia NMP w 
Brzezince 

Wspiera uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej organizując pomoc 
w dofinansowaniu "Zielonej Szkoły", obiadów, paczek świątecznych. W ramach świetlicy 
parafialnej odbywają się zajęcia dwa razy w tygodniu, gdzie dzieci mają możliwość 
wyrównywania szans edukacyjnych odrabiając zadania domowe oraz ucząc się języka 
angielskiego. Oprócz zajęć edukacyjnych dzieci mają możliwość skorzystania 
z poczęstunku. 

Fundacja WOŚP 

Realizacja programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować” – prowadzenie zajęć 
wśród uczniów z podstawowych czynności ratujących życie, oswajanie ich z ważnymi 
zagadnieniami, kształtowanie właściwych nawyków pierwszej pomocy, tak by były one 
czymś naturalnym. 

Towarzystwo „Nasz Dom” 
Udział w działaniach na rzecz dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, 
wychowujących się poza własną rodziną – zbiórka pieniędzy. 

Polski Związek Niewidomych Organizacja Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. 

Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym 

„Radość’ 

Organizacja Tygodnia Aktywności Osób Niepełnosprawnych – „Mysłowickie Dni 
Integracji Sportowej. 

Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce dla 

Bezdomnych Zwierząt 

Organizowanie akcji zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt, w którą angażuje się cała 
społeczność szkolna. Wszystkie dary takie jak: sucha i mokra karma, koce, ręczniki, 
poduszki, miski, obroże, smycze, szampony itp. gromadzone są przez pedagogów 
szkolnych, którzy przekazują je Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Mysłowicach. 

Śląskie Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe Drużyna 

WOPR w Mysłowicach 

Prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na 
obszarach wodnych, wykłady, projekcje filmów „Chcę wiedzieć jak ratować życie”, 
„Ratownictwo w szybko płynącej wodzie”, spotkania z uczniami. 

Realizacja projektu edukacyjnego pod hasłem „Ucz się bo warto”- prowadzenie 
warsztatów: 

- poszkodowany nieprzytomny, 

- krwawienia, 

- zadławienia, 

Automobilklub Mysłowicki 

- podejrzenie zawału serca. 

Polskie Towarzystwo 
Logopedyczne 

Korzystanie z literatury fachowej, artykułów zamieszczanych w czasopismach „Forum 
logopedy’, „Forum logopedyczne”. Odwiedzanie stron internetowych. 

Śląski Oddział Okręgowy PCK w 
Katowicach 

Organizacja konkursów: Rejonowy Konkurs Promocji Zdrowego Stylu Życia „Mały 
Ratownik 2015” , Rejonowy etap  „Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu 
Życia PCK”. Nagradzanie opiekunów szkolnych kół PCK, składanie  podziękowań za 
krzewienie idei czerwonokrzyskich i promocję zdrowia wśród uczniów mysłowickich 
szkół. Edycja konkursów odbywa się dzięki corocznej dotacji Urzędu Miasta  na 
realizację zadania: „Prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia, honorowego 
krwiodawstwa i edukacji zdrowotnej na terenie Mysłowic” dla Polskiego Czerwonego 
Krzyża. 

Społeczne Towarzystwo 
Hospicjum Cordis w 

Mysłowicach 

Organizacja wśród społeczności szkolnej zbiórek środków czystości na rzecz 
podopiecznych placówki. 

Placówka Opiekuńczo - 
Wychowawcza „Familijne 
Zacisze” w Mysłowicach 

Organizacja wśród społeczności szkolnej zbiórek słodyczy, zabawek na rzecz 
podopiecznych placówki. Współpraca w zakresie prowadzenia procesu dydaktyczno – 
wychowawczo – opiekuńczego podopiecznych. 

Parafia Matki Boskiej Bolesnej 

Współorganizowanie wycieczek, pielgrzymek dla dzieci, rekolekcji wielkopostnych, 
współorganizowanie parafiady. Organizowanie w kościele wystaw prac konkursowych 
naszych uczniów. Uczniowie  pochodzący z rodzin z trudnościami finansowymi 
korzystają z Ochronki parafialnej. Parafia dofinansowuje zakup przyborów szkolnych dla 
uczniów znajdujących się w potrzebie. 

Sekretariat do spraw 
Ewangelizacji Misyjnej w 

Katowicach 

Realizacja programu „Pomoc w edukacji afrykańskich dzieci” – organizowanie zbiórek 
artykułów szkolnych, sportowych dla szkół w Afryce, organizowanie spotkań 
z misjonarzami, prowadzenie lekcji otwartych na temat „Kościół misyjny w Afryce”. 

Fundacja Orszak Trzech Króli Współorganizowanie Orszaku Trzech Króli. 

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci 
Organizowanie inicjatyw Kolędników Misyjnych, udział dzieci I-Komunijnych w akcji 
„Dzieci pomagają dzieciom świata”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Szkoła Podstawowa 
Nr 13 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. 

Henryka 
Sienkiewicza 

Stowarzyszenie Katolickiej 
Wspólnoty „Emmanuel” 

Prowadzenie prelekcji, konferencji, wykładów z zakresu formacji religijnych, 
prowadzenie zajęć dla dzieci z zakresu formacji chrześcijańskiej podczas rekolekcji 
w czasie wakacji. 

Szkoła Podstawowa 
Nr 14 

Fundacja na rzecz 
Róźnorodności społecznej 

Organizacja darmowego szkolenienia kadry w zakresie wypracowania w szkole kodeksu 
równego traktowania. 

"Szlachetna paczka" Organizacja paczki światecznej dla wybranej rodziny. 

"Jestem w schronisku - pomóż 
mi proszę" 

Zbiórka żywności oraz współpraca ze schroniskiem. 

Fundacja " Silesia" Podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci. 

Szkoła Podstawowa 
Nr 17  

im. Jana Pawła II 

Unicef "Mali uczniowie idą do Zapoznanie  z sytuacja dzieci w Mali oraz zebranie pieniędzy na ich edukacje. 
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szkoły" 

Hospicjum Cordis Akcja "Dziewczynka z zapałkami" - zbiórka funduszy na hospicjum. 

WOPR Prelekcje nt. bezpieczeństwa nad wodą. 

Schronisko dla zwierząt Akcja "Dołącz do naszej paki - dokarmiaj zwierzaki" – zbiórka. 

Stowarzyszenie WIOSNA Akcja "Szlachetna Paczka" - zbiórka darów dla rodziny 

Zespół Szkolno - 
Przedszkolny Nr 2 

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z 
pomocą" 

Zbiórka nakrętek dla chorej dziewczynki 

Fundacja ekologiczna „Silesia” Coroczny udział w akcji „Posadź swoje drzewko” 

Szlachetna paczka Cykliczny udział. 

Przedszkole Nr 1 z 
Oddziałami 

Integracyjnymi Schronisko dla zwierząt Coroczna akcja zbierania pożywienia i różnych akcesoriów dla zwierząt. 

Przedszkole nr 3 
Stowarzyszenie Bezpieczne 

Miasto 
Akcje i imprezy dla dzieci, propagowanie zasad bezpieczeństwa. 

Przedszkole Nr 4 
Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom Niepełnosprawnym " 
Radość " 

Spotkania integracyjne - występy artystyczne przedszkolaków. 

Klub Gaja 
– promowanie ekologicznych postaw udział w projektach proponowanych przez Klub 
Gaja „ Święto Drzewa”. 

Fundacja Ekologiczna „SILESIA”- 
„Posadź swoje drzewko” w ramach akcji nasz ogród przedszkolny został doposażony 
w zieleń. W ramach sadzenia roślin dzieci poznały gatunki drzew oraz warunki sadzenia 
i dbania o rośliny. 

UNICEF 
Udział w akcjach Szkoła z Prawami Dziecka”, cykl zajęć na temat praw dziecka. Zajęcia 
dla dzieci i rodziców. 

ABCXXI- Cała Polska Czyta 
Dzieciom 

W ramach akcji odbyły się Zabawy z rodzicami, promowanie literatury dziecięcej, 
wymiana książek między przedszkolakami i rodzicami 

Fundacja Dzieci Niczyje 
Necio.pl to projekt edukacyjny skierowany do dzieci w wieku 4-6 lat, którego celem jest 
nauka bezpieczeństwa w Internecie. Zapoznanie dzieci z bezpieczeństwem w internecie. 
Pedagogizacja rodziców. 

Przedszkole Nr 5 

Centrum Informacji Europejskiej 
w Katowicach 

Otrzymanie materiałów pomocniczych dla kółka europejskiego. 

Towarzystwo Nasz Dom 2-krotny udział w akcji- wiosna , jesień. 

„Szlachetna Paczka” Koordynowanie działań na rzecz najuboższych rodziców dzieci z przedszkola. Przedszkole Nr 8 

Fundacja Bliżej Szczęścia Zbieranie nakrętek dla dzieci: Natalki, Bartusia, Tymka. 

Fundacja „ Pomagam” Zbieranie zakrętek  dla dziewczynki Alicji Odziemek na turnus rehabilitacyjny. 

Towarzystwo Nasz Dom Akcja „Góra grosza". 
Przedszkole Nr 9 

Towarzystwo Opieki  Nad 
Zwierzętami w Polsce 

Zbieranie karmy  dla bezdomnych zwierząt z mysłowickiego schroniska. 

Przedszkole Nr 10 
Stowarzyszenie Bezpieczne 

Miasto 
Akcje i imprezy dla dzieci, propagowanie zasad bezpieczeństwa. 

Przedszkole Nr 12 Szlachetna paczka zbiórka dla rodzin potrzebujących. 

Schronisko dla bezdomnych 
zwierząt w Mysłowicach 

Przeprowadzanie akcji wsparcia dla zwierząt ze schroniska pod hasłem "Zbiórka dla 
Burka". 

Fundacja "Silesia" Udział w akcji "Posadź swoje drzewko". 

Chore dziecko- Pawełek Szlamer Zbiórka zakrętek dla chorego Pawełka. 

Fundacja "Reba" Prowadzenie selektywnej zbiórki baterii. 

Przedszkole Nr 13 
im. Janusza Korczaka 

Fundacja "Nasz Dom" Przeprowadzenie akcji "Góra grosza". 

Związek zawodowy górników w 
Polsce Katowickiego Holdingu 

Węglowego S.A. przy KWK 
Mysłowice-Wesoła 

Zaproszenie górników w strojach galowych i panie w strojach śląskich z okazji Dnia 
Górnika - dzieci otrzymują słodycze. 

Polski Związek Hodowców 
Gołębi Pocztowych Oddział 

Mysłowice 

Zaprezentowanie dzieciom hodowlę gołębi pocztowych - krótka pogadanka przez 
miłosników hodowli. 

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy 

Zbiórka środków dla osób potrzebujących pomocy. 

Fundacja Ekologiczna - Silesia 
Akcja posadź drzewko - przez dzieci z pracownikami fundacji, zbiórka pustych tonerów 
i kardridze. 

Fundacja Śląskiego Centrum 
Chorób Serca w Zabrzu 

Akcja poduszka dla maluszka - zbieranie poduszek dla chorych dzieci. 

Palotyńska Fundacja Misyjna 
Salvatti 

Akcja zbierania znaczków na misję - wsparcie misjonarki i misjonarzy pracujących 
w krajach misyjnych. 

Schronisko dla bezdomnych 
zwierząt Towarzystwo Opieki 

nad zwierzętami 
Akcja zbierania przez dzieci  zabawek, karmy i artykuły pielęgnacyjne dla zwierząt. 

Wolentariat - bibliotekarka Pogadanka na temat książek, zajęcia plastyczne i czytanie bajek. 

Przedszkole Nr 18 

Hospicjum "Cordis" Zbiórka środków na pomoc dla osób chorych. 

Próbna ewakuacja. 

Zajęcia pokazowe dla dzieci w zakresie pierwszej pomocy. 
Ochotnicza Straż Pożarna w 

Dziećkowicach 
Wycinka lub pielęgnacja drzew w ogrodzie przedszkolnym. 

Propagowanie zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy. Stowarzyszenie Bezpieczne 
Miasto i Automobilklub 

Mysłowice 
Akcje i imprezy dla dzieci. 

Przedszkole Nr 19 

Klub Jeździecki „Arabka” w Jazda konna dla dzieci. 
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Akcje (w tym charytatywne). Dziećkowicach 
Uroczystości (występy dzieci). 

Schronisko dla bezdomnych 
zwierząt Towarzystwo Opieki 

nad zwierzętami 
Zbiórki karmy. 

1. Wykonanie bożonarodzeniowych kartek świątecznych na cele hospicjum. 

2. Wykonanie wielkanocnych kartek świątecznych na cele hospicjum. 

3. Przekazanie funduszy uzyskanych   z szkolnego kiermaszu świątecznego  
"Ale bombka". 

4.Wykonanie przez uczniów z Koła Rękodzieła Artystycznego na rzecz hospicjum 
woreczkow przeznaczonych do rehabilitacji. 

5. Wykonanie przez uczniów filcowanych obrazków i przekazanie ich na aukcję 
w hospicjum. 

Społeczne Towarzystwo 
Hospicjum Cordis 

6. Udział w akcji Pisanka - przekazanie na aukcje pisanek wielkanocnych wykonanych 
przez uczniów. 

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy 

Zbiórka funduszy na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny 
ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. 

"Góra grosza: - akcja 
przeprowadzona pod 

patronetem MEN na rzecz 
Domów dla Dzieci i zawodowych 

rodzin zastępczych 

Zbiórka i przekazanie funduszy. 

Fundacja "Dziewczynka z 
zapałkami" 

Akcja prowadzona w jeden weekend    w miesiącu- kwesta na rzecz rodzin 
wielodzietnych, dzieci niepełnosprawnych z ubogich rodzin. Dzięki akcji uczniowie 
naszej szkoły otrzymują dopłatę do śniadania w szkole, podręczników oraz koniecznego 
leczenia. 

1.Zbiórka karmy i kocy dla zwierząt przebywających w mysłowickim schronisku. 

2.Pomoc w przygotowaniu dekoracji świątecznej na dzień otwarty w schronisku, pomoc 
w organizacji dnia otwartego- wyprowadzanie psów. 

Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami W Polsce. 

Schronisko dla bezdomnych 
zwiarząt w Mysłowicach. 3. Wykonanie przez uczniów plakatureklamowego dla schroniska. 

Gimnazjum Nr 1 z 
Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. 
Wojciecha 
Korfantego 

Stowarzyszenie Chorych z 
Przepukliną Oponowo -  

Rdzeniową 
Pomoc w organizacji balu karnawałowego dla dzieci. 

Fundacja „DZIECI  NICZYJE” Udział szkoły w programie profilaktyki przemocy wobec dzieci „Chronimy Dzieci”. 

Centrum Wspierania Inicjatyw 
dla Życia i Rodziny 

Udział szkoły w programie „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. 

Fundacja Centrum Edukacji 
Obywatelskiej 

Udział szkoły w programie „Wf z klasą”. 

Fundacja SHALOM Udział szkoły w ogólnopolskim konkursie „Na wspólnej ziemi”. 

Międzynarodowa Organizacja 
AIESEC 

Udział szkoły w międzynarodowym projekcie – wizyta studyjna stażystów z Chin i Indii. 

Fundacja Ekologiczna ARKA Udział szkoły w ogólnopolskim projekcie „Listy do Ziemi”. 

Stowarzyszenie WIOSNA Realizacja projektu „Szlachetna Paczka”. 

Fundacja UNIA BRACKA 
Organizacja spotkań prozdrowotnych dla uczennic i rodziców (dot. profilaktyki zakażeń 
wirusem HPV). 

Stowarzyszenie „MOCNI  
RAZEM” 

Udział szkoły w projekcie „Obywatele Planety A” (warsztaty dla uczniów: „Mowa 
nienawiści”, „Wolontariat”). 

Fundacja „ZACZYTANI” Udział w akcji „Podaruj książkę, stwórz bibliotekę małego pacjenta”. 

Muzeum Historii Żydów Polskich 
„POLIN” 

Udział w akcji społeczno – edukacyjnej „Żonkile”. 

Organizacja plenerowych lekcji historii: udział w I i II Pikniku Historycznym. 

Stowarzyszenie „Mysłowicki 
Detektyw Historyczny” oraz 

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Zabytków Fortyfikacji „PRO 

FORTALICIUM” 

w tym udział w konkursie na najciekawsze przebranie z przełomu XIX i XX wieku 
„Stylowa Podróż w czasie”; udział w Dniu Sapera – pomoc przy porządkowaniu terenu 
wokół pomnika 23. Batalionu Saperów oraz udział w uroczystościach; udział w 
spotkaniach otwartych stowarzyszenia, na których odbywają się prelekcje związane z 
historią miasta Mysłowice; udział w konkursach historycznych organizowanych przez 
stowarzyszenie (zarówno jako uczestnicy jak i współorganizatorzy); udział w prelekcji 
„Mysłowice dawniej i dziś”; udział w spacerach historycznych; udział w grze historycznej 
„Mysłowice dawniej i dziś”. 

Stowarzyszenie HOSPICJUM  
CORDIS 

Organizacja świątecznych koncertów kolęd i pastorałek dla pensjonariuszy Hospicjum; 
udział w akcji „Malowanie pisanek”; przekazanie na kiermasz kartek świątecznych 
przygotowanych przez młodzież G2. 

Parafia NSPJ w Mysłowicach 

Udział młodzieży w Orszaku Trzech Króli; współorganizacja uroczystości Bożego Ciała; 
udział w Festynie Dzieci Bożych; udział w obchodach Roku Kardynała Hlonda; 
organizacja pokonkursowej wystawy prac plastycznych uczniów G2 – „Jan Paweł II –  
święty naszych czasów”; udział w II Chrześcijańskim Biegu Trzeźwości – ku czci św. Jana 
Pawła II o puchar Arcybiskupa Metropolity Katowickiego. 

Schronisko dla bezdomnych 
zwierząt w Mysłowicach 

Udział młodzieży w akcji „Paczka szczęścia dla czworonogów”. 

Fundacja ekologiczna SILESIA Udział szkoły w akcji „Posadź swoje drzewko”. 

Gimnazjum Nr 2 im. 
Noblistów Polskich 

Stowarzyszenie Amazonek 
„TĘCZA” 

Udział gimnazjalistek w prelekcjach „Samobadanie jako metoda profilaktyki raka piersi”. 
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Klub Sztuk i Centrum Walki 
SHOGUN 

Pokazy sztuk walk wschodu i organizacja prelekcji podczas Dni Otwartych Szkoły i Dni 
Sportu. 

Stowarzyszenie Producentów i 
Dziennikarzy Radiowych 

(Poznań) 
Udział w kampanii edukacyjno – profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 

PCK oraz Państwowy Powiatowy 
Inspektorat Sanitarny w 

Katowicach 

Udział w akcjach, konkursach, programach edukacyjnych: „Jarmark zdrowia”, „Trzymaj 
formę! Bądź aktywny!”, światowy dzień AIDS, HIV -  „Czerwona Kokardka”, „Światowy 
Dzień Bez Tytoniu”, Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, Olimpiada Promocji 
Zdrowego Stylu Życia - „Eskulapiada”. 

Fundacja 777 Spotkanie z Piotrem Gruszką – propagowanie zdrowego stylu życia. 

Stowarzyszenie Pomocy 
Niepełnosprawnym „SKARBEK” 

Organizacja spotkania jasełkowego. 

Fundacja „Rycerze i Księżniczki” 
Zbiórka odzieży, groszy, nakrętek na rzecz chorego chłopca; udostępnienie pomieszczeń 
szkoły na kiermasz. 

Bardzo Prywatny Portal Ludzi 
Ciekawych 

Udział w ogólnopolskim konkursie „Bajka i legenda świata w życie nam się wplata”. 

Stowarzyszenie Kibiców GKS 
Katowice 

Zbiórka groszy na rzecz chorego chłopca. 

Ośrodek Hipoterapeutyczny 
„PADOK” oraz Koło łowickie 

„TROP” 

Udział w zajęciach warsztatowych i lekcjach terenowych oraz organizacja imprez 
plenerowych. 

Agencja Amnesty International Udział młodzieży w „Maratonie Pisania Listów” – „W obronie praw człowieka”. 

Fundacja „Jas i Małgosia” Zbiórka nakrętek na rzecz chorego chłopca. 

Towarzystwo „NASZ  DOM” Udział w akcji „Góra Grosza”. 

Parlamentarny Zespół do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych 

Udział w konkursie integracyjnym „Z taktem i uśmiechem”. 

Polski Związek Niewidomych 
Koncert Szkolnej Orkiestry Gitarowej i zespołu wokalno – instrumentalnego 
„Zaśpiewani” dla pensjonariuszy i pacjentów. 

Polsko – Niemiecka Współpraca 
Młodzieży 

Organizacja Dnia Niemieckiego „Co wiem, a czego nie wiem o Niemczech”. 

Fundacja „NASZA  ZIEMIA” i 
Fundacja „SPRZĄTANIE  ŚWIATA  

– POLSKA” 
Udział młodzieży w akcji „Sprzątanie Świata”. 

Stowarzyszenie „ŚLONSKO  
FERAJNA” 

Udział młodzieży w Konkursie Ślonskiego Wicowania. 

Fundacja ABCXXI – Cała Polska 
czyta dzieciom 

Udział młodzieży w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 

Wojewódzkie Wodne 
Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe w Katowicach oraz 
Drużyna WOPR 

Udział młodzieży w zajęciach edukacyjnych: „Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą”. 

Śląskie Centrum Profilaktyki i 
Psychoterapii w Katowicach 

Udział młodzieży w warsztatach profilaktycznych. 

Dom Śląski w Katowicach 
Udział młodzieży w spotkaniu  poszerzającym wiedzę o zagadnienia związane z historią 
i kulturą własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową. 

Ogródki działkowe „Jutrzenka” 
Współudział w zagospodarowaniu terenów zielonych wokół szkoły oraz wspieranie prac 
remontowych na terenie szkoły. 

PTTK Współudział w organizacji szkolnej turystyki. 

Społeczne Towarzystwo 
Hospicjum Cordis, Katowice 

Pomoc w zbieraniu środków  na utrzymanie ośrodka- sprzedaż  ręcznie malowanych 
jajek  i  bombek przez wolontariuszy. 

Stowarzyszenie Osób 
Bezrobotnych „Wspólna 
Przyszłość”, Mysłowice 

Zbiórka żywności w szkole  i przygotowanie paczek świątecznych. 

Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów” RKO”. Automobilklub Mysłowicki- 
Mysłowice „Wykorzystanie defibrylatora AED”. 

Mysłowicki Klub Kyokushin 
Karate 'Roki' 

Pokazy zawodników w ramach ”Tygodnia zdrowia” zorganizowanego w szkole. 

Parafia MBB w Mysłowicach- 
Brzęczkowicach 

Zbiórki przyborów szkolnych i zabawek dla dzieci z Parafialnej Ochronki, opieka 
pedagogiczna  na koloniach letnich organizowanych dla w/w dzieci. 

Polska Akcja Humanitarna Akcja - „Świat bez głodu. ”Zbiórka pieniędzy na pomoc dla dzieci z Haiti. 

Projekt „ Obywatele  Planety A”- pobudzenie aktywności społecznej młodzieży. 
Stowarzyszenie a Rzecz Rozwoju 

Społeczności Lokalnej „ Mocni 
razem” 

Zorganizowanie przez uczniów akcji promującej świadoma adopcję bezdomnych 
zwierząt, przeprowadzenie cyklu lekcji wychowawczych na temat praw człowieka  
i wolontariatu, szkolenia dla nauczycieli  na temat pozyskiwania funduszy. 

Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych „ Skarbek” 
w Mysłowicach, Stowarzyszenie 

Amazonek 

„ Tęcza” w Mysłowicach 

Współorganizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych- 
rozgrywki sportowe, wolontariat sędziujących. 

Gimnazjum Nr 3 z 
Oddziałami 

Integracyjnymi i 
Dwujęzycznymi im. 

Karola Wojtyly 

Fundacja „Okaż serce dzieciom i 
osobom niepełnosprawnym” 

Łódź 
Kwestowanie na rzecz Fundacji w Kauflandzie w Mysłowicach. 
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Fundacja Burego Misia im. 
Bogdana Jańskiego  w Bytomiu 

Przeprowadzenie loterii fantowej na rzecz fundacji. 

UNICEF 
Projekt „ Wszystkie kolory świata’- szycie i  przeprowadzenie aukcji lalek- dochód 
przeznaczony na zakup szczepionek dla dzieci z Sierra Leone. 

Stowarzyszenie „ Wiosna” Udział w projekcie „ Szlachetna paczka”-  pomoc dla rodziny z Mysłowic. 

Fundacja „ Szansa dla 
niewidomych”: 

Wykonanie kompletów biżuterii przeznaczonych  na kiermasz zorganizowany przez 
Fundację. 

Klub Gaja Wilkowice 
Udział w akcji „ Święto drzewa”- sadzenie drzewek, przeprowadzenie warsztatów 
ekologicznych dla przedszkolaków. 

Schronisko dla zwierząt w 
Mysłowicach 

Zbiórka karmy i koców dla zwierząt. 

Fundacja „ Pomóż i Ty” Gdynia sprzedaż cegiełek- dochód przekazany na konto fundacji. 

Hospicjum Cordis praca wolontariuszy, organizowanie zbiórek. Gimnazjum Nr 5 im. 
Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 
Towarzystwo "Nasz dom" "Góra grosza" – zbiórka na rzecz rodzinnych domów dziecka. 

1. Młodzież Gimnazjum nr 6 bierze udział w imprezach organizowanych przez PTTK. Polskie Towarzystwo 
Turystyczno – Krajoznawcze 

Oddział Mysłowice 
2.Uczniowie Gimnazjum nr 6 jako wolontariusze wspomagają przy organizacji imprez 
turystycznych. 

Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Mysłowicach 

1. Szkoła od początku istnienia gimnazjum organizuje akcje pomocy schronisku, 
z których dochód przeznaczamy na zakup karmy dostarczanej do schroniska. 

Parafia Kosztowy 
1. Współorganizacja: festynu parafialnego, wspólne włączenie się w organizację 
Światowych Dni Młodzieży. 

Klub Sportowy Unia Kosztowy 
1. Współorganizacja imprez sportowych.  2. Wspólne działania na rzecz budowy boiska 
sportowego przy szkole. 

Hospicjum Cordis 
1.  Coroczna organizacja kiermaszu,  z którego dochód przeznaczony jest dla Hospicjum, 
włączenie się do akcji „Pisanka”. 

Rada Osiedla 
1. Wspólne działania na rzecz budowy boiska sportowego.  2.  Udostępnianie lokalu na 
zebrania Rady Osiedla. 

Fundacja Sportu i Sztuki Fenix 
1. Uczniowie Gimnazjum nr 6 jako wolontariusze wspomagają przy organizacji imprez 
sportowych. 2. Uczniowie i nauczyciele biorą udział w imprezach organizowanych przez 
fundację. 

Gimnazjum Nr 6 

Stowarzyszenie Biegowe 
Truchtacz Mysłowice 

1. Uczniowie Gimnazjum nr 6 jako wolontariusze wspomagają  organizację imprez 
sportowych.  2. Uczniowie i nauczyciele biorą udział w imprezach organizowanych przez 
stowarzyszenie. 

Polska Unia Onkologii współorganizowanie akcji „Mam Haka na Raka”. 

Fundacja Gwiazda Nadziei 
Pozyskanie materiałów, organizacja prelekcji i konkursu w ramach akcji „Podstępne 
WZW”. 

Fundacja MSD dla Zdrowia 
Kobiet 

Pozyskanie materiałów, organizacja prelekcji w ramach programu profilaktyki raka 
szyjki macicy „Wybierz życie. Pierwszy krok”. 

Śląski Instytut Psychoterapii Prelekcje w ramach profilaktyki uzależnień. 

Grupa PONADTO 
Organizacja zajęć i happeningów promujących alternatywne sposoby spędzania 
wolnego czasu, rozwijających kreatywność. 

Śląskie Centrum Profilaktyki 
Psychoterapii 

Zajęcia związane z szeroko pojętą profilaktyką. 

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy 

Wolontariusze zbierający fundusze w trakcie kolejnych Orkiestr. 

Polski Związek Niewidomych 
Wolontariusze pomagają podopiecznym obsługiwać komputer, odpisywać na maile, 
czytają im. 

Stowarzyszenie „Tęcza” Prelekcje dotyczące profilaktyki raka piersi. 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 

Amnesty International 
Organizacja Maratonów Pisania Listów w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia 
Praw Człowieka. 

Stowarzyszenie 
 "Nasza Wspólna przyszłość" 

Uczniowie naszej szkoły pomagają w przeprowadzeniu akcji zbiórek żywności 
prowadzonych w sklepach na terenie miasta Mysłowic. 

Szlachetna Paczka Wolontariat uczniów i udostępnienie pomieszczeń do przeprowadzenia finału akcji. 

Hospicjum Cordis Katowice 
Wolontariat uczniów – całoroczny (pomoc w pracach porządkowych, malowanie 
pisanek. 

Amazonki Mysłowice Profilaktyka raka piersi prelekcje dla dziewcząt klas I cyklicznie. 

Stowarzyszenie Trzeźwościowo 
Abstynenckie “WSPARCIE” 

Szkolenie dla pedagogów. 

Jednostka Strzelecka 3013 
Mysłowice im. pułkownika 

Ryszarda Kuklińskiego 
Uczniowie są członkami jednostek strzeleckich. 

LOK 
Współpraca polega na: korzystaniu z ich infrastruktury czyli np. strzelnicy, broni; 
organizacji różnych imprez, w okresie ferii, wakacji; na terenie szkoły działa jednostka 
LOK-u. 

OSP 
Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla uczniów na terenie szkoły oraz placówki OSP. 
Cykliczne organizowanie Powiatowego Konkursu Wiedzy Pożarniczej. 

DKMS Baza dawców Komórek 
Macierzystych Polska 

udostępnienie pomieszczeń dla Stowarzyszenia w celu rejestracji dawców. 

II Liceum 
Ogólnokształcące 
im. Powstańców 

Śląskich 

Towarzystwo Nasz Dom Udział młodzieży w zbiórce "Góra grosza". 
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Wielka orkiestra Świątecznej 
Pomocy 

Wolontariat uczniów. Zbiórka pieniędzy na rzecz wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Schronisko dla bezdomnych 
zwierząt Towarzystwa Opieki 

nad Zwierzętami w Mysłowicach 
Wolontariat, pomoc w formie zbiórki żywności, środków chemicznych, kocy itp. 

PCK Organizacja konkursów, Propagowanie krwiodawstwa wśród uczniów II LO. 

Stowarzyszenie Ognisk 
Edukacyjno - Artystycznych 

Amadeusz 
Pomoc w organizacji koncertów muzycznych. 

Fundacja ,,Pomagamy z 
uśmiechem'' 

Zbiórka nakrętek dla chorych dzieci. 

Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i wiolecznictwa 

w Katowicach 
Przeprowadzenie akcji krwiodawstwa w szkole. 

Dom Małego Dziecka w 
Mysłowicach 

Zbiórka słodyczy i maskotek. 

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy 

Organizacja mysłowickiego sztabu. 

Towarzystwo ,,Nasz Dom'' Organizacja ,,Góry Grosza'' w szkole. 

Stowarzyszenie ,,Jasny Promyk 
Słońca'' Częstochowa 

Zbiórka pieniędzy dla chorych dzieci. 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 im. gen. Jerzego 

Ziętka 

Szlachetna Paczka 
Zbiórka artykułów spożywczych, chemicznych oraz innych potrzebnych rzeczy dla 
wybranej rodziny. 

Stowarzyszenie WIOSNA 
Zaangażowanie społeczności szkolnej w przedsięwzięcie „Szlachetna Paczka” dla 
wybranej rodziny. 

Fundacja WOŚP Udział wolontariuszy w zbiórce pieniędzy podczas finału WOŚP. 

Towarzystwo NASZ DOM Udział społeczności szkolnej w zbiórce monet podczas akcji Góra Grosza. 

Fundacja „Pomagamy z 
uśmiechem” 

Udział w akcji „Nakręć się i pomagaj z uśmiechem” – zbiórka nakrętek dla chorych 
dzieci. 

Hospicjum „Cordis” Udział wolontariuszy w akcji charytatywnej „Pisanka”. 

Schronisko dla zwierząt 
w Mysłowicach 

Organizacja akcji charytatywnej „Pełna Miska dla Schroniska”. 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 

Klasztor Zakonu Braci 
Mniejszych (O.O. Franciszkanie) 

Udział młodzieży w akcji charytatywnej „Adopcja na odległość”. 

Fundacja ekologiczna Silesia Pomoc w organizacji konkursów ekologicznych. 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 
Nr 3 

Fundacja rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych Modern 

Rehab 
Współpraca w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym. 

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy 

1. Dnia 9.01.2015 w naszej szkole odbył się kolejny już szkolny finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, której dochód został przeznaczony na leczenie dzieci w oddziałach 
pediatrycznych, onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. Podczas 
imprezy uczniowie przygotowali przedstawienie . Wystąpił również szkolny zespół 
taneczny. Odbyła się licytacja olbrzymiej maskotki oraz loteria zabawek. Można było 
zakupić słodkości. W imprezie uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz 
zaproszeni goście - przedszkolaki z zaprzyjaźnionego przedszkola. Wszyscy świetnie się 
bawili i hojnie wspierali WOŚP. 

1. 10.01.2015r.-zabawa karnawałowa dla dzieci 

2. W dniu 15  maja 2015r uczeń Adrian Skupnik oraz absolwent Sebastian Szafarczyk 
przedstawili swoje prace w  XVI Wiosennym Przeglądzie Sztuki Nieprofesjonalnej 
w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku. Wśród wielu prac linoryty  
młodych artystów prezentowały się znakomicie. Na wernisażu można było zobaczyć 
sztukę teatralną pt.:  "Oświadczyny" w wykonaniu Teatru Ludowego "TRADYCJA". 

3. 31 maja 2015 r. uczestniczyliśmy w Dniu Organizacji Pozarządowych i Dniu Dziecka w 
Mysłowicach. Festyn został  zorganizowany w ramach projektu "My PART 
"współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wśród wielu atrakcji festynu 
stowarzyszenie przedstawiło bogatą ofertę szkoły, prace dzieci i nauczycieli. Na scenie 
wystąpili uczniowie z programem tanecznym. Było malowanie twarzy, skręcanie 
balonów, sprzedaż ceramiki, bransoletek i decoupage. Przedstawiliśmy wystawę 
portretów uczniów fotografki Moniki Opieki- Nowak oraz mozaiki szkolnego koła 
ceramicznego. 

Zespół Szkół 
Specjalnych im. 

Janusza Korczaka 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Pomocy Uczniom i Szkole 

"Nasze Dzieci" przy Zepole Szkół 
Specjalnych Im. Janusza 
Korczaka w Mysłowicach 

4. Obchody Dnia Patrona Szkoły – Janusza Korczaka – w Zespole Szkół Specjalnych 
w Mysłowicach 23 października 2015Uczniowie wraz z zaproszonymi gośćmi mogli 
bawić się w dojenie sztucznej krowy, zatańczyć zumbę, ulepić ptaszka z gliny czy też 
ułożyć puzzle z wizerunkiem Janusza Korczaka – patrona szkoły. Mogli wziąć także 
udział w rozgrywkach w darta czy euro sumo, pobawić się na tablicach multimedialnych 
oraz pobiegać na macie interaktywnej. Ci, którzy lubią muzykę znaleźli także coś dla 
siebie – warsztaty bębniarskie. A dla miłośników psów była możliwość zabawy z Brego – 
szkolnym „dogoterapeutą”. 
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5.W Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku wzięliśmy  udział 
w przedsięwzięciu artystycznym pt. „Tyle spojrzeń”, którego celem było promowanie 
sztuki „art brut”. 6 listopada 2015 r., podczas uroczystego wernisażu prace naszych 
uczniów znalazły się obok innych prac   artystów niekonwencjonalnych, tworzących 
z potrzeby ducha, niezależnie od wpływów kultury. Tym samym włączyliśmy  się 
w światowy nurt promowania sztuki, która w końcu uzyskała pełnoprawne miejsce 
w strukturze współczesnej plastyki. Wernisaż został uświetniony wykładem dr Anny 
Matyji na temat roli sztuki w terapii. 

6. II Jarmarku Świątecznym w Mysłowicach- 06.12.2015r. Stoisko z rękodziełem 
uczniów i nauczycieli  m.in. anioły, misy,  małe stajenki betlejemskie wykonane 
z ceramiki, bombki, dzwonki oraz inne wyroby z decoupage . 

7.Festiwal „Anioł w Miasteczku” w Lanckoronie- 13 grudnia 2015r. Uczniowie Zespołu 
Szkół Specjalnych po raz 3 bawili się wyśmienicie na Festiwalu  Anioł w Miasteczku. 
Zabawę na anielskim jarmarku zaczęli od warsztatów „Anielska iskierka” w Cafe 
Pensjonat. Wesoło spędzali czas tworząc cudowne lampiony. 

8. Zakup pomocy dydaktycznych  i wyposażenia dla szkoły w związku z porozumieniem 
stowarzyszenia z Fundacją "Pomoc Szkole" - program 1%. 

9. Finansowanie hipoterapii dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych. 

Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym 

"Radość" w Mysłowicach 

Stowarzyszenie Pomocy 
Niepełnosprawnym "Skarbek" w 

Mysłowicach 

3 grudnia 2015r. - Razem sprawniej … Dzień Osób Niepełnosprawnych w Mysłowicach  
Szkoła wspólne z innymi organizacjami pozarządowymi wykonywała scenografię na ten 
dzień. W Mysłowickim Ośrodku Kultury zgromadzili się z tej okazji przedstawiciele 
Urzędu Miasta, zaproszeni goście oraz najważniejsi tego dnia – podopieczni instytucji 
działających na rzecz niepełnosprawnych. Odbyła się tam wystawa ich prac. 

Centrum Kształcenia 
Praktycznego 

Dom Dziecka w Mysłowicach Usługi fryzjerskie dla dzieci w pracowni fryzjerskiej w CKP Mysłowice 

Stowarzyszenie ,,Wiosna''- Akcja 
,,Szlachetna paczka” 

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się 
w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA. W naszej 
jednostce odbywały się szkolenia wolontariuszy szlachetnej paczki. Jeden 
z pracowników Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach -Magdalena Gawlas jest 
jednym z głównym koordynatorów organizujących zbiórkę wolontariuszy do akcji, 
a także samą akcję. 

UNICEF - Stowarzyszenie Polski 
Komitet Narodowy Funduszu 
Narodów Zjednoczonych na 

Rzecz Dzieci 

UNICEF to organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci. 
Młodzieżowy Dom Kultury uczestniczył w projekcie ,,MALI uczniowie idą do szkoły”, 
gdzie zorganizowaliśmy w naszym mieści konkurs literacko- plastyczny dla uczniów 
Mysłowickich szkół. Gdzie głównym założeniem było zebranie środków finansowych na 
edukację dzieci w MALI, z przygotowanych książeczek i ich sprzedaży zebraliśmy kwotę 
755 złotych, którą przekazaliśmy do UNICEF. 

Młodzieżowy Dom 
Kultury 

Hospicjum ,,Cordis” 

W Młodzieżowym Domu Kultury działa koło plastyczne o nazwie ,,Mali artyści”, 
którego opiekunem jest pani Mirosława Przybylska. Bardzo często na zajęciach 
uczestnicy wykonują różne rzeczy, które przekazują do Hospicjum Cordis lub sprzedają 
na różnych kiermaszach (np. świątecznych), a zebrane pieniądze przekazują na 
Hospicjum. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPRAWOZDANIE 

z realizacji 
Programu współpracy samorządu miasta Mysłowice 

i organizacji pozarządowych w 2016 r. 
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Niniejsze sprawozdanie przygotowano na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie z dnia 26 lutego 2016 r. (tekst jednolity: Dz.U.2016 poz. 239 z późn. zm). 

 

W roku 2015 współpraca samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych odbywała się w zakresie 

finansowym i pozafinansowym. 

 

Współpraca finansowa 

Współpraca finansowa w ramach programu współpracy polegała na wspieraniu lub powierzaniu realizacji 

zadań w sferze publicznej, wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

 

Dofinansowania w formie dotacji udzieliły: Wydział Edukacji, Wydział Komunalny, Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Kancelaria Prezydenta Miasta, Wydział Rozwoju Miasta. 

 

Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację programu współpracy w 2015 r. wynosiła  

3.160.000,00 zł. Suma wszystkich przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych w 2015 r. (zarówno 

w trybie konkursowym jak i pozakonkursowym) wg podpisanych umów wyniosła łącznie 2.551.722,54 zł.  

Jak wynika ze sprawozdań z realizacji zadania publicznego, kwota wykorzystanej przez organizacje 

pozarządowe dotacji wynosi: 2.464.724,83 zł. 

 

Miasto Mysłowice przeprowadziło 9 otwartych konkursów i podpisało 61 umów na realizację zadań 

publicznych z organizacjami pozarządowymi, zarówno w trybie konkursowym (54 umów) jak 

i pozakonkursowym (7 umów). 

 

Wysokość zaangażowanych środków własnych organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych 

(wkład własny finansowy) wynosi – 631.351,27 zł. Natomiast wartość wkładu osobowego organizacji 

pozarządowych w przeliczeniu na zł. wyniosła – 44.937,96 zł.  

 

Łączna wartość zrealizowanych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w mieście Mysłowice 

w 2015 r. uwzględniająca wysokości dotacji i wkładów własnych wynosi łącznie: 3.141 014,06 zł. 
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WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W 2015 r. 
 

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA, ZESPÓŁ KULTURY I SPORTU 

L.p 
Nazwa 

wnioskodawcy/ów 
Tytuł projektu 

Kwota 
dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

wg 
sprawozdania 

Wysokość 
środków 
własnych 

finansowych 

Wkład 
osobowy w 
przeliczeniu 

na zł 

Podstawa 
prawna 

Nazwa 
obszaru 

Powierzenie/ 
Wsparcie 

Podpisana 
umowa 

jednoroczna/ 
wieloletnia 

Tryb 
konkursowy/ 

Bezkonkursowy 

1. 
Klub Sportowy 

„Górnik 09 

Realizacja zadania 
publicznego w 

obszarze kultury 
fizycznej pod 

nazwą 
„Organizacja 

uprawnia sportu” 

30.000,00 30.000,00 14.843,05 
Bark 

informacji 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r 

Kultura 
fizyczna 

- jednoroczna Konkurs 

2. 
Klub Sportowy 

„Lechia 06” 
Myslowice 

j.w 20.000,00 19.997,00 90,20 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna 

- jednoroczna Konkurs 

3. 
Klub Sportowy 

„Górnik Wesoła” 
j.w 40.000,00 40.000,00 2.538,79 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna 

- jednoroczna Konkurs 

4. 
Ludowy Klub 

Sportowy Unia 
Kosztowy 

j.w 40.000,00 40.000,00 68.185,72 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

 

Kultura 
fizyczna 

- jednoroczna Konkurs 

5. 
Klub Rekreacyjno-

Sportowy TKKF 
„TYTAN” 

j.w 5.000,00 5.000,00 - j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

 

Kultura 
fizyczna 

- jednoroczna Konkurs 

6. 
Klub Sztuk i Sportów 

Walki „SHOGUN” 
 

j.w 20.000,00 20.000,00 2.536,70 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna 

- jednoroczna Konkurs 

7. 
ROAN FIGHT CLUB 

Mysłowice 
Ju-jitsu 

j.w 20.000,00 19.523,00 97,01 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna 

- jednoroczna Konkurs 
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8. 
ROAN FIGHT CLUB 

Mysłowice 
boks 

j.w 10.000,00 9.999,97 - j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna 

- jednoroczna Konkurs 

9. 
Mysłowicki Klub 

Karate 
j.w 8.000,00 7074,23 2.527,78 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna - jednoroczna Konkurs 

10. 
Uczniowski Klub 

Sportowy „JUDO” 
j.w 45.000,00 45.000,00 687,68 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna - jednoroczna Konkurs 

11. 
Zapaśniczy 

Uczniowski Klub 
Sportowy Mysłowice 

j.w 20.000,00 19.757,50 2037,23 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna - jednoroczna Konkurs 

12. 

 
Stowarzyszenie 

„Truchtacz 
Mysłowice” 

 
 

j.w 5.000,00 5.000,00 4.100,61 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna - jednoroczna Konkurs 

13. 
Uczniowski Klub 

Sportowy CHROMIK 
j.w 35.000,00 35.000,00 124,53 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna - jednoroczna Konkurs 

14. 

 
Klub Olimpijczyka – 

sekcja pływanie 
 
 

j.w 30.000,00 30.000,00 1.010,00 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna - jednoroczna Konkurs 

15. 

 
Klub Olimpijczyka – 

szachy 
 

j.w 10.000,00 10.000,00 110,00 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna - jednoroczna Konkurs 

16. 

 
Klub Olimpijczyka – 

tenis stołowy 
 

j.w 40.000,00 39999,72 166,61 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna - jednoroczna Konkurs 

17. 
Klub Tenisa 
Stołowego 

j.w 40.000,00 40.000,00 3.320,94 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna - jednoroczna Konkurs 
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18. 
Klub Sportowy 

„WOLANT” 
j.w 2.000,00 2.000,00 0,00 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna - jednoroczna Konkurs 

19. 

Mysłowicki 
Uczniowski Klub 

sportowy „Siódemka 
Mysłowice 

j.w 50.000,00 49.700,00 771,44 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna - jednoroczna Konkurs 

20. 
Sportowy Klub 

Jeździecki JOKAR 
j.w 10.000,00 10.000,00 32.060,00 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna - jednoroczna Konkurs 

21. 
Mysłowicka 

Siatkówka Kobiet 
j.w 360.000,00 360.000,00 25.856,61 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna - jednoroczna Konkurs 

22. 

Automobilklub 
Mysłowicki  sport 

motorowy – 
uczestnictwo w 

zawodach 

j.w 2.000,00 2.000,00 4.692,76 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna - jednoroczna Konkurs 

23. 

Automobilklub 
Mysłowicki  sport 

motorowy – 
nawigacja 

samochodowa i 
kwalifikowana 

turystyka motorowa 

j.w 8.000,00 8.000,00 9.817,59 j.w 

Ustawa o 
sporcie z dnia 

25 czerwca 
2010r. 

Kultura 
fizyczna - jednoroczna Konkurs 

Suma 850.000,00 848.051,42 175.575,25  
 

    



 6 

 
WYDZIAŁ EDUKACJI  

L.p 
Nazwa 

wnioskodawcy/ów 
Tytuł projektu 

Kwota 
dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

wg 
sprawozdania 

Wysokość 
środków 
własnych 

finansowych 

Wkład 
osobowy w 
przeliczeniu 

na zł 

Podstawa 
prawna 

Nazwa 
obszaru 

Powierzenie/ 
wsparcie 

Podpisana 
umowa 

jednoroczna/ 
wieloletnia 

Tryb 
konkursowy/ 

bezkonkursowy 

1. 

Rzymskokatolicka 
Parafia Matki Boskiej 

Bolesnej w 
Mysłowicach - 

Brzęczkowicach 

Wypoczynek dzieci i 
młodzieży z rodzin 
zdrowych i rodzin 
dysfunkcyjnych - 

Kolonie im. św. Jana 
Bosko 

10.000,00 10.000,00 62. 772,00 11 850,00 

Ustawa z dnia 
24.04.2003r. o 

działalności 
pożytku 

publicznego 
 i o 

wolontariacie 

Ochrona 
zdrowia 

Wsparcie jednoroczna Konkursowy 

2. 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 
Oddział Miejski 

Mysłowice 

Wypoczynek letni z 
programem 

profilaktycznym w 
Niechorzu 

10.000,00 10.000,00 36.000,00 0,00 

Ustawa z dnia 
24.04.2003r. o 

działalności 
pożytku 

publicznego i 
o 

wolontariacie 

Ochrona 
zdrowia 

Wsparcie jednoroczna. Konkursowy 

3. 
Stowarzyszenie 

Mysłowicka 
Siatkówka Kobiet 

Obóz Sportowo - 
Profilaktyczny w 

Kołczewie 
7.000,00 7.000,00 31.875,00 0,00 

Ustawa z dnia 
24.04.2003r. o 

działalności 
pożytku 

publicznego i 
o 

wolontariacie 

Ochrona 
zdrowia 

Wsparcie jednoroczna. Konkursowy 

4. 
Klub Sportowy 

"Górnik 09" 
Mysłowice 

Przez zdrowie 
przeciwko używkom 
- wypoczynek letni z 

programem 
profilaktycznym w 

Istebnej 

7.000,00 7.000,00 12.617,97 1.000,00 

Ustawa z dnia 
24.04.2003r. o 

działalności 
pożytku 

publicznego i 
o 

wolontariacie 

Ochrona 
zdrowia 

Wsparcie jednoroczna Konkursowy 

5. 

Klub Olimpijczyka 
przy Zespole Szkół 

Sportowych w 
Mysłowicach 

Obóz sportowo - 
wypoczynkowo - 

zdrowotny z 
profilaktyką 
zwalczania 

narkomanii i 
przeciwdziałania 

4.500,00 4.500,00 22.900,00 0,00 

Ustawa z dnia 
24.04.2003r. o 

działalności 
pożytku 

publicznego i 
o 

wolontariacie 

Ochrona 
zdrowia 

Wsparcie jednoroczna Konkursowy 
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alkoholizmowi 

6. 

Związek Harcerstwa 
Polskiego Komenda 
Śląskiej Chorągwi 
Komenda Hufca 

Mysłowice 

Obóz "Wilczym 
Tropem" - program 

profilaktyczny 
metodą harcerską 

4.500,00 4.500,00 31.940,40 0,00 

Ustawa z dnia 
24.04.2003r. o 

działalności 
pożytku 

publicznego i 
o 

wolontariacie 

Ochrona 
zdrowia 

Wsparcie jednoroczna Konkursowy 

7. 
Fundusz Pomocy 

Dzieciom i Młodzieży 
im. M. B. z La Salette 

Wypoczynek letni z 
programami 

profilaktycznymi w 
Gdańsku 

7.000,00 7.000,00 10.099,76 0,00 

Ustawa z dnia 
24.04.2003r. o 

działalności 
pożytku 

publicznego i 
o 

wolontariacie 

Ochrona 
zdrowia 

Wsparcie jednoroczna Pozakonkursowy 

Suma 50.000,00 50.000,00 208.205,13 12.850,00      
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WYDZIAŁ KOMUNALNY 

L.p 
Nazwa 

wnioskodawcy/ów 
Tytuł projektu 

Kwota 
dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

wg 
sprawozdania 

Wysokość 
środków 
własnych 

finansowych 

Wkład 
osobowy w 
przeliczeniu 

na zł 

Podstawa 
prawna 

Nazwa 
obszaru 

Powierzenie/ 
wsparcie 

Podpisana 
umowa 

jednoroczna/ 
wieloletnia 

Tryb 
konkursowy/ 

Bezkonkursowy 

1. 

Towarzystwo Opieki 
nad Zwierzętami w 
Polsce Schronisko 
dla Bezdomnych 

zwierząt w 
Mysłowicach 

Zapewnienie 
opieki 

zwierzętom 
bezdomnym  

z terenu miasta 
Mysłowice 

170.000,00 170.000,00 82.155,72 0,00 

art. 11.2 
ustawy  

o działalności 
pożytku 

publicznego  
i o 

wolontariacie 

Zapobieganie  
i zwalczanie 

zjawiska 
bezdomnych 

zwierząt 

wsparcie jednoroczna Konkursowy 

2. 

Towarzystwo Opieki 
nad Zwierzętami w 
Polsce Schronisko 
dla Bezdomnych 

zwierząt w 
Mysłowicach 

Zapewnienie 
opieki 

zwierzętom 
bezdomnym  

z terenu miasta 
Mysłowice 

10.000,00 10.000,00 8.958,02 0,00 

art. 19a 
ustawy  

o działalności 
pożytku 

publicznego  
i o 

wolontariacie 

Zapobieganie  
i zwalczanie 

zjawiska 
bezdomnych 

zwierząt 

wsparcie jednoroczna Pozakonkursowy 

3. 

Towarzystwo Opieki 
nad Zwierzętami w 
Polsce Schronisko 
dla Bezdomnych 

zwierząt w 
Mysłowicach 

Zapewnienie 
opieki 

zwierzętom 
bezdomnym  

z terenu miasta 
Mysłowice 

10.000,00 10.000,00 15.832,93 0,00 

art. 19a 
ustawy  

o działalności 
pożytku 

publicznego  
i o 

wolontariacie 

Zapobieganie  
i zwalczanie 

zjawiska 
bezdomnych 

zwierząt 

wsparcie jednoroczna Pozakonkursowy 

Suma 190.000,00 190.000,00 106.946,67 0,00  
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WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 

L.p 
Nazwa 

wnioskodawcy/ów 
Tytuł projektu 

Kwota 
dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

wg 
sprawozdania 

Wysokość 
środków 
własnych 

finansowych 

Wkład 
osobowy w 
przeliczeniu 

na zł 

Podstawa 
prawna 

Nazwa obszaru 
Powierzenie/ 

wsparcie 

Podpisana 
umowa 

jednoroczna/ 
wieloletnia 

Tryb 
konkursowy/ 

Bezkonkursowy 

1. 

Stowarzyszenie 
Rodzin 

Abstynenckich 
„Ogniwo” 
z siedzibą 

w Mysłowicach, 
ul. Katowicka 18 

 

„Organizacja miejsc 
wsparcia i działań 

samopomocowych 
służących rozwiązywaniu 

problemów 
alkoholowych” 

 

49.500,00 
 

49.015,58 
 

8.050,00 
 

8.415,00 
 

ustawa z dnia 
24 kwietnia 

2003 r. o 
działalności 

pożytku 
publicznego  

i o wolontariacie 

Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

 

wsparcie 
 

jednoroczna 
 

konkurs 
 

2. 

Stowarzyszenie, 
Klub Abstynentów 

„GÓRNIK” z 
siedzibą w 

Mysłowicach, ul. 
Katowicka 18 

 

„Organizacja miejsc 
wsparcia i działań 

samopomocowych 
służących rozwiązywaniu 

problemów 
alkoholowych” 

6.500,00 
 

6.500,00 
 

9.900,00 
 

0,00 
 

ustawa z dnia 
24 kwietnia 

2003 r. o 
działalności 

pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

 

Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

 

wsparcie 
 

jednoroczna 
 

konkurs 
 

3. 

Stowarzyszenie, 
Trzeźwościowo-

Abstynenckie 
„WSPARCIE”  
z siedzibą w 

Mysłowicach, 
ul. Gwarków 1 

 

„Organizacja miejsc 
wsparcia i działań 

samopomocowych 
służących rozwiązywaniu 

problemów 
alkoholowych” 

 

32.000,00 
 

32.000,00 
 

11.700,00 
 

3.079,92 

 

ustawa z dnia 
24 kwietnia 

2003 r. o 
działalności 

pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

 

wsparcie 
 

jednoroczna 
 

konkurs 
 

4. 

Mikołowskie 
Stowarzyszenie 

Pomocy 
Psychospołecznej i 

Profilaktyki 
„ZMIANA” z 
siedzibą w 

Mikołowie,ul. 
Krakowska 30 

 

Realizacja programów 
profilaktyczno - 

terapeutycznych dla 
osób osadzonych  

w Areszcie Śledczym w 
Mysłowicach ze 
stwierdzonym 

problemem 
alkoholowym 

 

10.000,00 
 

10.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

ustawa z dnia 
24 kwietnia 

2003 r. o 
działalności 

pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

 

Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

 

powierzenie 
 

jednoroczna 
 

konkurs 
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5. 

Stowarzyszenie 
Rodzin 

Abstynenckich 
„Ogniwo”z siedzibą 

w Mysłowicach, 
ul. Katowicka 18 

 

Organizacja, 
współorganizacja 
imprez, zawodów 

sportowych 
promujących zdrowie i 
propagujących trzeźwe 

obyczaje – "Festyn 
Trzeźwości" – 2 FESTYN 

ABSTYNENCKI W 
TRÓKĄCIE TRZECH 

MIAST 

4.000,00 
 

4.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

ustawa z dnia 
24 kwietnia 

2003 r. o 
działalności 

pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

 

Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

 

powierzenie 
 

jednoroczna 
 

poza konkursem 
w rozumieniu  
art. 19 a ust. 1 

ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r 
. o działalności 

pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

 

6. 

Instytut 
Systemowej 
Profilaktyki 
i Promocji 
Społecznej  

z Siedzibą w 
Mysłowicach 

 

Prowadzenie 
profilaktycznej 

działalności 
informacyjnej, 

edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania 
problemów narkomanii 

oraz problemów 
alkoholowych. Realizacja 

programu 
profilaktycznego w 

szkołach 
ponadgimnazjalnych 

9.750,00 
 

9.750,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

zamówienia 
publiczne 

(zakup usługi) 
 

Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

 

powierzenie 
 

jednoroczna 
 

poza konkursem 
 



 11 

7. 

Polskie 
Towarzystwo 

Oświaty 
Zdrowotnej Oddział 

Terenowy w 
Katowicach 

z siedzibą w 
Katowicach, 

ul. Barbary 17 
 

Prowadzenie 
profilaktycznej 

działalności 
informacyjnej, 

edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania 
problemów narkomanii 

oraz problemów 
alkoholowych. Realizacja 

programu 
profilaktycznego w 

szkołach gimnazjalnych. 
 

8.000,00 
 

8.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

zamówienia 
publiczne 

(zakup usługi) 
 

Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

 

powierzenie 
 

jednoroczna 
 

poza konkursem 
 

8. 

Fundacja Rozwoju 
Ekonomii 

Społecznej 

Katowice, ul. 
Kanałowa 32b 

 

Prowadzenie Dziennego 
Domu „Senior-WIGOR” 

 

17.087,50 
 

13.050,53 
 

1.020,14 
 

2.680,00 
 

1. Uchwała Nr 
34 Rady 

Ministrów z dn. 
17 marca 2015r. 
2. Ustawa z dn. 
12 marca 2004 

r. o pomocy 
społecznej 

3. Ustawa z dn. 
24 kwietnia 

2003 r. o 
działalności 

pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

Pomoc 
społeczna 

 

Powierzenie 
 

wieloletnia 
 

Konkursowy 
 

9. 

Stowarzyszenie 
Pomocy 

Niepełnosprawnym 
„SKARBEK” 

 

Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 

Samopomocy w 
Mysłowicach 

 

393.600,00 
 

390.764,59 
 

156,41 
 

0,00 
 

Rozporządzenie 
MPiPS z dnia 

9.12.2010 r. w 
spr. 

środowiskowych 
domów 

samopomocy 

Pomoc 
społeczna 

 

Powierzenie 
 

wieloletnia 
 

Konkursowy 
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10. 

Zgromadzenie 
Sióstr Miłosierdzia 

św. Karola 
Boromeusza w 
Mikołowie, z 

siedzibą władz 
generalnych przy 

ul. Okrzei 27 
Mikołów 

Prowadzenie 2 placówek 
opiekuńczo – 

wychowawczych 

typu socjalizacyjnego dla 
28 dzieci 

 

457.707,04 
 

397.787,62 
 

0,00 
 

0,00 
 

ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. 

o wspieraniu 
rodziny i 

systemie pieczy 
zastępczej 

 

wspieranie 
rodziny i system 

pieczy 
zastępczej 

 

Powierzenie 
 

Wieloletnia 
 

Konkursowy 
 

11. 

Polski Związek 
Niewidomych 

Okręg Śląski KOŁO 
w Katowicach 

 

Prowadzenie działalności 
na rzecz przystosowania 

do życia w 
społeczeństwie osób 

niewidomych i 
słabowidzących 

12.000,00 
 

12.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Ustawa o 
działalności 

pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

 

Pomoc 
Społeczna 

 

powierzenie 
 

jednoroczna 
 

Konkurs 
 

12. PCK 3.000,00 
 

3.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
Automobilklub 

Mysłowickie 

Prowadzenie działalności 
w zakresie promocji 
zdrowia, promocji 

honorowego 
krwiodawstwa i edukacji 

zdrowotnej na terenie 
miasta Mysłowice 

2.000,00 
 

2.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Ustawa o 
działalności 

pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

 

Ochrona 
zdrowia 

 

powierzenie 
 

jednoroczna 
 

Konkurs 
 

13. 

Społeczne 
Towarzystwo 

Hospicjum Cordis 
 

Zabezpieczenie 
ponadstandardowych 
świadzczeń w zakresie 

opieki hospicyjnej i 
paliatywnej da 

mieszkańców Mysłowic 

49.980,00 
 

49.980,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Ustawa o 
działalności 

pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

 

Ochrona 
zdrowia 

 

powierzenie 
 

jednoroczna 
 

Konkurs 
 

Suma 1.055.124,54  970.865,32 30.826,55 14 174,92      
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MOPS 

L.p 
Nazwa 

wnioskodawcy/ów 
Tytuł projektu 

Kwota 
dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

wg 
sprawozdania 

Wysokość 
środków 
własnych 

finansowych 

Wkład 
osobowy w 
przeliczeniu 

na zł 

Podstawa prawna 
Nazwa 

obszaru 
Powierzenie/ 

wsparcie 

Podpisana 
umowa 

jednoroczna/ 
wieloletnia 

Tryb 
konkursowy/ 

Bezkonkursowy 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 
O/Mysłowice, 

ul. Robotnicza 6 

93.540,00 
 

 

93.540,00 
 
 

23.500,00 
 

0,00 
 

Parafia 
Rzymskokatolicka 

Św. Krzyż w 
Mysłowicach, ul. 

Świerczyny 1 
Świetlica Św. 

Faustyny 

81.000,00 
 

81.000,00 
 

37.428,00 
 

0,00 
 

1. 

Caritas Archidiecezji 
Katowickiej Ośrodek 

Błogosławionej 
Karoliny, Lędziny, 

ul. Lędzińska 6 
Świetlica w 

Mysłowicach, ul. 
Gen. Ziętka 25 

Prowadzenie 
 i zapewnienie 

miejsca w 
placówkach 

wsparcia 
dziennego 

dzieciom z terenu 
Mysłowic 

 
 

39.960,00 
 

39.960,00 
 

3.000,00 
 

2.400,00 
 

Ustawa z dnia 24 
kwietnia 2003 r.  

o działalności 
pożytku 

publicznego i o 
wolontariacie 

 

Wspieranie 
rodziny i 
systemu 
pieczy 

zastępczej 
 

Wsparcie 
 

Jednoroczna 
 

Konkursowy 
 

2. 

Stowarzyszenie 
Amazonek „TĘCZA” 

w Mysłowice, ul. 
Grunwaldzka 7 

 

Zintegrowany 
system wsparcia na 

rzecz osób 
niepełnosprawnych 
- wspieranie osób 

po przebytej 
mastektomii 

50.000,00 
 

50.000,00 
 

7.888,57 
 

0,00 
 

Ustawa o 
działalności 

pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

 

Pomoc 
Społeczna 

 

Wsparcie 
 

Jednoroczna 
 

Konkursowy 
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3. 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
p.w. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w 

Mysłowicach, 
ul. Kubicy 5 

Rozwijanie 
zintegrowanego 

systemu wsparcia 
na rzecz osób 

starszych – Klub 
Seniora 

 

20.000,00 
 

20.000,00 
 

4.800,00 
 

2.000,00 
 

Ustawa o 
działalności 

pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

 

Pomoc 
Społeczna 

 

Wsparcie 
 

Jednoroczna 
 

Konkursowy 
 

4. 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 
O/Mysłowice, 

ul. Robotnicza 6 
 

Wsparcie 
organizacji 

pozarządowych na 
dofinansowanie 

organizacji 
wypoczynku dla 

najuboższych 
 

27.000,00 
 

27.000,00 
 

27.000,00 
 

0,00 
 

Ustawa o 
działalności 

pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

 

Pomoc 
Społeczna 

 

Wsparcie 
 

Jednoroczna 
 

Konkursowy 
 

5. 

Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym 
„RADOŚĆ" 

w Mysłowicach, ul. 
Laryska 7 

 

Warsztaty terapii 
zajęciowej 

 

60.100,00 
 

60.100,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 
 

Pomoc 
Społeczna 

 

Wsparcie 
 

Jednoroczna 
 

Pozakonkursowy 
 
 

Suma 371.600,00 371.600,00 103.616,57 4.400,00  
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WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA  

L.p 
Nazwa 

wnioskodawcy/ów 
Tytuł projektu 

Kwota 
dotacji 

zgodnie z 
umową 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

wg 
sprawozdania 

Wysokość 
środków 
własnych 

finansowych 

Wkład 
osobowy w 
przeliczeniu 

na zł 

Podstawa 
prawna 

Nazwa obszaru 
Powierzenie/ 

wsparcie 

Podpisana 
umowa 

jednoroczna/ 
wieloletnia 

Tryb 
konkursowy/ 

Bezkonkursowy 

1. 

Stowarzyszenie 
Pomocy 
Niepełnosprawnym 
„Skarbek” 

 
Centrum Asystentury 

Społecznej Osób 
Niepełnosprawnych 

5.000,00 
 

4.286,55 
 

450,00 1.300,00 

Ustawa o 
działalności 

pożytku 
publicznego i 

o 
wolontariacie 

Działalność 
wspomagająca 

rozwój wspólnot 
i społeczności 

lokalnych 

wsparcie jednoroczna Konkursowy 

2. Fundacja 2xKochaj 

Przepis na dobrą 
rodzinę – projekt 

wspomagający 
kompetencje 

społeczne 15 rodzin z 
ternu Mysłowic 

(Centrum, 
Śródmieście, Piasek) 

5.000,00 5.000,00 1.460,00 2.320,00 j.w 

Działalność 
wspomagająca 

rozwój wspólnot 
i społeczności 

lokalnych 

Wsparcie Jednoroczna Konkursowy 

3. 

PLACEK 
Stowarzyszenie 
Animacji i Rozwoju 
Malarstwa 
Emocjonalnego w 
Sztuce i Terapii 

Mysłowickie Dźwięko-
Spacery 

2.755,00 2.755,00 200,00 0,00 j.w 

Działalność 
wspomagająca 

rozwój wspólnot 
i społeczności 

lokalnych 

Wsparcie Jednoroczna Konkursowy 

4.  

ZHP Komenda 
Śląskiej Chorągwi 
Komenda Hufca 
Mysłowic 

Ziarnko, do Ziarka – 
czyli rewitalizacja 

społeczna 
mieszkańców dzielnicy 

Piasek metodą 
harcerską 

5.000,00 5.000,00 0,00 1.743,04 j.w 

Działalność 
wspomagająca 

rozwój wspólnot 
i społeczności 

lokalnych 

Wsparcie Jednoroczna Konkursowy 

5. 

Stowarzyszenie 
Mysłowicki 
Detektyw 
Historyczny 

WIP – Wszechmocny 
Instruktor 

Podwórkowy – 
zagospodarowanie 
czasu wolnego na 

mysłowickich 
podwórkach 

4.298,00 4.246,82 0,00 2.420,00 j.w 

Działalność 
wspomagająca 

rozwój wspólnot 
i społeczności 

lokalnych 

wsparcie jednoroczna Konkursowy 
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6.  

Stowarzyszenie 
Emerytów, 
Rencistów i 
Niepełnosprawnych 
„Aktywni Razem” 

Górnicza biesiada 
dawniej a dziś 

3.000,00 2.993,71 689,00 3.230,00 j.w 

Działalność 
wspomagająca 

rozwój wspólnot 
i społeczności 

lokalnych 

Wsparcie Jednoroczna Konkursowy 

7. 
Parafia Ewangelicko-
Augsburska Trzecie 
Mysłowickie 

Warsztaty Muzyki 
Gospel 

3.000,00 3.000,00 282,00 0,00 j.w 

Działalność 
wspomagająca 

rozwój wspólnot 
i społeczności 

lokalnych 

Wsparcie Jednoroczna Konkursowy 

8. 

Klub Olimpijczyka 
przy Zespole Szkół 
Sportowych w 
Mysłowicach 

Sport łączy pokolenia 3.000,00 2.981,01 434,00 2.300,00 j.w 

Działalność 
wspomagająca 

rozwój wspólnot 
i społeczności 

lokalnych 

Wsparcie Jednoroczna Konkursowy 

9. 

Stowarzyszenie 
Trzeźwościowo-
Abstynenckie 
„Wsparcie” 

Organizacja miejsc 
wsparcia i działań 

samopomocowych 
służących 

rozwiązywaniu 
problemów osób 
uzależnionych od 

środków 
psychoaktywnych, 

dopalaczy 

2.500,00 2.500,00 1.712,60 200,00 j.w 

Działalność 
wspomagająca 

rozwój wspólnot 
i społeczności 

lokalnych 

wsparcie Jednoroczna Konkursowy 

10. 

Polski Związek 
Emerytów 
Rencistów i 
Inwalidów 

Seniorzy przychylni 
współpracy Miastu 

Mysłowice 
1.445,00 1.445,00 953,50 0,00 j.w 

Działalność 
wspomagająca 

rozwój wspólnot 
i społeczności 

lokalnych 

wparcie Jednoroczna Konkursowy 

Suma 34.998,00 34.208,09 6.181,10 13.513,04      
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Współpraca pozafinansowa 
 

W ramach współpracy pozafinansowej miasto Mysłowice i organizacje pozarządowe współorganizowały wiele 
wydarzeń o charakterze kulturalnym oraz sportowym oraz z zakresu dostarczania wsparcia organizacjom 
pozarządowym w różnych formach: konsultacje, spotkania, szkolenia, doradztwo, warsztaty itp.  

Urząd Miasta Mysłowice kontynuował również współpracę z organizacjami pozarządowymi 
w ramach współrealizacji partnerskiego projektu „My PART”. 

Ze strony miasta Mysłowice współpraca pozafinansowa była podejmowana przez Kancelarię Prezydenta 
Miasta, Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Edukacji oraz przez jednostki miejskie: Muzeum Miasta Mysłowice, Miejską 
Bibliotekę Publiczną, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Mysłowicki Ośrodek Kultury, placówki oświatowe. 

 
 

Konsultacje społeczne prowadzone przez Urząd Miasta Mysłowice 
 
Ilość przeprowadzonych konsultacji społecznych 

- ilość przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami - 12 

- ilość przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi – 35  

 

Zespoły konsultacyjne 

- zespół ds. współpracy lokalnej – 5 przedstawicieli samorządu i 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych 

- zespół ds. mysłowickiego budżetu obywatelskiego – 2 przedstawicieli Rady Miasta Mysłowice, 
6 przedstawicieli Rad Dzielnic, 7 mieszkańców miasta Mysłowice, 5 przedstawicieli samorządu miasta 
Mysłowice, 1 przedstawiciel Mysłowickiej Rady Seniorów, 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych 

 
Akty prawne opracowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi 
 

1. Zarządzenie Nr 185/15 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie: powoływania 
wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym przez miasto Mysłowice i organizacje 
pozarządowych. 

2. Uchwała Nr IX/112/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu i szczegółowych 
kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 

3. Uchwała Nr XI/154/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

4. Uchwała Nr XI/155/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu 
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Mysłowicach. 

5. Zarządzenie nr 306/15 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia zasad 
przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Mysłowice na realizację zadań publicznych 

6. Zarządzenie nr 624/2015 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. 

 

Uruchomienie procedury inicjatywy lokalnej 

W 2015 r. w Mysłowicach uruchomiona została procedura inicjatywy lokalnej, którą uregulowały przepisy: 

- uchwała Nr IX/112/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu i szczegółowych 
kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, 

- zarządzenie nr 511/15 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej oraz wprowadzenia wzoru 
wniosku i sprawozdania dotyczących realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. 
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 Wnioskodawcy składali do Prezydenta Miasta Mysłowice wnioski o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej w terminie do 31 lipca 2015 r. Na podstawie Zarządzenia nr 521/2015 Prezydenta Miasta Mysłowice 
z dnia 28.10.2015 r. w sprawie: powołania członków Zespołu ds. inicjatywy lokalnej, zespół dokonał oceny złożonych 
wniosków oraz ustalił, we współpracy z wnioskodawcami, szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji 
przedsięwzięć. W wyniku prac zespół zarekomendował pozytywnie 3 wnioski, 1 wniosek oceniono negatywnie: 

 
- pozytywnie zarekomendował wniosek: „Podwórko marzeń i zgody” Moniki Seweryn, Izabeli Chochorowskiej, 

Iwony Turek – wnioskowana kwota: 22 400,00 zł., 
- pozytywnie zarekomendował wniosek: „Sportowy plac zabaw przy Sportowej”, Moniki Hajduk, Justyny Wojak, 

Sylwii Kozy – wnioskowana kwota: 49 962,60 zł., 
- pozytywnie zarekomendował wniosek: „Monitoring obiektu sportowego przy Gimnazjum nr 6”, złożony przez 

LKS Unia Kosztowy – wnioskowana kwota: 29 020,56 zł., 
- ze względów formalnych negatywnie oceniono wniosek: „Inicjatywa lokalna miasta Mysłowice”, 

wnioskodawcy: Grupa Mur-Beton sp. z. o. o.  
 

Łączna wnioskowana kwota na realizację inicjatyw wynosi 101 383,16 zł. Mieszkańcy w realizacji zadań oferują 
swój wkład finansowy w wysokości: 19 040,00 zł, rzeczowy 13 350,5 zł. oraz osobowy - ok. 1 600 godzin pracy 
wykonywanej przez 80 mieszkańców.  

 

Powstanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach 

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową na terenie miasta Mysłowice zwróciły się w 2015 r. 
z wnioskiem do Prezydenta Miasta Mysłowice o powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Mysłowicach. Wnioskodawcami są:  

- Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice,  
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Progress,  
- Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Skarbek”,  
- Mysłowicki Detektyw Historyczny,  
- Ruch Autonomii Śląska Koło Mysłowice.  

Prezydent Miasta Mysłowice wyraził zgodę na powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Mysłowicach i w dniu 30.11.2015 r. ogłosił nabór kandydatów na członków na podstawie Uchwały Nr XI/155/15 Rady 
Miasta Mysłowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu 
działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach.  
W odpowiedzi na ogłoszenie 12 organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Mysłowice zgłosiło po 
jednym kandydacie na członka Rady. Następnie Prezydent Miasta Mysłowice ogłosił nabór listę zgłoszonych 
kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach w dniu 28 grudnia 2015 r. 
Spotkanie wyborcze oraz rozpoczęcie funkcjonowania Rady zaplanowano na 2016 r. 

 

Projekt „My PART” (realizowany przez Wydział Rozwoju Miasta i Kancelarię Prezydenta 
Miasta) 
Celem projektu “My PART” była poprawa jakości współpracy między organizacjami pozarządowymi a samorządem 
Miasta Mysłowice poprzez wdrożenie „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” 
rekomendowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.  

Liderem projektu było Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST", natomiast partnerami byli 
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice wraz z miastem Mysłowice.  

Projekt trwał od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.  Łączna wartość projektu wynosi 360.550,00 zł. 
(100% dofinansowania). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Projekt skierowany był do przedstawicieli samorządu miasta Mysłowice oraz organizacji pozarządowych. W ramach 
projektu powstał Zespół ds. współpracy lokalnej, który składa się z 20 osób, w skład których wchodzą: 5 przedstawicieli 
delegowanych do pracy w zespole przez Prezydenta Miasta Mysłowice oraz 15 reprezentantów organizacji 
pozarządowych. 

Zadaniem zespołu była poprawa jakości współpracy między organizacjami pozarządowymi a Urzędem Miasta 
Mysłowice. Miało to się odbyć poprzez utworzenie procedur oraz wdrożenie usprawnień m.in. w następujących 
obszarach:  
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- standaryzacja i zlecanie zadań publicznych z uwzględnieniem wskaźników i ich monitoringu, 

- analiza indeksu jakości współpracy, 

- konsultacje z organizacjami pozarządowymi, 

- klauzule społeczne,  

- inicjatywa lokalna,  

- fundusz pożyczkowy,  

- gminna rada działalności pożytku publicznego, 

- wzajemne informowanie się o kierunkach działania przez miasto i NGO, 

- procedury tworzenia wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych składających się z przedstawicieli 
samorządu i organizacji pozarządowych, 

- procedury partnerstwa publiczno-społecznego i powoływanie partnerstwa projektowego. 

Członkowie zespołu brali udział w pracach nad rozwojem potencjału trzeciego sektora i dialogu, nad wytworzeniem 
nowych relacji/procedur dotyczących współpracy z samorządem. Procedury te zostały przez Urząd Miasta wdrożone 
w postaci m.in. zarządzeń i uchwał, a na ich bazie będzie opierała się współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

W wyniku realizacji projektu powstały i rozwinięto również następujące e-narzędza:  

- powstanie generatora wniosków i sprawozdań na stronie www.generator.myslowice.pl, co przyczyni się do 
usprawnienia przygotowywania ofert przez organizacje pozarządowe oraz pomoże uniknąć błędów 
rachunkowych. Została ona również dostosowana dla osób z różnymi typami niepełnosprawności. 

- rozbudowano portal dla organizacji pozarządowych na stronie www.cismyslowice.pl co m.in. służyć ma 
monitorowaniu jakości współpracy, łatwiejszym i szybszym możliwościom kontaktu oraz podnoszeniu wiedzy 
o lokalnym sektorze pozarządowym. Portal dla organizacji pozarządowych, udostępniany na stronie 
www.cismyslowice.pl jest portalem interaktywnym, który zarówno aktywni mieszkańcy, jak i podmioty lokalne 
działające na rzecz społeczności miasta, mogą współtworzyć. 

Projekt miał działać na rzecz integracji między organizacjami pozarządowymi i opracować system wsparcia inicjatyw 
poprzez szkolenia, doradztwo, zachęcanie do współpracy, pomoc w wypełnianiu wniosków o dotację w powstałym 
generatorze wniosków, wsparcie rzeczowe, współorganizację Dnia Organizacji Pozarządowych oraz promował 
aktywność społeczną dzięki współpracy z mediami. 

 
Kancelaria Prezydenta Miasta 
W roku 2015 Kancelaria Prezydenta Miasta zorganizowała kampanię społeczną na rzecz organizacji pozarządowych, 
które działają na terenie miasta Mysłowice i posiadają status pożytku publicznego. Celem głównym akcji 1 % był wzrost 
świadomości oraz zachęcenie mieszkańców miasta do przekazywania swojego 1% podatku organizacjom 
pozarządowym działającym na rzecz mieszkańców Mysłowic. 

Najczęściej wykorzystywanymi kanałami komunikacji z organizacjami pozarządowymi były: media lokalne, poczta 
elektroniczna, kontakt telefoniczny, informacje na stronie Urzędu Miasta Mysłowice (www.myslowice.pl) i Biuletynu 
Informacji Publicznej (www.bip.myslowice.pl).  

Jak wynika z ewidencji organizacji pozarządowych, w 2015 r. powstało na terenie Mysłowic 11 nowych organizacji 
pozarządowych.  

 

Dzień organizacji pozarządowych 
Dzień organizacji pozarządowych odbył się w parku Słupna w dniu 11 maja 2015 r. Główną ideą wydarzenia była 
promocja organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym miasta Mysłowice, integracja pomiędzy tymi 
organizacjami i wzajemne poznanie się działaczy społecznych. W roku 2015 impreza organizowana była łącznie z Dniem 
Dziecka, we współpracy z Urzędem Miasta Mysłowice i jednostkami miejskimi. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 3500 
mieszkańców. Poniżej znajduje się spis organizacji pozarządowych, które aktywnie zaangażowały się do udziału 
w wydarzeniu: 

 
1. KLUB OLIMPIJCZYKA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. OLIMPIJCZYKÓW ŚLĄSKICH 
2. STOWARZYSZENIE MYSŁOWICKI DETEKTYW HISTORYCZNY 
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3. POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW 
4. STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH "PROGRES" 
5. STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH "OGNIWO" 
6. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 
7. STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM "SKARBEK" 
8. STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM I SZKOLE "NASZE DZIECI" PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH 

IMIENIA JANUSZA KORCZAKA W MYSŁOWICACH 
9. STOWARZYSZENIE EMERYTÓW, RENCISTÓW I NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AKTYWNI RAZEM" 
10. HUFIEC ZHP MYSŁOWICE IM. BOJOWNIKÓW O POLSKOŚĆ ŚLĄSKA" 
11. AUTOMOBILKLUB MYSŁOWICKI 
12. "PLACEK" STOWARZYSZENIE ANIMACJI I ROZWOJU MALARSTWA EMOCJONALNEGO W SZTUCE I TERAPII 
13. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZABYTKÓW FORTYFIKACJI PRO FORTALICIUM 
14. RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA 
15. MY TO MYSŁOWICE 
16. STOWARZYSZENIE CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH MYSŁOWICE 
17. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
18. WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W MYSŁOWICACH 
19. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TAŃCA "EXTREME" 
20. STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ "WESOŁA" 
21. FUNDUSZ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY IM. MATKI BOŻEJ Z LA SALETTE 
22. STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ŚLĄSKIEJ TRADYCJI, KULTURY I HISTORII 
23. FUNDACJA POMOC SZKOLE 
24. STOWARZYSZENIE AMAZONEK "TĘCZA" W MYSŁOWICACH 

 
 

Muzeum Miasta Mysłowice 
W 2015 r. współpraca Muzeum Miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi miała wyłącznie charakter 
pozafinansowy. 
Lp. Nazwa organizacji 

pozarządowej 
Forma współpracy Termin 

Zorganizowano cztery Muzealne Czwartki wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Miłośników Śląskiej Kultury Historii i Tradycji: 

Promocja książki Jerzego Ciurloka „Ich książęce wysokości”. 
Spotkanie z autorem. 

luty 

promocja książki „Dante i Inksi” Mirosława Syniawy. Spotkanie 
z autorem. 

marzec 

„Bitwa pod Legnicą 1241 – fakty i militaria”. Prelegentami byli 
Marek Smuda i Tomasz Świdergał. Zaprezentowali oni 
publiczności uzbrojenie żołnierza najemnego z XV w. 

kwiecień  

1 Stowarzyszeniem Miłośników 
Śląskiej Kultury Historii i Tradycji. 

prelekcja na temat kanału gliwickiego – Lucjan Tomecki ze 
Stowarzyszenia Miłośników Śląskiej Kultury Historii i Tradycji. 

grudzień 

2 Cech Rzemiosł Różnych w 
Mysłowicach oraz 

Stowarzyszeniem „Pro 
Fortalicium” 

organizując imprezę plenerową w ramach Dni Mysłowic 
„Sobota z historią, rzemiosłem i wojskiem”. Dla widzów 
przygotowano widowisko historyczne z udziałem grup 
rekonstrukcyjnych pt. „Dzieje 23. Batalionu Saperów”.  
 

czerwiec 

3 Polski Związek Łowiecki w 
Katowicach i Stowarzyszenie 

Twórców Sztuki „Na 
Pograniczu” 

Współorganizacja wystawy„Impresje Łowieckie” grudzień 

4 Stowarzyszenie PLACEK Zakończenie projektu „ Mysłowickie dźwięko-spacery”. grudzień 

5 Związek Górnośląski Koło 
Brzezinka. 

Gromadzono i opracowywano materiały do wystawy i filmu 
„Historia Brzezinki”, otwarcie odbyło się w czerwcu 2015 r.  

Pierwsze 
półrocze 

 
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach 

Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach służąc społeczeństwu w ramach upowszechniania wiedzy 
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i kultury podejmowała współpracę z organizacjami pozarządowymi. W zakresie pracy z niepełnosprawnymi, 
niedostosowanymi społecznie oraz seniorami Biblioteka współpracowała z:  

W roku 2015 Biblioteka przystąpiła do projektu EkoPaka – zamykamy obieg surowców”, organizowanego przez 
INTERSEROH Organizację Odzysku Opakowań S.A.,  zajmującą się odzyskiem i recyklingiem opakowań. Projekt 
wspierają Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa 
Komeńskiego. W ramach tego projektu w Filii nr 7 organizowane były warsztaty ekologiczne dla dzieci, wykorzystujące 
materiały pozyskane od organizatora. 

- Domem Małego Dziecka,  
- Domem Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień”,  
- Stowarzyszeniem Pomocy Niepełnosprawnym „Skarbek” (SPN),  
- Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość” (SPDN) 
- Uniwersytetem Trzeciego Wieku, działającym przy Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej 

w Mysłowicach. 
- Kontynuowano współpracę z Kołem Polskiego Związku Niewidomych w Mysłowicach, organizując dla 

członków spotkania świąteczne i autorskie. 
 

Kolejnym projektem, do którego przystąpiła Biblioteka w okresie sprawozdawczym to „Edukacja globalna dla 
najmłodszych” realizowana przez Stowarzyszenie Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" z Łodzi. W ramach projektu 
dwie placówki biblioteczne (Filia nr 5 i 7) prowadziły cykliczne zajęcia dla najmłodszych z wykorzystaniem pozyskanego 
teatrzyku obrazkowego kamishibai, przybliżające dzieciom kulturę Azji, Afryki oraz Ameryki Południowej i Środkowej. 

Włączając się w projekt „Czytam sobie w bibliotece” zainicjowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej 
i realizowany we współpracy z Wydawnictwem Egmont, Biblioteka pozyskała pakiet książeczek dla dzieci, na podstawie 
których bibliotekarze prowadzili zajęcia czytelnicze w Filii nr 2. 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX z Warszawy przekazało w 2015 roku Bibliotece 
bezpłatnie 182 tytuły książki mówionej cyfrowej, natomiast Fundacja Klucz – 111 płyt – książkę cyfrową nagraną 
w standardzie DAISY. 

W ciągu roku 2015, podobnie jak w 2014, Biblioteka otrzymywała bezpłatnie: 
- miesięcznik „Śląsk”, wydawany przez Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach oraz Bibliotekę 

Śląską, 
- dwumiesięcznik „Nowa Europa Wschodnia”, wydawany przez Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu, 
- kwartalnik „Tyfloświat”, wydawany przez FiRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa. 

 

 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach w ramach posiadanych środków finansowych współpracuje 
z klubami i stowarzyszeniami w zakresie prowadzenia drużyn sportowych  dla dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez: 

− pokrycie kosztów organizacyjnych zawodów i meczów, 

− bezpłatne udostępnienie bazy sportowej administrowanej przez MOSiR niezbędnej do przeprowadzenia 
zawodów i treningów, 

− współorganizację zawodów i imprez sportowych. 
 
Kluby i stowarzyszenia, z którymi MOSiR współpracował w 2015 r.: 

- Klub Sportowy – Lechia 06 
- Klub Sportowy – Górnik 09 
- Klub Olimpijczyka 
- ZUKS Mysłowice 
- UKS Judo Mysłowice 
- UKS Chromik Mysłowice 
- Mysłowicki Klub Karate 
- Mysłowicka Siatkówka Kobiet 
- Roan Fight Club Mysłowice 
- Stowarzyszenie – Dom Pomocy Społecznej 
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Radość w Mysłowicach 
- Stowarzyszenie Truchtacz 
- Klub Sztuk i Sportów Walki „Szogun” 
- Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Mysłowice 
- Automobilklub Silesia 
- Fundacja Sport i Sztuka "fenix" 
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- Stowarzyszenie Mysłowicki Detektyw Historyczny 
- LKS Unia Kosztowy 
- Klub Olimpijczyka 

 
W ramach tej współpracy zorganizowano w 2015 imprezy: 

- Akcja: „Zima na sportowo 2015”, 
- BRAKS'N'ROLL- V Ogólnopolski Konkurs Rock' n' Rolla, 
- 43 Cross Mysłowicki w biegach przełajowych, 
- Turniej „Bezpieczne Gimnazjum”, 
- Turniej „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” (organizowany wspólnie z UM i Komendą Policji w Mysłowicach), 
- Miniolimpiada przedszkolaków,     
- Młodzieżowe Biegi Przełajowe o Puchar Dyrektora MOSiR M – ce, 
- Towarzyskie turnieje i zawody charytatywne, 
- Międzyszkolny Bieg Papieski, 
- Turniej gier i zabaw „HEJ że HO nie żyje SKO” , 
- Deichmann Minimistrzostwa w piłce nożnej, 
- II edycja festiwalu siatkówki „Od S.O.Su do Sukcesu”, 
- Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, 
- Zawody wędkarskie o Puchar Trójkąta Trzech Cesarzy, 
- Dni Mysłowic 2015, 
- Finał Makroregionu Orlik Volleymania 2015, 
- Akcja: „Lato w mieście 2015”, 
- Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn, 
- XIII Memoriał Stanisława Padlewskiego w siatkówce, 
- Mały Memoriał Jerzego Chromika 
- Turniej siatkarski „Od SKS-u do AZS-u” (organizowany wspólnie z AZS), 
- Turniej futsalu „Od SKS-u do AZS-u” (organizowany wspólnie z AZS), 
- Turniej siatkarski Winter Silesia Cup (organizowany wspólnie z Mysłowicką Siatkówką Kobiet), 

 
 
Ponadto MOSiR organizował zawody sportowe mysłowickich szkół wszystkich pionów wiekowych, w ramach 
współpracy z Śląskim Szkolnym Związkiem Sportowym. W roku 2015 zorganizowano zawody: 
 

01.2015 r. Finałowy turniej dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych w piłce ręcznej  
01.2015 r. Finałowy turniej chłopców szkół ponadgimnazjalnych w piłce ręcznej 
01.2015 r. Finałowy turniej dziewcząt szkół podstawowych w minikoszykówce 
01.2015 r. Finałowy turniej chłopców szkół podstawowych w minikoszykówce 
02.2015 r. Finałowe zawody dziewcząt i chłopców szkół podstawowych w sztafetach pływackich 
02.2015 r. Finałowe zawody dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych w sztafetach pływackich 
02.2015 r. Finałowy turniej miejski dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych w koszykówce     
02.2015 r. Finałowy turniej miejski chłopców szkół ponadgimnazjalnych w koszykówce    
03.2015 r. Indywidualne i drużynowe zawody miejskie dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych w szachach, 
03.2015 r. Finałowy turniej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej      
03.2015 r. Finałowy turniej chłopców szkół ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej 
03.2015 r. Finałowy turniej dziewcząt szkół gimnazjalnych w piłce siatkowej 
03.2015 r. Finałowy turniej chłopców szkół gimnazjalnych w piłce siatkowej   
03.2015 r. Finałowy turniej dziewcząt szkół podstaw. w mini piłce siatkowej   
03.2015 r. Finałowy turniej chłopców szkół podstaw. w minipiłce siatkowej   
04.2015 r. Finały miejskie chłopców szkół gimnazjalnych w piłce nożnej 
04.2015 r. Finały miejskie chłopców szkół ponadgimnazjalnych w piłce nożnej 
04.2015 r. Finały miejskie chłopców szkół podstawowych  w minipiłce nożnej 
05.2015 r. Miejskie zawody dziewcząt szkół podstawowych w czwórboju lekkoatletycznym 
05.2015 r. Miejskie zawody chłopców szkół podstawowych w czwórboju lekkoatletycznym 
05.2015 r. Miejskie zawody dziewcząt szkół gimnazjalnych w czwórboju lekkoatletycznym 
05.2015 r. Miejskie zawody chłopców szkół gimnazjalnych w czwórboju lekkoatletycznym 
05.2015 r. Miejskie zawody dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych w siatkówce plażowej 
06.2015 r. Miejskie zawody dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych w siatkówce plażowej 
06.2015 r. Miejskie zawody dziewcząt i chłopców szkół podstawowych w siatkówce plażowej 
06.2015 r. Uroczystość podsumowania sportowego roku szkolnego 2014/15 
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09.2015 r. Inaugurcja sportowego roku szkolnego 2015/16 
09.2015 r. Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców szkół podstaw.          
09.2015 r. Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych    
09.2015 r. Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych 
10.2015 r. Mały Memoriał Jerzego Chromika 
10.2015 r. Rozgrywki grupowe chłopców szkół gimnazjalnych w piłce nożnej   
10.2015 r. Rozgrywki grupowe chłopców szkół podstawowych  w minipiłce nożnej 
10.2015 r. Rozgrywki grupowe chłopców szkół ponadgimnazjalnych w piłce nożnej 
11.2015 r. Finały miejskie dziewcząt i chłopców kl. III szkół podstawowych w grach i zabawach sprawnościowych 
11.2015 r. Finałowy turniej dziewcząt szkół gimnazjalnych w piłce ręcznej   
11.2015 r. Finałowy turniej chłopców szkół gimnazjalnych w piłce ręcznej 
11.2015 r. Indywidualne i drużynowe zawody miejskie dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych w tenisie 

stołowym 
11.2015 r. Indywidualne i drużynowe zawody miejskie dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych w tenisie 

stołowym 
12.2015 r. Finałowy turniej dziewcząt szkół podstawowych w minipiłce ręcznej   
12.2015 r. Finałowy turniej chłopców szkół podstawowych w minipiłce ręcznej 
12.2015 r. Finałowy turniej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych w piłce ręcznej  
12.2015 r. Finałowy turniej chłopców szkół ponadgimnazjalnych w piłce ręcznej 
12.2015 r. Indywidualne i drużynowe zawody miejskie dziewcząt i chłopców szkół podstawowych w tenisie 

stołowym. 

 
 

Mysłowicki Ośrodek Kultury 
 

MYSŁOWICKI OŚRODEK KULTURY 

 Nazwa podmiotu Data, miejsce, nazwa imprezy Zakres współpracy 

1 
Stowarzyszenie 

Niezależny Teatr 
Dawka Śmiertelna 

3, 5, 10, 12, 19, 24, 26 lutego, 5, 10, 11, 17, 31 
marca, 2, 7, 14,21,30 kwietnia, 7,9 maja 

- próby spektaklu „Heimat” 
 
 
 
 

16, 30 lipca, 17, 20 września 6, 8, 13, 15, 20, 122 
października, 5, 12, 19, 26 listopada, 3, 10, 17 

grudnia – próby 
 

26 września – Inkubator Teatralny 

Bezpłatny wynajem Sali 
Widowiskowej, Sali Małych Form, 
obsługa techniczna podczas prób, 

nagłośnienie, oświetlenie premiery 
spektaklu „Heimat”, 

 
 

Bezpłatny wynajem Sali 
Widowiskowej lub Sali Małych Form – 

próby 
 

Sala Widowiskowa, Sala Małych Form, 
obsługa techniczna, oświetlenie, 

nagłośnienie, promocja wydarzenia  

2 

Stowarzyszenie 
Ognisk Edukacyjno 

Muzycznych 
„Amadeusz” 

10 stycznia „Gwiazdkowe Muzykowanie” 
 
 
 

24 czerwca – koncert uczniów ogniska  
Muzycznego 

 

Sala Widowiskowa -obsługa 
techniczna, oświetlenie, nagłośnienie 

koncertów 
 

Sala Widowiskowa -obsługa 
techniczna, oświetlenie, nagłośnienie 

koncertów 

3 
Mysłowicki 
Detektyw 

Historyczny 

15 kwietnia do 15 maja – wystawa „Mysłowice na 
starej fotografii” październik – wystawa 
„Mysłowice w obiektywie Jana Zięby” 

 
28 wrzesień – 30 listopad „WIP – Wszechmocny 

Instruktor Podwórkowy” 

Bezpłatny wynajem Galerii Dużej 
 
 
 

Bezpłatny wynajem sali na organizację 
warsztatów 

4 
Stowarzyszenie 
Nasza Wspólna 

Przyszłość 

15 kwietnia do 15 maja – wystawa „Mysłowice na 
starej fotografii” październik – wystawa 
„Mysłowice w obiektywie Jana Zięby” 

 

Bezpłatny wynajem Galerii Dużej 
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28 wrzesień – 30 listopad „WIP – Wszechmocny 
Instruktor Podwórkowy” 

Bezpłatny wynajem sali na organizację 
warsztatów 

5 
Stowarzyszenie 
Nasza Wspólna 

Przyszłość 

2, 7 lutego, 7, 11 kwietnia, 2, 5 maja 4,2 czerwca, 
20, 25 lipca 1,15, 22, 29 sierpnia, 17, 24, 31 

października 7, 12, 14, 19, 26 listopada – Sala 
Małych Form, spotkanie członków stowarzyszenia  

 
20 września – spotkanie członków stowarzyszenia 

Bezpłatny wynajem Sali Małych Form 
 
 
 

Bezpłatny wynajem 206d 

6 

Stowarzyszenie 
Wspierania 

Inicjatyw 
Społecznych 

Progres 

 
 

29 marca, Wesoła – jarmark świąteczny – 
„Larischa” 

 

Obsługa techniczna Jarmarku łączne 
ze sprzętem, oświetleniem, 

nagłośnieniem 

7 
Sowarzyszenie 

„Nadzieja” 

14 maja – OSP Kosztowy, majówka 
 
 

Obsługa techniczna łącznie ze 
sprzętem, oświetleniem, 

nagłośnieniem  

8 

Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym 
„Skarbek” 

20 września – spotkanie członków stowarzyszenia  
 
 

11 grudnia – obchody Dnia Niepełnosprawnych 
 

Bezpłatny wynajem Widowiskowej, 
Galerii Dużej, Galerii Małej,  

 
Wynajem sal, obsługa techniczna 

oświetlenie, nagłośnienie 

9 
Związek 

Harcerstwa 
Polskiego 

13, 14 marca – Harcerski Festiwal Kultury 
„Harcomania” 

 
 

4 października – Park Bytomska 
-Dni Otwarte dla mieszkańców Mysłowic 

Bezpłatny wynajem sal, obsługa 
techniczna, oświetlenie,  nagłośnienie 

 
Obsługa techniczna łącznie ze 

sprzętem, oświetlenie, nagłośnienie 

10 
Stowarzyszenie 

„Art In” 
16, 17 kwietnia- kino Adria – „Alter Fest” 

 
 

Obsługa techniczna łącznie ze 
sprzętem, oświetleniem, 

nagłośnieniem; przygotowanie umów 
z wykonawcami, promocja 

11 
Organizacje 

pozarządowe 
31 maja – Dzień Dziecka i Dzień Organizacji 

Pozarządowych 
Współorganizacja Dnia Dziecka w 

Parku Słupna 

12 
Stowarzyszenie 

Rodzin 
Wielodzietnych 

5 grudnia – org. Św. Mikołaja 19 grudnia – 
Spotkanie Opłatkowe członków Stowarzyszenia 

Bezpłatny wynajem sal, obsługa 
techniczna, oświetlenie, nagłośnienie 

13 
Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 
8 grudnia – spotkanie mikołajkowe  

 

Bezpłatny wynajem sal, obsługa 
techniczna oświetlenie, nagłośnienie, 

zakup nagród 

 
 

Placówki oświatowe w Mysłowicach 

Placówka  Organizacja pozarządowa Krótki opis współpracy 

Pomoc w wyposażeniu dzieci w potrzebne przybory. 

Udział uczniów z najuboższych rodzin w imprezach organizowanych przez TPD – 
np. Mikołajki. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Oddział Miejski Mysłowice 

Udział uczniów szkoły w zajęciach popołudniowych świetlicy „Szansa”. 

Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami - Schronisko dla 

Bezdomnych Zwierząt 

Coroczne zbiórki żywności, koców, zabawek w ramach szkolnej akcji „ZBIÓRKA DLA 
BURKA”. 

Śląskie Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe 

Współpraca w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa dzieci w kontakcie z wodą – udział 
w organizowanych przez WOPR warsztatach. 

Stowarzyszenie Rodzin 
Wielodzietnych 

Współpraca w zakresie wsparcia i pomocy rodzinom wielodzietnym. 

Współpraca w zakresie propagowania historii miasta Mysłowice. 

Udział uczniów w organizowanych przez stowarzyszenie konkursach. Stowarzyszenie Mysłowicki 
Detektyw Historyczny Prezentacja materiałów historycznych przez członków stowarzyszenia w formie wystaw 

w trakcie festynu szkolnego. 

Szkoła Podstawowa 
Nr 2 im. Bolesława 

Prusa 

Mysłowicki Klub Karate 
Kyokuskinkai IKF 

Udostępnianie Sali gimnastycznej w godzinach popołudniowych na zajęcia sportowe, 
w których biorą udział uczniowie szkoły. 
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Polski Związek Hodowców 
Kanarków i Ptaków 

Egzotycznych 
Udział w organizowanych corocznie wystawach i konkursach. 

Udział uczniów w organizowany przez PTTK wycieczkach. Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze Propagowanie wśród dzieci inicjatyw i propozycji PTTK. 

Współpraca w ramach programu „ Akademia Przyszłości”, który polegał na: 

objęciu pomocą edukacyjno – wychowawczą uczniów szkoły, którzy osiągają bardzo 
niskie wyniki w nauce i jednocześnie pochodzą z rodzin niezamożnych, 

organizacji cyklicznych imprez dla uczniów szkoły biorących udział w programie, 
Stowarzyszenie „Wiosna” 

prowadzeniu wzajemnych konsultacji merytorycznych dot. treści edukacyjno – 
wychowawczych. 

ZHR 

ZHR w oparciu o wartości chrześcijańskie poprzez przykład własny instruktorów 
i instruktorek harcerskich, pracę nad sobą, służbę, metody harcerskie pomaga  
wychować człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego i gotowego podjąć 
wyzwania współczesności. 

Szkoła Podstawowa 
Nr 3 im. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu 

Hospicjum Cordis 
Uczniowie odwiedzali chore dzieci wykonując na zajęciach plastyki prace (kartki 
świąteczne, malując pisanki). Wnosili tym radość oraz uczyli się empatii. 

Klub Olimpijczyka w 
Mysłowicach 

Celem współpracy zbliżenie idei olimpijskich uczniów naszej szkoły a także 
organizowanie wyjazdów na zawody i obozy sportowe oraz pomoc materialna młodym 
sportowcom. Szkoła wraz z  Klubem  Olimpijczyka organizuje również imprezy sportowe 
i kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Klub Tenisa Stołowego 
w Mysłowicach 

Współpraca polega na stworzeniu dogodnych warunków dla rozwoju uzdolnień 
sportowych w zakresie tenisa stołowego, zgodnie z programem szkoleniowym Klubu 
i jednoczesną realizacją treści nauczania przewidzianych programem nauczania tenisa 
stołowego Szkoły Sportowej. 

Uczniowski Klub Sportowy Judo 
w Mysłowicach 

Współpraca polega na stworzeniu dogodnych warunków dla rozwoju uzdolnień 
sportowych w zakresie judo, zgodnie z programem szkoleniowym Klubu i jednoczesną 
realizacją treści nauczania przewidzianych programem nauczania judo Szkoły 
Sportowej. 

Rada Dzielnicy Piasek 
Wspieranie szkoły zakupem niezbędnych pomocy naukowych, sprzętem. Wspólne 
organizowanie festynów środowiskowych oraz pisanie projektów grantowych 
np.: Inicjatywa Lokalna, MBO. 

Śląski Związek Tenisa 
Współorganizowanie zawodów z tenisa stołowego – promowanie ŚZTS, wspieranie 
młodych zawodników. 

Śląski Okręgowy Związek 
Pływacki 

Wspieranie młodych zawodników, współorganizowanie zawodów z pływania. 

Śląski Związek Szachowy Współorganizowanie zawodów szachowych, wspieranie młodych zawodników. 

Klub Sportowy Budowlani 
Sosnowiec 

Współpraca polega na stworzeniu dogodnych warunków dla rozwoju uzdolnień 
sportowych w zakresie judo, zgodnie z programem szkoleniowym Klubu i jednoczesną 
realizacją treści nauczania przewidzianych programem nauczania szkoły. 

PTTK Mysłowice 

Współpracując z PTTK w naszej szkole prężnie działa Szkolne Koło Krajoznawczo-
Turystyczne. Uczniowie korzystają z wszystkich form działalności PTTK: wyjeżdżają na  
różnego rodzaju  wycieczki, na rajdy rowerowe, zdobywają  odznaki służących 
rozwojowi zainteresowań krajoznawczo-turystycznych członków PTTK. Opiekunowie 
SKKT z ramienia szkoły współorganizują w/w imprezy turystyczne. W tym roku 
odebraliśmy Medal PTTK Zarządu Głównego w Warszawie za współpracę i pomoc. 

Fundacja Rosa 
W ramach programu „Twoja Szkoła” zbieranie funduszy na zakup sprzętu 
komputerowego, książek, tablic multimedialnych i innych pomocy dydaktycznych 
w ramach 1%. 

Hospicjum Cordis w Katowicach 

Akcje wolontariackie: jesienne sprzątanie wokół budynków hospicjum, malowanie 
pisanek (zbieranie funduszy dla hospicjum), prelekcje pracowników hospicjum dla 
naszej młodzieży na temat działalności hospicjum, wykonywanie kartek świątecznych 
celem zbierania funduszy dla hospicjum. 

Schronisko dla zwierząt w 
Mysłowicach 

Organizacja szkolnych akcji: zbieranie karmy dla zwierząt, zbieranie koców na 
legowiska, adopcja wirtualna psa ”Badusia”. 

Mysłowicki Detektyw 
Historyczny 

Promowanie akcji i konkursów MDH udział uczniów, udział w Piknikach Historycznych. 

Fundacja Pomocy Humanitarnej 
Redemptoris Misio 

Udział w akcjach stowarzyszenia:” Podaj mydło” (dla Afryki). 

Fundacja Dzieci  Afryki Udział w akcji „Okulary dla Afryki”. 

Stowarzyszenia Wiosna Cykliczny udział w akcji „Szlachetna Paczka”. 

Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Społecznych Progres 

Współorganizacja obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii. 

Polski Związek Narciarstwa 
Współorganizacja imprez o charakterze rodzinnym i środowiskowym: festyn „Sportowa 
Sobota”, jarmarki świąteczne. 
 

Koło 37 PZW w Mysłowicach 
Współorganizacja cyklicznych zawodów międzyszkolnych w wędkarstwie spławikowym, 
cykliczne akcje „Sprzątanie Hubertusa”. 

Śląski Szkolny Związek Sportowy 
Współorganizowanie zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa szkolnego: 
Igrzyska Młodzieży szkolnej, Gimnazjada Młodzieży Szkolnej. 

Zespół Szkół 
Sportowych 

im. Olimpijczyków 
Śląskich 

Stowarzyszenie Trzeźwościowo-
Abstynenckie „Wsparcie” 

Promowanie  zdrowego trybu życia, organizowanie prelekcji na temat życia bez 
nałogów, właściwego spędzania czasu wolnego. 
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Zebra PW Chorzów 
Promocja bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym – kamizelki odblaskowe dla 
najmłodszych. 

Centrum Edukacyjno-
Szkoleniowe Cosinuss w Zabrzu 

Promowanie  rozwoju intelektualnego uczniów – pomoce dydaktyczne. 

Zakon Franciszkanów w 
Katowicach 

Adopcja Serca- zbiórka pieniędzy na edukacje 2 dziewczynek pochodzących z Afryki 
Południowej. 

Parafia Wszystkich Świętych w 
Dziewkowicach 

Kolędnicy Misyjni - zbiórka funduszy na pomoc dzieciom  Trzeciego Świata. 

Fundacja Iskierka Zorganizowano zbiórkę nakrętek na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. 

Schronisko dla bezdomnych 
zwierząt w Mysłowicach 

Zorganizowano zbiórki artykułów dla zwierząt ze schroniska. 

OSP - Dziećkowice 
Współorganizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Przeprowadzenie przez strażaków  na 
terenie naszej placówki próbnej ewakuacji. 

Związek Emerytów i Rencistów Pomoc w organizacji imprez środowiskowych. 

Hospicjum Cordis Wsparcie akcji malowania jajek na Wielkanoc. 

WOPR Pogadanka dla uczniów dotycząca bezpieczeństwa podczas wypoczynku. 

Automobil Klub Mysłowicki Akcja - Uczymy się bo warto - nauka udzielania pierwszej pomocy. 

Koło Łowieckie w Mysłowicach Zbiórka kasztanów i żołędzi dla dzikich zwierząt. 

Szkoła Podstawowa 
Nr 5 im. Gustawa 

Morcinka 

PTTK Wycieczki krajoznawczo – turystyczne. Propagowanie aktywnych form wypoczynku. 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Mysłowicach 

Współpraca przy zabezpieczaniu imprez szkolnych. 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno- Krajoznawcze w 

Mysłowicach 
Udział w rajdach i imprezach górskich (w szkole działa koło PTTK). 

Polski Czerwony Krzyż Zarząd 
Rejonowy 

Współpraca w zakresie organizacji konkursów w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

Polskie Towarzystwo Kultury 
(MOK) 

Współorganizacja imprez dla uczniów. 

Stowarzyszenie Bezpieczne 
Miasto 

Współorganizowanie konkursów dotyczących Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

Stowarzyszenie na rzecz 
Ochrony Zdrowia i Pomocy 

Społecznej 
Współpraca z MOPS mająca na celu wsparcie rodzin objętych opieką tej instytucji. 

Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce 

Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt 

Współpraca w zakresie organizacji zbiórki pokarmu i potrzebnych rzeczy dla zwierząt. 

Szkoła Podstawowa 
Nr 7 im. Kornela 
Makuszyńskiego 

Związki zawodowe ZNP Oddział 
w Mysłowicach 

Współpraca w zakresie statutowym. 

Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce 

Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt: 

„Zbiórka dla Burka” – zbiórka karmy dla Mysłowickiego schroniska. 

Fundacja Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy 

Udział w Programie Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować” - szkolenie uczniów 
z pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem sprzętu WOŚP. Udział w zbiórce WOŚP. 

Ośrodek Działań Ekologicznych 
„Źródła” 

Warsztaty ekologiczne. 

Fundacja na rzecz Osób 
Niewidomych i 

Niepełnosprawnych "Pomóż i 
Ty" 

Rozprowadzanie "cegiełek". 

Towarzystwo Nasz Dom 
Zbiórka monet pn. Góra Grosza, Celem  jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza 
swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. 

Ochotnicza Straż Pożarna 
Dziećkowice 

Współpraca przy organizacji Festynu Rodzinnego - przewóz i montaż sceny. 

Śląskie Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe Drużyna 

WOPR w Mysłowicach 

Prelekcja dla uczniów klas V na temat bezpiecznego zachowania przy zbiornikach 
wodnych. 

Stowarzyszenie Mysłowicki 
Detektyw Historyczny 

Występ uczniów - Jasełka na Jarmarku. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Oddział Miejski Mysłowice 

Współorganizacja imprezy mikołajkowej „I Ty ostań Mikołajem”, współorganizacja 
ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”, kiermasze świąteczne, współpraca 
z Ośrodkiem Profilaktyczno-Terapeutycznym „Szansa” objęcie opieką uczniów 
potrzebujących wsparcia i pomocy. 

Uczniowski Klub Sportowy Judo 
Mysłowice 

Zachęcanie uczniów do uprawniania różnorodnych dyscyplin sportowych. Pokaz Judo 
na Festynie Rodzinnym. 

Fundacja "Dzieci niczyje". Organizacja Dni Bezpiecznego Internetu. 

Szkoła Podstawowa 
Nr 9 im. Bernarda 

Świerczyny 

Stowarzyszenie "Wiosna" Organizowanie akcji "Szlachetna Paczka". 

Szkoła Podstawowa 
Nr 10 im. Karola 

Miarki 
Stowarzyszenie Wiosna Inspiruje do wzrastania dzieci poprzez organizowanie wycieczek, konkursów 

z nagrodami, zajęć indywidualnych prowadzonych przez tutorów Akademii Przyszłości. 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu na terenie naszej szkoły. Dodatkowo planowane są 
następujące wydarzenia w ramach Akademii Przyszłości: bale karnawałowe, spotkania 
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mikołajkowe oraz dzień dziecka. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Oddział Miejski Mysłowice 

Pomoc społeczna dzieciom, które są w trudnej sytuacji życiowej. TPD organizuje 
coroczne spotkanie mikołajkowe wraz z zabawami i paczkami dla każdego zaproszonego 
dziecka. 

Parafia Nawiedzenia NMP w 
Brzezince 

Wspiera uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej organizując pomoc 
w dofinansowaniu "Zielonej Szkoły", obiadów, paczek świątecznych. W ramach świetlicy 
parafialnej odbywają się zajęcia dwa razy w tygodniu, gdzie dzieci mają możliwość 
wyrównywania szans edukacyjnych odrabiając zadania domowe oraz ucząc się języka 
angielskiego. Oprócz zajęć edukacyjnych dzieci mają możliwość skorzystania 
z poczęstunku. 

Fundacja WOŚP 

Realizacja programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować” – prowadzenie zajęć 
wśród uczniów z podstawowych czynności ratujących życie, oswajanie ich z ważnymi 
zagadnieniami, kształtowanie właściwych nawyków pierwszej pomocy, tak by były one 
czymś naturalnym. 

Towarzystwo „Nasz Dom” 
Udział w działaniach na rzecz dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, 
wychowujących się poza własną rodziną – zbiórka pieniędzy. 

Polski Związek Niewidomych Organizacja Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. 

Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym 

„Radość’ 

Organizacja Tygodnia Aktywności Osób Niepełnosprawnych – „Mysłowickie Dni 
Integracji Sportowej. 

Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce dla 

Bezdomnych Zwierząt 

Organizowanie akcji zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt, w którą angażuje się cała 
społeczność szkolna. Wszystkie dary takie jak: sucha i mokra karma, koce, ręczniki, 
poduszki, miski, obroże, smycze, szampony itp. gromadzone są przez pedagogów 
szkolnych, którzy przekazują je Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Mysłowicach. 

Śląskie Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe Drużyna 

WOPR w Mysłowicach 

Prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na 
obszarach wodnych, wykłady, projekcje filmów „Chcę wiedzieć jak ratować życie”, 
„Ratownictwo w szybko płynącej wodzie”, spotkania z uczniami. 

Realizacja projektu edukacyjnego pod hasłem „Ucz się bo warto”- prowadzenie 
warsztatów: 

- poszkodowany nieprzytomny, 

- krwawienia, 

- zadławienia, 

Automobilklub Mysłowicki 

- podejrzenie zawału serca. 

Polskie Towarzystwo 
Logopedyczne 

Korzystanie z literatury fachowej, artykułów zamieszczanych w czasopismach „Forum 
logopedy’, „Forum logopedyczne”. Odwiedzanie stron internetowych. 

Śląski Oddział Okręgowy PCK w 
Katowicach 

Organizacja konkursów: Rejonowy Konkurs Promocji Zdrowego Stylu Życia „Mały 
Ratownik 2015” , Rejonowy etap  „Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu 
Życia PCK”. Nagradzanie opiekunów szkolnych kół PCK, składanie  podziękowań za 
krzewienie idei czerwonokrzyskich i promocję zdrowia wśród uczniów mysłowickich 
szkół. Edycja konkursów odbywa się dzięki corocznej dotacji Urzędu Miasta  na 
realizację zadania: „Prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia, honorowego 
krwiodawstwa i edukacji zdrowotnej na terenie Mysłowic” dla Polskiego Czerwonego 
Krzyża. 

Społeczne Towarzystwo 
Hospicjum Cordis w 

Mysłowicach 

Organizacja wśród społeczności szkolnej zbiórek środków czystości na rzecz 
podopiecznych placówki. 

Placówka Opiekuńczo - 
Wychowawcza „Familijne 
Zacisze” w Mysłowicach 

Organizacja wśród społeczności szkolnej zbiórek słodyczy, zabawek na rzecz 
podopiecznych placówki. Współpraca w zakresie prowadzenia procesu dydaktyczno – 
wychowawczo – opiekuńczego podopiecznych. 

Parafia Matki Boskiej Bolesnej 

Współorganizowanie wycieczek, pielgrzymek dla dzieci, rekolekcji wielkopostnych, 
współorganizowanie parafiady. Organizowanie w kościele wystaw prac konkursowych 
naszych uczniów. Uczniowie  pochodzący z rodzin z trudnościami finansowymi 
korzystają z Ochronki parafialnej. Parafia dofinansowuje zakup przyborów szkolnych dla 
uczniów znajdujących się w potrzebie. 

Sekretariat do spraw 
Ewangelizacji Misyjnej w 

Katowicach 

Realizacja programu „Pomoc w edukacji afrykańskich dzieci” – organizowanie zbiórek 
artykułów szkolnych, sportowych dla szkół w Afryce, organizowanie spotkań 
z misjonarzami, prowadzenie lekcji otwartych na temat „Kościół misyjny w Afryce”. 

Fundacja Orszak Trzech Króli Współorganizowanie Orszaku Trzech Króli. 

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci 
Organizowanie inicjatyw Kolędników Misyjnych, udział dzieci I-Komunijnych w akcji 
„Dzieci pomagają dzieciom świata”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Szkoła Podstawowa 
Nr 13 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. 

Henryka 
Sienkiewicza 

Stowarzyszenie Katolickiej 
Wspólnoty „Emmanuel” 

Prowadzenie prelekcji, konferencji, wykładów z zakresu formacji religijnych, 
prowadzenie zajęć dla dzieci z zakresu formacji chrześcijańskiej podczas rekolekcji 
w czasie wakacji. 

Szkoła Podstawowa 
Nr 14 

Fundacja na rzecz 
Róźnorodności społecznej 

Organizacja darmowego szkolenienia kadry w zakresie wypracowania w szkole kodeksu 
równego traktowania. 

"Szlachetna paczka" Organizacja paczki światecznej dla wybranej rodziny. 

"Jestem w schronisku - pomóż 
mi proszę" 

Zbiórka żywności oraz współpraca ze schroniskiem. 

Fundacja " Silesia" Podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci. 

Szkoła Podstawowa 
Nr 17  

im. Jana Pawła II 

Unicef "Mali uczniowie idą do Zapoznanie  z sytuacja dzieci w Mali oraz zebranie pieniędzy na ich edukacje. 
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szkoły" 

Hospicjum Cordis Akcja "Dziewczynka z zapałkami" - zbiórka funduszy na hospicjum. 

WOPR Prelekcje nt. bezpieczeństwa nad wodą. 

Schronisko dla zwierząt Akcja "Dołącz do naszej paki - dokarmiaj zwierzaki" – zbiórka. 

Stowarzyszenie WIOSNA Akcja "Szlachetna Paczka" - zbiórka darów dla rodziny 

Zespół Szkolno - 
Przedszkolny Nr 2 

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z 
pomocą" 

Zbiórka nakrętek dla chorej dziewczynki 

Fundacja ekologiczna „Silesia” Coroczny udział w akcji „Posadź swoje drzewko” 

Szlachetna paczka Cykliczny udział. 

Przedszkole Nr 1 z 
Oddziałami 

Integracyjnymi Schronisko dla zwierząt Coroczna akcja zbierania pożywienia i różnych akcesoriów dla zwierząt. 

Przedszkole nr 3 
Stowarzyszenie Bezpieczne 

Miasto 
Akcje i imprezy dla dzieci, propagowanie zasad bezpieczeństwa. 

Przedszkole Nr 4 
Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom Niepełnosprawnym " 
Radość " 

Spotkania integracyjne - występy artystyczne przedszkolaków. 

Klub Gaja 
– promowanie ekologicznych postaw udział w projektach proponowanych przez Klub 
Gaja „ Święto Drzewa”. 

Fundacja Ekologiczna „SILESIA”- 
„Posadź swoje drzewko” w ramach akcji nasz ogród przedszkolny został doposażony 
w zieleń. W ramach sadzenia roślin dzieci poznały gatunki drzew oraz warunki sadzenia 
i dbania o rośliny. 

UNICEF 
Udział w akcjach Szkoła z Prawami Dziecka”, cykl zajęć na temat praw dziecka. Zajęcia 
dla dzieci i rodziców. 

ABCXXI- Cała Polska Czyta 
Dzieciom 

W ramach akcji odbyły się Zabawy z rodzicami, promowanie literatury dziecięcej, 
wymiana książek między przedszkolakami i rodzicami 

Fundacja Dzieci Niczyje 
Necio.pl to projekt edukacyjny skierowany do dzieci w wieku 4-6 lat, którego celem jest 
nauka bezpieczeństwa w Internecie. Zapoznanie dzieci z bezpieczeństwem w internecie. 
Pedagogizacja rodziców. 

Przedszkole Nr 5 

Centrum Informacji Europejskiej 
w Katowicach 

Otrzymanie materiałów pomocniczych dla kółka europejskiego. 

Towarzystwo Nasz Dom 2-krotny udział w akcji- wiosna , jesień. 

„Szlachetna Paczka” Koordynowanie działań na rzecz najuboższych rodziców dzieci z przedszkola. Przedszkole Nr 8 

Fundacja Bliżej Szczęścia Zbieranie nakrętek dla dzieci: Natalki, Bartusia, Tymka. 

Fundacja „ Pomagam” Zbieranie zakrętek  dla dziewczynki Alicji Odziemek na turnus rehabilitacyjny. 

Towarzystwo Nasz Dom Akcja „Góra grosza". 
Przedszkole Nr 9 

Towarzystwo Opieki  Nad 
Zwierzętami w Polsce 

Zbieranie karmy  dla bezdomnych zwierząt z mysłowickiego schroniska. 

Przedszkole Nr 10 
Stowarzyszenie Bezpieczne 

Miasto 
Akcje i imprezy dla dzieci, propagowanie zasad bezpieczeństwa. 

Przedszkole Nr 12 Szlachetna paczka zbiórka dla rodzin potrzebujących. 

Schronisko dla bezdomnych 
zwierząt w Mysłowicach 

Przeprowadzanie akcji wsparcia dla zwierząt ze schroniska pod hasłem "Zbiórka dla 
Burka". 

Fundacja "Silesia" Udział w akcji "Posadź swoje drzewko". 

Chore dziecko- Pawełek Szlamer Zbiórka zakrętek dla chorego Pawełka. 

Fundacja "Reba" Prowadzenie selektywnej zbiórki baterii. 

Przedszkole Nr 13 
im. Janusza Korczaka 

Fundacja "Nasz Dom" Przeprowadzenie akcji "Góra grosza". 

Związek zawodowy górników w 
Polsce Katowickiego Holdingu 

Węglowego S.A. przy KWK 
Mysłowice-Wesoła 

Zaproszenie górników w strojach galowych i panie w strojach śląskich z okazji Dnia 
Górnika - dzieci otrzymują słodycze. 

Polski Związek Hodowców 
Gołębi Pocztowych Oddział 

Mysłowice 

Zaprezentowanie dzieciom hodowlę gołębi pocztowych - krótka pogadanka przez 
miłosników hodowli. 

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy 

Zbiórka środków dla osób potrzebujących pomocy. 

Fundacja Ekologiczna - Silesia 
Akcja posadź drzewko - przez dzieci z pracownikami fundacji, zbiórka pustych tonerów 
i kardridze. 

Fundacja Śląskiego Centrum 
Chorób Serca w Zabrzu 

Akcja poduszka dla maluszka - zbieranie poduszek dla chorych dzieci. 

Palotyńska Fundacja Misyjna 
Salvatti 

Akcja zbierania znaczków na misję - wsparcie misjonarki i misjonarzy pracujących 
w krajach misyjnych. 

Schronisko dla bezdomnych 
zwierząt Towarzystwo Opieki 

nad zwierzętami 
Akcja zbierania przez dzieci  zabawek, karmy i artykuły pielęgnacyjne dla zwierząt. 

Wolentariat - bibliotekarka Pogadanka na temat książek, zajęcia plastyczne i czytanie bajek. 

Przedszkole Nr 18 

Hospicjum "Cordis" Zbiórka środków na pomoc dla osób chorych. 

Próbna ewakuacja. 

Zajęcia pokazowe dla dzieci w zakresie pierwszej pomocy. 
Ochotnicza Straż Pożarna w 

Dziećkowicach 
Wycinka lub pielęgnacja drzew w ogrodzie przedszkolnym. 

Propagowanie zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy. Stowarzyszenie Bezpieczne 
Miasto i Automobilklub 

Mysłowice 
Akcje i imprezy dla dzieci. 

Przedszkole Nr 19 

Klub Jeździecki „Arabka” w Jazda konna dla dzieci. 
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Akcje (w tym charytatywne). Dziećkowicach 
Uroczystości (występy dzieci). 

Schronisko dla bezdomnych 
zwierząt Towarzystwo Opieki 

nad zwierzętami 
Zbiórki karmy. 

1. Wykonanie bożonarodzeniowych kartek świątecznych na cele hospicjum. 

2. Wykonanie wielkanocnych kartek świątecznych na cele hospicjum. 

3. Przekazanie funduszy uzyskanych   z szkolnego kiermaszu świątecznego  
"Ale bombka". 

4.Wykonanie przez uczniów z Koła Rękodzieła Artystycznego na rzecz hospicjum 
woreczkow przeznaczonych do rehabilitacji. 

5. Wykonanie przez uczniów filcowanych obrazków i przekazanie ich na aukcję 
w hospicjum. 

Społeczne Towarzystwo 
Hospicjum Cordis 

6. Udział w akcji Pisanka - przekazanie na aukcje pisanek wielkanocnych wykonanych 
przez uczniów. 

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy 

Zbiórka funduszy na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny 
ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. 

"Góra grosza: - akcja 
przeprowadzona pod 

patronetem MEN na rzecz 
Domów dla Dzieci i zawodowych 

rodzin zastępczych 

Zbiórka i przekazanie funduszy. 

Fundacja "Dziewczynka z 
zapałkami" 

Akcja prowadzona w jeden weekend    w miesiącu- kwesta na rzecz rodzin 
wielodzietnych, dzieci niepełnosprawnych z ubogich rodzin. Dzięki akcji uczniowie 
naszej szkoły otrzymują dopłatę do śniadania w szkole, podręczników oraz koniecznego 
leczenia. 

1.Zbiórka karmy i kocy dla zwierząt przebywających w mysłowickim schronisku. 

2.Pomoc w przygotowaniu dekoracji świątecznej na dzień otwarty w schronisku, pomoc 
w organizacji dnia otwartego- wyprowadzanie psów. 

Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami W Polsce. 

Schronisko dla bezdomnych 
zwiarząt w Mysłowicach. 3. Wykonanie przez uczniów plakatureklamowego dla schroniska. 

Gimnazjum Nr 1 z 
Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. 
Wojciecha 
Korfantego 

Stowarzyszenie Chorych z 
Przepukliną Oponowo -  

Rdzeniową 
Pomoc w organizacji balu karnawałowego dla dzieci. 

Fundacja „DZIECI  NICZYJE” Udział szkoły w programie profilaktyki przemocy wobec dzieci „Chronimy Dzieci”. 

Centrum Wspierania Inicjatyw 
dla Życia i Rodziny 

Udział szkoły w programie „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. 

Fundacja Centrum Edukacji 
Obywatelskiej 

Udział szkoły w programie „Wf z klasą”. 

Fundacja SHALOM Udział szkoły w ogólnopolskim konkursie „Na wspólnej ziemi”. 

Międzynarodowa Organizacja 
AIESEC 

Udział szkoły w międzynarodowym projekcie – wizyta studyjna stażystów z Chin i Indii. 

Fundacja Ekologiczna ARKA Udział szkoły w ogólnopolskim projekcie „Listy do Ziemi”. 

Stowarzyszenie WIOSNA Realizacja projektu „Szlachetna Paczka”. 

Fundacja UNIA BRACKA 
Organizacja spotkań prozdrowotnych dla uczennic i rodziców (dot. profilaktyki zakażeń 
wirusem HPV). 

Stowarzyszenie „MOCNI  
RAZEM” 

Udział szkoły w projekcie „Obywatele Planety A” (warsztaty dla uczniów: „Mowa 
nienawiści”, „Wolontariat”). 

Fundacja „ZACZYTANI” Udział w akcji „Podaruj książkę, stwórz bibliotekę małego pacjenta”. 

Muzeum Historii Żydów Polskich 
„POLIN” 

Udział w akcji społeczno – edukacyjnej „Żonkile”. 

Organizacja plenerowych lekcji historii: udział w I i II Pikniku Historycznym. 

Stowarzyszenie „Mysłowicki 
Detektyw Historyczny” oraz 

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Zabytków Fortyfikacji „PRO 

FORTALICIUM” 

w tym udział w konkursie na najciekawsze przebranie z przełomu XIX i XX wieku 
„Stylowa Podróż w czasie”; udział w Dniu Sapera – pomoc przy porządkowaniu terenu 
wokół pomnika 23. Batalionu Saperów oraz udział w uroczystościach; udział w 
spotkaniach otwartych stowarzyszenia, na których odbywają się prelekcje związane z 
historią miasta Mysłowice; udział w konkursach historycznych organizowanych przez 
stowarzyszenie (zarówno jako uczestnicy jak i współorganizatorzy); udział w prelekcji 
„Mysłowice dawniej i dziś”; udział w spacerach historycznych; udział w grze historycznej 
„Mysłowice dawniej i dziś”. 

Stowarzyszenie HOSPICJUM  
CORDIS 

Organizacja świątecznych koncertów kolęd i pastorałek dla pensjonariuszy Hospicjum; 
udział w akcji „Malowanie pisanek”; przekazanie na kiermasz kartek świątecznych 
przygotowanych przez młodzież G2. 

Parafia NSPJ w Mysłowicach 

Udział młodzieży w Orszaku Trzech Króli; współorganizacja uroczystości Bożego Ciała; 
udział w Festynie Dzieci Bożych; udział w obchodach Roku Kardynała Hlonda; 
organizacja pokonkursowej wystawy prac plastycznych uczniów G2 – „Jan Paweł II –  
święty naszych czasów”; udział w II Chrześcijańskim Biegu Trzeźwości – ku czci św. Jana 
Pawła II o puchar Arcybiskupa Metropolity Katowickiego. 

Schronisko dla bezdomnych 
zwierząt w Mysłowicach 

Udział młodzieży w akcji „Paczka szczęścia dla czworonogów”. 

Fundacja ekologiczna SILESIA Udział szkoły w akcji „Posadź swoje drzewko”. 

Gimnazjum Nr 2 im. 
Noblistów Polskich 

Stowarzyszenie Amazonek 
„TĘCZA” 

Udział gimnazjalistek w prelekcjach „Samobadanie jako metoda profilaktyki raka piersi”. 
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Klub Sztuk i Centrum Walki 
SHOGUN 

Pokazy sztuk walk wschodu i organizacja prelekcji podczas Dni Otwartych Szkoły i Dni 
Sportu. 

Stowarzyszenie Producentów i 
Dziennikarzy Radiowych 

(Poznań) 
Udział w kampanii edukacyjno – profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 

PCK oraz Państwowy Powiatowy 
Inspektorat Sanitarny w 

Katowicach 

Udział w akcjach, konkursach, programach edukacyjnych: „Jarmark zdrowia”, „Trzymaj 
formę! Bądź aktywny!”, światowy dzień AIDS, HIV -  „Czerwona Kokardka”, „Światowy 
Dzień Bez Tytoniu”, Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, Olimpiada Promocji 
Zdrowego Stylu Życia - „Eskulapiada”. 

Fundacja 777 Spotkanie z Piotrem Gruszką – propagowanie zdrowego stylu życia. 

Stowarzyszenie Pomocy 
Niepełnosprawnym „SKARBEK” 

Organizacja spotkania jasełkowego. 

Fundacja „Rycerze i Księżniczki” 
Zbiórka odzieży, groszy, nakrętek na rzecz chorego chłopca; udostępnienie pomieszczeń 
szkoły na kiermasz. 

Bardzo Prywatny Portal Ludzi 
Ciekawych 

Udział w ogólnopolskim konkursie „Bajka i legenda świata w życie nam się wplata”. 

Stowarzyszenie Kibiców GKS 
Katowice 

Zbiórka groszy na rzecz chorego chłopca. 

Ośrodek Hipoterapeutyczny 
„PADOK” oraz Koło łowickie 

„TROP” 

Udział w zajęciach warsztatowych i lekcjach terenowych oraz organizacja imprez 
plenerowych. 

Agencja Amnesty International Udział młodzieży w „Maratonie Pisania Listów” – „W obronie praw człowieka”. 

Fundacja „Jas i Małgosia” Zbiórka nakrętek na rzecz chorego chłopca. 

Towarzystwo „NASZ  DOM” Udział w akcji „Góra Grosza”. 

Parlamentarny Zespół do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych 

Udział w konkursie integracyjnym „Z taktem i uśmiechem”. 

Polski Związek Niewidomych 
Koncert Szkolnej Orkiestry Gitarowej i zespołu wokalno – instrumentalnego 
„Zaśpiewani” dla pensjonariuszy i pacjentów. 

Polsko – Niemiecka Współpraca 
Młodzieży 

Organizacja Dnia Niemieckiego „Co wiem, a czego nie wiem o Niemczech”. 

Fundacja „NASZA  ZIEMIA” i 
Fundacja „SPRZĄTANIE  ŚWIATA  

– POLSKA” 
Udział młodzieży w akcji „Sprzątanie Świata”. 

Stowarzyszenie „ŚLONSKO  
FERAJNA” 

Udział młodzieży w Konkursie Ślonskiego Wicowania. 

Fundacja ABCXXI – Cała Polska 
czyta dzieciom 

Udział młodzieży w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 

Wojewódzkie Wodne 
Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe w Katowicach oraz 
Drużyna WOPR 

Udział młodzieży w zajęciach edukacyjnych: „Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą”. 

Śląskie Centrum Profilaktyki i 
Psychoterapii w Katowicach 

Udział młodzieży w warsztatach profilaktycznych. 

Dom Śląski w Katowicach 
Udział młodzieży w spotkaniu  poszerzającym wiedzę o zagadnienia związane z historią 
i kulturą własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową. 

Ogródki działkowe „Jutrzenka” 
Współudział w zagospodarowaniu terenów zielonych wokół szkoły oraz wspieranie prac 
remontowych na terenie szkoły. 

PTTK Współudział w organizacji szkolnej turystyki. 

Społeczne Towarzystwo 
Hospicjum Cordis, Katowice 

Pomoc w zbieraniu środków  na utrzymanie ośrodka- sprzedaż  ręcznie malowanych 
jajek  i  bombek przez wolontariuszy. 

Stowarzyszenie Osób 
Bezrobotnych „Wspólna 
Przyszłość”, Mysłowice 

Zbiórka żywności w szkole  i przygotowanie paczek świątecznych. 

Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów” RKO”. Automobilklub Mysłowicki- 
Mysłowice „Wykorzystanie defibrylatora AED”. 

Mysłowicki Klub Kyokushin 
Karate 'Roki' 

Pokazy zawodników w ramach ”Tygodnia zdrowia” zorganizowanego w szkole. 

Parafia MBB w Mysłowicach- 
Brzęczkowicach 

Zbiórki przyborów szkolnych i zabawek dla dzieci z Parafialnej Ochronki, opieka 
pedagogiczna  na koloniach letnich organizowanych dla w/w dzieci. 

Polska Akcja Humanitarna Akcja - „Świat bez głodu. ”Zbiórka pieniędzy na pomoc dla dzieci z Haiti. 

Projekt „ Obywatele  Planety A”- pobudzenie aktywności społecznej młodzieży. 
Stowarzyszenie a Rzecz Rozwoju 

Społeczności Lokalnej „ Mocni 
razem” 

Zorganizowanie przez uczniów akcji promującej świadoma adopcję bezdomnych 
zwierząt, przeprowadzenie cyklu lekcji wychowawczych na temat praw człowieka  
i wolontariatu, szkolenia dla nauczycieli  na temat pozyskiwania funduszy. 

Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych „ Skarbek” 
w Mysłowicach, Stowarzyszenie 

Amazonek 

„ Tęcza” w Mysłowicach 

Współorganizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych- 
rozgrywki sportowe, wolontariat sędziujących. 

Gimnazjum Nr 3 z 
Oddziałami 

Integracyjnymi i 
Dwujęzycznymi im. 

Karola Wojtyly 

Fundacja „Okaż serce dzieciom i 
osobom niepełnosprawnym” 

Łódź 
Kwestowanie na rzecz Fundacji w Kauflandzie w Mysłowicach. 
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Fundacja Burego Misia im. 
Bogdana Jańskiego  w Bytomiu 

Przeprowadzenie loterii fantowej na rzecz fundacji. 

UNICEF 
Projekt „ Wszystkie kolory świata’- szycie i  przeprowadzenie aukcji lalek- dochód 
przeznaczony na zakup szczepionek dla dzieci z Sierra Leone. 

Stowarzyszenie „ Wiosna” Udział w projekcie „ Szlachetna paczka”-  pomoc dla rodziny z Mysłowic. 

Fundacja „ Szansa dla 
niewidomych”: 

Wykonanie kompletów biżuterii przeznaczonych  na kiermasz zorganizowany przez 
Fundację. 

Klub Gaja Wilkowice 
Udział w akcji „ Święto drzewa”- sadzenie drzewek, przeprowadzenie warsztatów 
ekologicznych dla przedszkolaków. 

Schronisko dla zwierząt w 
Mysłowicach 

Zbiórka karmy i koców dla zwierząt. 

Fundacja „ Pomóż i Ty” Gdynia sprzedaż cegiełek- dochód przekazany na konto fundacji. 

Hospicjum Cordis praca wolontariuszy, organizowanie zbiórek. Gimnazjum Nr 5 im. 
Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 
Towarzystwo "Nasz dom" "Góra grosza" – zbiórka na rzecz rodzinnych domów dziecka. 

1. Młodzież Gimnazjum nr 6 bierze udział w imprezach organizowanych przez PTTK. Polskie Towarzystwo 
Turystyczno – Krajoznawcze 

Oddział Mysłowice 
2.Uczniowie Gimnazjum nr 6 jako wolontariusze wspomagają przy organizacji imprez 
turystycznych. 

Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Mysłowicach 

1. Szkoła od początku istnienia gimnazjum organizuje akcje pomocy schronisku, 
z których dochód przeznaczamy na zakup karmy dostarczanej do schroniska. 

Parafia Kosztowy 
1. Współorganizacja: festynu parafialnego, wspólne włączenie się w organizację 
Światowych Dni Młodzieży. 

Klub Sportowy Unia Kosztowy 
1. Współorganizacja imprez sportowych.  2. Wspólne działania na rzecz budowy boiska 
sportowego przy szkole. 

Hospicjum Cordis 
1.  Coroczna organizacja kiermaszu,  z którego dochód przeznaczony jest dla Hospicjum, 
włączenie się do akcji „Pisanka”. 

Rada Osiedla 
1. Wspólne działania na rzecz budowy boiska sportowego.  2.  Udostępnianie lokalu na 
zebrania Rady Osiedla. 

Fundacja Sportu i Sztuki Fenix 
1. Uczniowie Gimnazjum nr 6 jako wolontariusze wspomagają przy organizacji imprez 
sportowych. 2. Uczniowie i nauczyciele biorą udział w imprezach organizowanych przez 
fundację. 

Gimnazjum Nr 6 

Stowarzyszenie Biegowe 
Truchtacz Mysłowice 

1. Uczniowie Gimnazjum nr 6 jako wolontariusze wspomagają  organizację imprez 
sportowych.  2. Uczniowie i nauczyciele biorą udział w imprezach organizowanych przez 
stowarzyszenie. 

Polska Unia Onkologii współorganizowanie akcji „Mam Haka na Raka”. 

Fundacja Gwiazda Nadziei 
Pozyskanie materiałów, organizacja prelekcji i konkursu w ramach akcji „Podstępne 
WZW”. 

Fundacja MSD dla Zdrowia 
Kobiet 

Pozyskanie materiałów, organizacja prelekcji w ramach programu profilaktyki raka 
szyjki macicy „Wybierz życie. Pierwszy krok”. 

Śląski Instytut Psychoterapii Prelekcje w ramach profilaktyki uzależnień. 

Grupa PONADTO 
Organizacja zajęć i happeningów promujących alternatywne sposoby spędzania 
wolnego czasu, rozwijających kreatywność. 

Śląskie Centrum Profilaktyki 
Psychoterapii 

Zajęcia związane z szeroko pojętą profilaktyką. 

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy 

Wolontariusze zbierający fundusze w trakcie kolejnych Orkiestr. 

Polski Związek Niewidomych 
Wolontariusze pomagają podopiecznym obsługiwać komputer, odpisywać na maile, 
czytają im. 

Stowarzyszenie „Tęcza” Prelekcje dotyczące profilaktyki raka piersi. 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 

Amnesty International 
Organizacja Maratonów Pisania Listów w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia 
Praw Człowieka. 

Stowarzyszenie 
 "Nasza Wspólna przyszłość" 

Uczniowie naszej szkoły pomagają w przeprowadzeniu akcji zbiórek żywności 
prowadzonych w sklepach na terenie miasta Mysłowic. 

Szlachetna Paczka Wolontariat uczniów i udostępnienie pomieszczeń do przeprowadzenia finału akcji. 

Hospicjum Cordis Katowice 
Wolontariat uczniów – całoroczny (pomoc w pracach porządkowych, malowanie 
pisanek. 

Amazonki Mysłowice Profilaktyka raka piersi prelekcje dla dziewcząt klas I cyklicznie. 

Stowarzyszenie Trzeźwościowo 
Abstynenckie “WSPARCIE” 

Szkolenie dla pedagogów. 

Jednostka Strzelecka 3013 
Mysłowice im. pułkownika 

Ryszarda Kuklińskiego 
Uczniowie są członkami jednostek strzeleckich. 

LOK 
Współpraca polega na: korzystaniu z ich infrastruktury czyli np. strzelnicy, broni; 
organizacji różnych imprez, w okresie ferii, wakacji; na terenie szkoły działa jednostka 
LOK-u. 

OSP 
Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla uczniów na terenie szkoły oraz placówki OSP. 
Cykliczne organizowanie Powiatowego Konkursu Wiedzy Pożarniczej. 

DKMS Baza dawców Komórek 
Macierzystych Polska 

udostępnienie pomieszczeń dla Stowarzyszenia w celu rejestracji dawców. 

II Liceum 
Ogólnokształcące 
im. Powstańców 

Śląskich 

Towarzystwo Nasz Dom Udział młodzieży w zbiórce "Góra grosza". 
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Wielka orkiestra Świątecznej 
Pomocy 

Wolontariat uczniów. Zbiórka pieniędzy na rzecz wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Schronisko dla bezdomnych 
zwierząt Towarzystwa Opieki 

nad Zwierzętami w Mysłowicach 
Wolontariat, pomoc w formie zbiórki żywności, środków chemicznych, kocy itp. 

PCK Organizacja konkursów, Propagowanie krwiodawstwa wśród uczniów II LO. 

Stowarzyszenie Ognisk 
Edukacyjno - Artystycznych 

Amadeusz 
Pomoc w organizacji koncertów muzycznych. 

Fundacja ,,Pomagamy z 
uśmiechem'' 

Zbiórka nakrętek dla chorych dzieci. 

Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i wiolecznictwa 

w Katowicach 
Przeprowadzenie akcji krwiodawstwa w szkole. 

Dom Małego Dziecka w 
Mysłowicach 

Zbiórka słodyczy i maskotek. 

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy 

Organizacja mysłowickiego sztabu. 

Towarzystwo ,,Nasz Dom'' Organizacja ,,Góry Grosza'' w szkole. 

Stowarzyszenie ,,Jasny Promyk 
Słońca'' Częstochowa 

Zbiórka pieniędzy dla chorych dzieci. 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 im. gen. Jerzego 

Ziętka 

Szlachetna Paczka 
Zbiórka artykułów spożywczych, chemicznych oraz innych potrzebnych rzeczy dla 
wybranej rodziny. 

Stowarzyszenie WIOSNA 
Zaangażowanie społeczności szkolnej w przedsięwzięcie „Szlachetna Paczka” dla 
wybranej rodziny. 

Fundacja WOŚP Udział wolontariuszy w zbiórce pieniędzy podczas finału WOŚP. 

Towarzystwo NASZ DOM Udział społeczności szkolnej w zbiórce monet podczas akcji Góra Grosza. 

Fundacja „Pomagamy z 
uśmiechem” 

Udział w akcji „Nakręć się i pomagaj z uśmiechem” – zbiórka nakrętek dla chorych 
dzieci. 

Hospicjum „Cordis” Udział wolontariuszy w akcji charytatywnej „Pisanka”. 

Schronisko dla zwierząt 
w Mysłowicach 

Organizacja akcji charytatywnej „Pełna Miska dla Schroniska”. 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 

Klasztor Zakonu Braci 
Mniejszych (O.O. Franciszkanie) 

Udział młodzieży w akcji charytatywnej „Adopcja na odległość”. 

Fundacja ekologiczna Silesia Pomoc w organizacji konkursów ekologicznych. 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 
Nr 3 

Fundacja rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych Modern 

Rehab 
Współpraca w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym. 

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy 

1. Dnia 9.01.2015 w naszej szkole odbył się kolejny już szkolny finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, której dochód został przeznaczony na leczenie dzieci w oddziałach 
pediatrycznych, onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. Podczas 
imprezy uczniowie przygotowali przedstawienie . Wystąpił również szkolny zespół 
taneczny. Odbyła się licytacja olbrzymiej maskotki oraz loteria zabawek. Można było 
zakupić słodkości. W imprezie uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz 
zaproszeni goście - przedszkolaki z zaprzyjaźnionego przedszkola. Wszyscy świetnie się 
bawili i hojnie wspierali WOŚP. 

1. 10.01.2015r.-zabawa karnawałowa dla dzieci 

2. W dniu 15  maja 2015r uczeń Adrian Skupnik oraz absolwent Sebastian Szafarczyk 
przedstawili swoje prace w  XVI Wiosennym Przeglądzie Sztuki Nieprofesjonalnej 
w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku. Wśród wielu prac linoryty  
młodych artystów prezentowały się znakomicie. Na wernisażu można było zobaczyć 
sztukę teatralną pt.:  "Oświadczyny" w wykonaniu Teatru Ludowego "TRADYCJA". 

3. 31 maja 2015 r. uczestniczyliśmy w Dniu Organizacji Pozarządowych i Dniu Dziecka w 
Mysłowicach. Festyn został  zorganizowany w ramach projektu "My PART 
"współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wśród wielu atrakcji festynu 
stowarzyszenie przedstawiło bogatą ofertę szkoły, prace dzieci i nauczycieli. Na scenie 
wystąpili uczniowie z programem tanecznym. Było malowanie twarzy, skręcanie 
balonów, sprzedaż ceramiki, bransoletek i decoupage. Przedstawiliśmy wystawę 
portretów uczniów fotografki Moniki Opieki- Nowak oraz mozaiki szkolnego koła 
ceramicznego. 

Zespół Szkół 
Specjalnych im. 

Janusza Korczaka 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Pomocy Uczniom i Szkole 

"Nasze Dzieci" przy Zepole Szkół 
Specjalnych Im. Janusza 
Korczaka w Mysłowicach 

4. Obchody Dnia Patrona Szkoły – Janusza Korczaka – w Zespole Szkół Specjalnych 
w Mysłowicach 23 października 2015Uczniowie wraz z zaproszonymi gośćmi mogli 
bawić się w dojenie sztucznej krowy, zatańczyć zumbę, ulepić ptaszka z gliny czy też 
ułożyć puzzle z wizerunkiem Janusza Korczaka – patrona szkoły. Mogli wziąć także 
udział w rozgrywkach w darta czy euro sumo, pobawić się na tablicach multimedialnych 
oraz pobiegać na macie interaktywnej. Ci, którzy lubią muzykę znaleźli także coś dla 
siebie – warsztaty bębniarskie. A dla miłośników psów była możliwość zabawy z Brego – 
szkolnym „dogoterapeutą”. 
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5.W Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku wzięliśmy  udział 
w przedsięwzięciu artystycznym pt. „Tyle spojrzeń”, którego celem było promowanie 
sztuki „art brut”. 6 listopada 2015 r., podczas uroczystego wernisażu prace naszych 
uczniów znalazły się obok innych prac   artystów niekonwencjonalnych, tworzących 
z potrzeby ducha, niezależnie od wpływów kultury. Tym samym włączyliśmy  się 
w światowy nurt promowania sztuki, która w końcu uzyskała pełnoprawne miejsce 
w strukturze współczesnej plastyki. Wernisaż został uświetniony wykładem dr Anny 
Matyji na temat roli sztuki w terapii. 

6. II Jarmarku Świątecznym w Mysłowicach- 06.12.2015r. Stoisko z rękodziełem 
uczniów i nauczycieli  m.in. anioły, misy,  małe stajenki betlejemskie wykonane 
z ceramiki, bombki, dzwonki oraz inne wyroby z decoupage . 

7.Festiwal „Anioł w Miasteczku” w Lanckoronie- 13 grudnia 2015r. Uczniowie Zespołu 
Szkół Specjalnych po raz 3 bawili się wyśmienicie na Festiwalu  Anioł w Miasteczku. 
Zabawę na anielskim jarmarku zaczęli od warsztatów „Anielska iskierka” w Cafe 
Pensjonat. Wesoło spędzali czas tworząc cudowne lampiony. 

8. Zakup pomocy dydaktycznych  i wyposażenia dla szkoły w związku z porozumieniem 
stowarzyszenia z Fundacją "Pomoc Szkole" - program 1%. 

9. Finansowanie hipoterapii dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych. 

Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym 

"Radość" w Mysłowicach 

Stowarzyszenie Pomocy 
Niepełnosprawnym "Skarbek" w 

Mysłowicach 

3 grudnia 2015r. - Razem sprawniej … Dzień Osób Niepełnosprawnych w Mysłowicach  
Szkoła wspólne z innymi organizacjami pozarządowymi wykonywała scenografię na ten 
dzień. W Mysłowickim Ośrodku Kultury zgromadzili się z tej okazji przedstawiciele 
Urzędu Miasta, zaproszeni goście oraz najważniejsi tego dnia – podopieczni instytucji 
działających na rzecz niepełnosprawnych. Odbyła się tam wystawa ich prac. 

Centrum Kształcenia 
Praktycznego 

Dom Dziecka w Mysłowicach Usługi fryzjerskie dla dzieci w pracowni fryzjerskiej w CKP Mysłowice 

Stowarzyszenie ,,Wiosna''- Akcja 
,,Szlachetna paczka” 

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się 
w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA. W naszej 
jednostce odbywały się szkolenia wolontariuszy szlachetnej paczki. Jeden 
z pracowników Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach -Magdalena Gawlas jest 
jednym z głównym koordynatorów organizujących zbiórkę wolontariuszy do akcji, 
a także samą akcję. 

UNICEF - Stowarzyszenie Polski 
Komitet Narodowy Funduszu 
Narodów Zjednoczonych na 

Rzecz Dzieci 

UNICEF to organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci. 
Młodzieżowy Dom Kultury uczestniczył w projekcie ,,MALI uczniowie idą do szkoły”, 
gdzie zorganizowaliśmy w naszym mieści konkurs literacko- plastyczny dla uczniów 
Mysłowickich szkół. Gdzie głównym założeniem było zebranie środków finansowych na 
edukację dzieci w MALI, z przygotowanych książeczek i ich sprzedaży zebraliśmy kwotę 
755 złotych, którą przekazaliśmy do UNICEF. 

Młodzieżowy Dom 
Kultury 

Hospicjum ,,Cordis” 

W Młodzieżowym Domu Kultury działa koło plastyczne o nazwie ,,Mali artyści”, 
którego opiekunem jest pani Mirosława Przybylska. Bardzo często na zajęciach 
uczestnicy wykonują różne rzeczy, które przekazują do Hospicjum Cordis lub sprzedają 
na różnych kiermaszach (np. świątecznych), a zebrane pieniądze przekazują na 
Hospicjum. 

 


