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Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych (FIL)
Adres: Pl. Wyzwolenia 21, 40-423 Katowice, woj. śląskie
E-mail: fil.org.pl
Strony internetowe: www.fil.org.pl www.centrumzimbardo.pl www.nikiszowiec.com.pl
Rejestracja sądowa: 15.06.2009 KRS: 0000331302
Skład zarządu:
Waldemar Jan – prezes, Paweł Paściak – wiceprezes, Anna Solińska – wiceprezes,
Małgorzata Krakowiak – członek zarządu, Anna Rogowska – członek zarządu
W roku 2015 Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych realizowało szereg
różnorodnych działań na terenie województwa śląskiego. Swoją bieżącą działalność
organizacja prowadzi w Katowicach Nikiszowcu.
Stowarzyszenie realizowało w 2015 roku wiele działań w oparciu o współpracę,
m.in. z instytucjami publicznymi – z UM Katowice, UM Sosnowiec, UM Tychy. Dotyczyła
ona przede wszystkim tematyki rewitalizacji – w zakresie diagnozy oraz edukacji.
Stowarzyszenie realizowało również w partnerstwie z MOPS Katowice projekty unijne,
których celem była aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Giszowca oraz
Nikiszowca. Organizacja prowadziła także szereg mniejszych działania – zarówno w
ramach projektów jak i niezależnie od nich - których celem było wspieranie rozwoju
lokalnego. Stowarzyszenie współpracowało także z wieloma instytucjami kulturalnymi i
edukacyjnymi – m.in. z Teatrem Śląskim im. Wyspiańskiego w Katowicach, instytucją
Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Biurem
Dźwięków Katowice, Festiwalem Tauron Nowa Muzyka, Uniwersytetem Śląskim w
Katowicach oraz Gimnazjum nr 14 w Katowicach. Podejmowaliśmy także współpracę
wewnątrzsektorową

– m.in. ze Stowarzyszeniem MOST, z którym wspólnie

zorganizowaliśmy jedno z najważniejszych wydarzeń adresowanych do katowickich
organizacji pozarządowych. Wszystkie te przedsięwzięcia zostaną opisane bardziej
szczegółowo poniżej.
Znaczna część realizowanych aktywności była kontynuacją dotychczasowych, co
wynika przede wszystkim z dbałości o prowadzenie działań systematycznie i
długoterminowo oraz niechęci do realizacji wyrywkowych - „od projektu do projektu”.
Kontynuowano w 2015 roku m.in. działania służące wspieraniu rozwoju lokalnego
Nikszowca, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki. Wiąże się to m.in. z
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prowadzeniem Centrum Zimbardo oraz organizacją dwóch mających już swoją renomę
w regionie imprez: „Jarmark Na Nikiszu” i „Odpust U Babci Anny”, a także
przeprowadzeniem badań nt. rozwoju turystyki w Nikiszowcu oraz organizacją kilku
wizyt studyjnych i wycieczek po Nikiszowcu.
Stowarzyszenie w 2015 roku rozpoczęło także działalność gospodarczą, która
stanowi jego działalność uboczną. Dochód z działalności służy realizacji celów
statutowych organizacji.

W 2015 roku przeprowadzono dwie zbiórki publiczne:

„CENTRUM ZIMBARDO W NIKISZOWCU MA JUŻ ROK, POZWÓLMY, ABY MIAŁO JESZCZE
WIĘCEJ...” oraz „JEST TYLKO JEDNO TAKIE MIEJSCE - WESPRZYJ ZNÓW CENTRUM
ZIMBARDO W NIKISZOWCU”. Dochód z obu zbiórek został w całości przeznaczony na
działalność Centrum Zimbardo. W celu pozyskania wsparcia dla Centrum Zimbardo
udało nam się także nawiązać współpracę z firmami i innymi podmiotami
komercyjnymi.
DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE FIL W 2015 ROKU
I.

Projekt „Damy radę. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w
Katowicach”

Rok 2015 to etap kończący realizacje projektu „Damy radę. Program aktywizacji
zawodowej i społecznej w Katowicach”, realizowanego w partnerstwie z MOPS Katowice,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. W ramach projektu Stowarzyszenie realizowało dwa programy: CENTRUM
AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W NIKISZOWCU (PCAL NIKISZOWIEC) oraz GISZOWIECKIE
CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (GICAL). Oba programy realizowano jedynie przez
cztery miesiące tj. do końca kwietnia 2015 roku. W ramach PCAL Nikiszowiec
zrealizowano szereg przedsięwzięć z zakresu tzw. aktywnej integracji w tym m.in.:
1. Realizowano usługi animatora lokalnego
2. Organizowano spotkania w ramach klubu społecznościowego (zarówno dla
młodzieży jak i dla dorosłych)
3. Organizowano spotkania Klubu Wolontariusza, głównie w oparciu o społeczność
Centrum Zimbardo
4. Zrealizowano jedno spotkanie z zakresu poradnictwa specjalistycznego
5. Zrealizowano szkolenie wyjazdowe dla młodych animatorów
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6. Odbyły się cztery spotkania społeczności lokalnej
7. Zorganizowano spotkania edukacyjne, warsztaty artystyczne oraz spotkania
edukacyjno-prawne w formule poradnictwa prawnego
W ramach GiCAL zrealizowano w 2015 roku następujące działania:
1. Wsparcie animatorów lokalnych.
2. Społecznościowy Klub Samopomocowy (dla osób niepełnosprawnych, treningi
Nordic Walking, tzw. „Klub Młodej Mamy).
3. Poradnictwo indywidualne i grupowe.
4. Edukacja społeczna i obywatelska (spotkania społeczności lokalnej, spotkania
edukacyjne, spotkania edukacyjno-prawne realizowane w konwencji Punktu
Informacji Obywatelskiej).
5. Zrealizowano jedną inicjatywę lokalną (na terenie osiedla Adama).
6. Zrealizowano wyjazd integracyjny i dwa wyjścia integracyjne dla uczestników
projektu.
Całkowity koszt projektu "Damy radę" w części realizowanej przez Stowarzyszenie FIL w
2015 roku to kwota 111275,94 zł.
II.

Projekt „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej
w Katowicach”

Projekt ten jest realizowany od 1 IX 2015 roku w dzielnicy Katowice Giszowiec – w
partnerstwie z MOPS Katowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa. Działania adresowane są do osób, które chcą poprawić swoją sytuację na
rynku pracy – poprzez wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych.
Prowadzone są dla różnych grup i w różnej formie. Są to m.in.:
1. Cykl spotkań pn. „W kobiecym kręgu”, w ramach których wspólnie z
mieszkankami Giszowca pracujemy metodą pn. Study Circle. Istotą metody jest
budowanie relacji w grupie oraz wymiana wiedzy między uczestniczkami – dzięki
czemu mogą one wzajemnie się wspierać i sobie pomagać. W ramach „kobiecego
kręgu” odbywają się także spotkania z ekspertami, służące zdobyciu wiedzy i
umiejętności

przydatnych

na

rynku

pracy.

Panie

korzystają

także

z

indywidualnego poradnictwa służącego wspieraniu rozwoju zawodowego, a
także z pomocy animatorów.
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2. Cykle spotkań pn. „Chopy do roboty” – adresowane do mężczyzn, odbywają się na
analogicznych zasadach jak spotkania „W kobiecym kręgu”.
3. Praca z mieszkańcami Giszowca, nastawiona na ich zaangażowanie w zmianę na
rzecz swojego osiedla. Ma ona także umożliwić mieszkańcom lepsze poznanie się
i zidentyfikowanie wspólnych potrzeb. Dzięki temu mogą oni budować i
wzmacniać wzajemne relacje, będące podstawą do stworzenia lokalnej
społeczności. To także okazja, aby wyłonić lokalnych liderów oraz wzmocnić
kompetencje społeczne poszczególnych osób. Działamy na ulicach Karliczka,
Kolistej i Mysłowickiej.
4. Praca z osobami z niepełnosprawnością. Wspieramy głównie rozwój ich
kompetencji społecznych poprzez cotygodniowe spotkania, w ramach których
prowadzimy warsztaty artystyczne, klub filmowy, gry i zabawy manualne.
Wartość projektu dla FIL za okres 2015 roku wynosi 39 982,34 zł.
III.

Festiwal Organizacji Pozarządowych – Aktywne Katowice 2015

Festiwal organizacji Pozarządowych to projekt, który został zrealizowany w
partnerstwie ze Stowarzyszeniem MOST, Fundacją Piaskowy Smok przy wsparciu
Regionalnego Centrum Wolontariatu oraz AZS.
Głównym celem Festiwalu była aktywizacja społeczności lokalnych, promocja
społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnienie potencjału katowickich organizacji
pozarządowych. Festiwal współfinansowany był w ramach zadania publicznego przez
Miasto Katowice. Realizowany był w okresie 01.07.2015 - 30.09.2015.
Głównymi wydarzeniami w ramach Festiwalu były:
1. Warsztaty zorganizowane na terenie CINIBA w dniu 11.09.2016 r. Odbyło się 9
warsztatów tematycznych, których uczestnikami byli członkowie katowickich
organizacji

pozarządowych

(m.in.

nowe

technologie

w

organizacjach

pozarządowych, rozwój organizacji itp.)
2. Miasteczko Organizacji Pozarządowych zorganizowane na terenie Parku przy
pomniku Powstań Śląskich w dniu 12.09.2016 r. Miasteczko podzielono na kilka
stref tematycznych w ramach których każda organizacja mogła zaprezentować
siebie i swoje działania. W Miasteczku Organizacji obecnych było 58 (53
wystawców oraz 5 pozarządowych organizatorów wydarzenia) organizacji
pozarządowych działających w różnych obszarach – zdrowia, ekologii, edukacji,
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kultury, sportu, nowych technologii i wielu innych. W sumie podczas Miasteczka
wstawiło się 91 osób z zaproszonych NGO i 10 osób z NGO organizujących
wydarzenie.
Wydarzenia te poprzedzały przygotowania w ramach których organizowane były
m.in. spotkania organizacyjne, szkolenia wolontariuszy i działania promocyjne.
Stowarzyszenie FIL odpowiedzialne było w projekcie za organizację Miasteczka
Festiwalowego oraz częściowo za promocję (wykonano na sitodruk FIL koszulki
promujące Festiwal). Wartość projektu wyniosła 44040,00 zł, z czego dofinansowanie
UM Katowice - 28740,00 zł. Wartość przypadająca na FIL wyniosła: 6700,00 zł.
IV.

„Wirtualny Nikisz”

Projekt „Wirtualny Nikisz” został zrealizowany w ramach konkursu „Patriotyzm Jutra”
zorganizowanego przez Muzeum Historii Polski. „Wirtualny Nikisz” zakładał stworzenie
aplikacji internetowej, dzięki której można odbyć "wirtualny spacer" po zabytkowym
osiedlu Nikiszowiec. Ze względu na zmniejszony budżet wirtualny spacer ograniczony
został do obszaru rynku i ul. Św. Anny. W projekcie wykorzystane zostały archiwalne
materiały fotograficzne i graficzne, nagrania lektorskie i video. Stworzone zostały
wirtualne matryce obiektów w 3D – kamienic, elementów małej architektury itp.
Konstrukcja strony umożliwia jej dalszą rozbudowę.
Aplikacja

została

„umiejscowiona”

na

specjalnie

przygotowanej

stronie

internetowej www.nikiszowiec.com.pl, która zawiera także szereg informacji nt.
Nikiszowca i jego atrakcji turystycznych. W założeniu strona ta ma być docelowo witryną
wspierającą działalność turystyczną Stowarzyszenia FIL.

W ramach projektu

zrealizowano także warsztaty edukacyjne dla młodzieży z zakresu podstaw tworzenia
gier 3D. Wartość całego projektu wyniosła 24550,00 zł, wartość dofinansowania 21998,10 zł Pozostała część (2550,00 zł) została pokryta ze środków własnych
Stowarzyszenia.
V.

„RewitalizujeMY”. Szkolenie lokalnych liderów rewitalizacji

Projekt edukacyjny „RewitalizujeMY” zrealizowany został we współpracy z Miastem
Sosnowiec w formule realizacji zadania publicznego. Zadanie zrealizowano w okresie
03.11.2015 – 09.12.2015. Projekt zakładał przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów
z zakresu rewitalizacji, których odbiorcami byli mieszkańcy wybranych obszarów Miasta
6
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Sosnowiec, przeznaczonych do kompleksowej rewitalizacji. Obok mieszkańców
uczestnikami procesu edukacyjnego byli także pracownicy lokalnych podmiotów
różnych sektorów zaangażowani w zmianę danego miejsca. W szczególności obszary,
których dotyczyło zadanie to dzielnice: Kazimierz, Juliusz, Maczki, Ostrowy oraz
wybrane tereny Śródmieścia miasta.
Tematyka szkolenia dotyczyła zagadnień związanych z szeroko pojętym procesem
rewitalizacji, obejmującym zarówno kwestie społeczne jak i przestrzenne i
infrastrukturalne. Ponadto istotnym elementem treści edukacyjnych były także tematy
związane z diagnozowaniem potrzeb społecznych, ze zmianą społeczną, angażowaniem
mieszkańców w działania na rzecz swojej przestrzeni, animacją lokalną oraz
budowaniem

relacji

partnerskich

w

kontekście

zintegrowanych

działań

rewitalizacyjnych. W ramach projektu zrealizowano 2 cykle warsztatów w dwóch
lokalizacjach: Kazimierz Górniczy oraz Centrum. W każdej z lokalizacji odbyło się po 5
warsztatów. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 58 osób. Wartość zadania wyniosła
10000,00 zł., z czego wykorzystano kwotę 9912,12 zł. Zadanie w całości było
finansowane ze środków budżetu Miasta Sosnowiec.
VI.

Raport nt. turystyki w Nikiszowcu pn. „Szanse i kierunki rozwoju
turystyki - Osiedle Nikiszowiec”

Potrzeba stworzenia tego raportu, który powstały na zlecenie UM Katowice, wynikała
przede wszystkim z nowych wyzwań, jakie stają przed rozwijającemu się i
podlegającemu od kilku lat pozytywnym zmianom Nikiszowcem. W związku z tym, że
Stowarzyszenie FIL w bardzo dużym zakresie – przede wszystkim w wymiarze
społecznym – miało wpływ na te zmiany, a obecnie działa w obszarze wspierania
turystyki w Nikiszowcu – opracowanie to zostało zlecone właśnie FILowi.
Raport powstał w oparciu o badania ankietowe turystów odwiedzających
Nikiszowiec. Aby badana grupa była jak najbardziej reprezentatywna ankiety zostały
dystrybuowane wśród turystów polskich i zagranicznych. Wraz z wynikami badań w
raporcie zostały przedstawione wnioski i rekomendacje. Szczególne miejsce poświęcono
rozwojowi turystyki w kontekście zmieniającego się w tym zakresie oblicza Katowic,
promocji Nikiszowca, wspierania turystyki w oparciu o zasoby lokalne, a także potrzebę
uwzględniania zmian na rynku turystycznym.
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VII.

Raport pn. „Ocena zasobów społecznych i gospodarczych oraz koncepcja
działań rewitalizacyjnych osiedla OSADA i jego najbliższego otoczenia”

Wiosną 2015 roku Urząd Miasta w Tychach zaproponował Stowarzyszeniu FIL
współpracę w zakresie rewitalizacji na terenie osiedla Czułów Osada. Jej efektem było
opracowanie na zlecenie Miasta Tychy dokumentu strategicznego pn. „Ocena zasobów
społecznych i gospodarczych oraz koncepcja działań rewitalizacyjnych osiedla OSADA i
jego najbliższego otoczenia”. Punktem wyjścia do sporządzenia dokumentu była
dogłębna analiza sytuacji społecznej osiedla patronackiego Osada w Tychach Czułowie
oraz jego najbliższego otoczenia. Osiedle to miejsce szczególnego nagromadzenia się
problemów społecznych, dlatego wymaga ono intensywnych i zintegrowanych działań
naprawczych i profilaktycznych.
Opracowanie powstało w sposób mocno uspołeczniony – nacisk kładziono na
jakość czynionych obserwacji i badań oraz dotarcie do maksymalnie jak największej
liczby mieszkańców. W dokonaniu oceny wspomagano się wywiadami z ekspertami
reprezentującymi obszar instytucjonalny, biznesowy i społeczny. Dokonano także
jakościowego badania porównawczego z mieszkańcami dzielnicy Czułów. Na tej
podstawie przygotowano koncepcje działań rewitalizacyjnych odpowiadających
potrzebom społeczności lokalnej, uwzględniających jej potencjał i ograniczenia, a także
potencjał otoczenia – w kontekście historycznym, środowiskowym, przestrzennym i
ekonomicznym. Opracowanie składa się z części opisującej metodologię prowadzonych
badań, części podsumowującej badania jakościowe i ilościowe. W ostatniej części –
podsumowaniu – zaproponowano koncepcję działań rewitalizacyjnych, które mogą
przynieść wymierne efekty i zmianę w Osiedlu Osada i jego postrzeganiu przez innych
mieszkańców miasta. Raport ma posłużyć do opracowania Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta Tychy. Wartość usługi wyniosła 30000,00 zł.
VIII.

Jarmark Na Nikiszu

„Jarmark Na Nikiszu” to największa impreza plenerowa w Nikiszowcu. Równocześnie to
jeden z największych i najlepiej ocenianych w regionie jarmarków bożonarodzeniowych.
Jarmark to pamiątka pozytywnych przemian, jakie zaszły w Nikiszowcu od 2008 roku.
W 2015 roku Jarmark zrealizowany został w dniach 5-6 grudnia. W ramach imprezy
zorganizowano także wydarzenia artystyczne i integracyjne, finansowane w ramach
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procedury inicjatywy lokalnej. Korzystano także ze wsparcia ze strony Rady Jednostki
Pomocniczej Nr 16 w Katowicach.
W Jarmarku w 2015 roku uczestniczyła rekordowa liczba wystawców i gości.
Ponad 170 stoisk oferowało rękodzieło, m.in.: malarstwo, rzeźbę, ceramikę artystyczną,
koronki, wyroby z drewna, ozdoby świąteczne, florystykę, krawiectwo artystyczne,
biżuterię, gadżety związane z Nikiszowcem i Górnym Śląskie. Odwiedzających było
znacznie ponad 10000 osób. Na terenie Jarmarku działało kilka lokalnych punktów
gastronomicznych, kawiarnie, ciastkarnie. W ramach części integracyjnej i artystycznej
można było skorzystać nieodpłatnie z karuzeli wiedeńskiej i innych atrakcji.
Zorganizowano także grę miejsko-leśną, spotkanie z podróżnikiem Mieczysławem
„Hajerem” Bieńkiem. Na scenie można było zobaczyć m.in. Orkiestrę Dętą Kopalni
Wieczorek, widowisko „Mikołajowe marzenia do spełnienia”, występ Teatru Studio 47 i
koncert zespołu RYSY. Podczas Jarmarku zorganizowano zbiórkę publiczną na rzecz
Centrum Zimbardo oraz zbiórkę krwi i rejestrację dawców szpiku kostnego, realizowana
przez Fundację Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej i Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Istotny wkład w organizację
wydarzenia miała młodzież z Centrum Zimbardo.
Jarmark w opinii wielu zwiedzających i wystawców jest jedną z najlepiej
zorganizowanych i najbardziej „klimatycznych” imprez tego typu w Polsce. Koszt
realizacji całej imprezy (bez uwzględniania pracy wolontaryjnej oraz usług
zrealizowanych przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta) wyniósł ok. 52000,00 zł z
tego ponad połowę stanowiły środki własne Stowarzyszenia.
IX.

Odpust U Babci Anny

„Odpust U Babci Anny” to jedno z największych wydarzeń plenerowych w Nikiszowcu,
realizowane od 2009 roku przez osoby związane ze Stowarzyszeniem FIL, a od 2013
roku przez naszą organizację. Odpust to wydarzenie integrujące społeczność lokalną i
osoby odwiedzające Nikiszowiec. Odpust zrealizowany został w dniu 26 lipca we
współpracy z Miastem Katowice (w oparciu o formułę inicjatywy lokalnej). Charakter
„Odpustu U Babci Anny”, jego aura i koloryt sprawiają, że z roku na rok staje się coraz
liczniej odwiedzaną imprezą. Tak też było w roku 2015, kiedy na imprezę przyjechało
kilka tysięcy osób, a wystawiało się ponad 120 wystawców z rękodziełem i specjałami
kuchni regionalnej. W ramach imprezy odbywały się m.in. koncerty plenerowe, zabawy
9
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dla dzieci. Dostępne były nieodpłatnie m.in. karuzele, zamki dmuchane, animatorzy
zabaw, warsztaty plastyczne, jazda konna i inne atrakcje. Była możliwość oddania krwi
dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Istotny
wkład w organizację wydarzenia miała młodzież z Centrum Zimbardo. Szacunkowy
koszt organizacji Odpustu (bez uwzględniania pracy wolontaryjnej oraz usług
zrealizowanych przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta) wyniósł ok. 28000,00 zł, z
czego kwota 23000,00 zł to kwota środków z inicjatywy lokalnej.
X.

Święta Sąsiadów – Nikiszowiec, Korea

W czerwcu 2015 roku zrealizowano dwa Święta Sąsiadów – w Nikiszowcu i na osiedlu
Korea. Oba wydarzenia stanowiły część inicjatywy lokalnej pn. „Nikiszowieckie
Wydarzenia Integracyjne” i były finansowane ze środków budżetu Miasta Katowice. W
ramach wydarzeń zapewniono mieszkańcom Nikiszowca i Korei szereg atrakcji tj.
konkursy z nagrodami, tzw. „dmuchańce”, przejażdżki konne, malowanie twarzy, gry
planszowe czy pokazy cyrkowe. Oba wydarzenia zorganizowano przy wsparciu
mieszkańców, administracji mieszkaniowych oraz wolontariuszy Centrum Zimbardo.
Koszt obu wydarzeń wyniósł łącznie 10000,00 zł i był w całości sfinansowany ze
środków inicjatywy lokalnej.
XI.

Muzyczna Stacja Nikiszowiec – Festiwal Tauron Nowa Muzyka

MNS to kreowana przez nas marka, która powstała przede wszystkim z myślą o tym, aby
promować artystów – zwłaszcza młodych muzyków z naszego regionu – oraz
Nikiszowiec jako miejsce ciekawych wydarzeń muzycznych. W ramach MNS w 2015 roku
w Centrum Zimbardo było jedną ze scen jubileuszowego 10. Festiwalu Tauron Nowa
Muzyka 2015. Wystąpili na niej artyści grający muzykę elektroniczną - z Czech, Słowacji i
Polski. W ramach MNS zorganizowaliśmy także otwartą sesję muzyki elektronicznej
połączoną z warsztatami, przeprowadzaną prze Biuro Dźwięków Katowice. Organizując
także inne wydarzenia na Nikiszowcu, takie jak „Jarmark na Nikiszu”, starannie i
świadomie dobieramy artystów, aby wpisywali się w ideę Muzycznej Stacji Nikiszowiec –
co potwierdza m.in. występ na Jarmarku w 2015 roku zespołu "RYSY" – uznawanego za
jedną z najważniejszych formacji na polskiej scenie muzyki alternatywnej.
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XII.

Działalność gospodarcza

Stowarzyszenie z dniem 30 kwietnia 2015 roku otrzymało wpis do rejestru
przedsiębiorców.

Jest to istotny krok służący dywersyfikacji źródeł dochodów

Stowarzyszenia. Służy on m.in. jeszcze większej profesjonalizacji organizacji – poprzez
realizację założonych celów w sposób ciągły, a nie „od projektu do projektu”. W ramach
działalności gospodarczej Stowarzyszenie w roku 2015 realizowało następujące
działania:
1. usługi turystyczne (przewodnik, prelekcje)
2. organizacja szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i spotkań biznesowych
3. opracowanie dokumentów strategicznych (diagnozy, raporty itp.)
4. organizacja wydarzeń i imprez plenerowych
5. sprzedaż lokalnego rękodzieła z Nikiszowca.
XIII.

Centrum Zimbardo w Nikiszowcu

Centrum Zimbardo na co dzień (działa od poniedziałku do piątku, a w zależności od
potrzeb także w weekendy) jest miejscem spotkań lokalnej społeczności, przede
wszystkim młodzieży. W Centrum Zimbardo organizowane są także wydarzenia
adresowane do znacznie szerszej publiczności: pokazy filmów, spektakle teatralne,
koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty artystyczne. Obok imprez
jednorazowych, w 2015 roku miały miejsc w Centrum także imprezy cykliczne: „Żywa
Biblioteka” – czyli spotkania z ciekawymi ludźmi oraz „Czas i przestrzeń na inną kulturę”
– spotkania mające na celu zaprezentowanie interesujących miejsc i kultur. Imprezy te są
nieodpłatne. Przyciągają zarówno lokalną społeczność jak i turystów z regionu i z innych
części kraju, a także zza granicy. Wiele z nich odbywa się we współpracy z innymi
organizacjami, instytucjami, a także osobami fizycznymi.
Centrum Zimbardo finansowane jest ze środków własnych Stowarzyszenia.
Dlatego właśnie bardzo ważnym aspektem jego działalności jest pozyskiwanie
partnerów i darczyńców. Centrum Zimbardo funkcjonuje już drugi rok. Szczegółowy
opis działań w 2015 roku przedstawiony jest poniżej.
A) Dla młodzieży:
1. Stałe i powtarzalne:
a) Poniedziałek, wtorek, środa – „życie codzienne” czyli rozmowy, gry, karaoke,
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tańce, gotowanie, korepetycje itd.
b) Czwartek – „gry bez prądu”
c) Piątki – maratony filmowe
2. Edukacyjne i integracyjne:
a) Wyjazd integracyjno-edukacyjny w czasie ferii zimowych do Lalików.
b) Warsztaty fotograficzne.
c) Warsztaty z blogerami BloSilesia.
d) Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego prowadzone przez studentów
psychologii w ramach współpracy z Uniwersytetem Śląskim.
e) Warsztaty kompetencji społecznych pt.: ,,Ujarzmianie burzy, czyli jak sobie
radzić z niechcianymi emocjami” – w ramach współpracy z Gimnazjum nr 14
oraz Uniwersytetem Śląskim.
f) „Festiwal Czarnej Owcy” - trzydniowy cykl warsztatów edukacyjnych,
prelekcji, spotkań z ciekawymi osobowościami, połączony z pokazami filmów
i koncertami.
g) Festiwal Targi Kultur, realizowany przez uczestniczkę projektu „Korba” spotkanie z kulturą trzech regionów: Katalonii, Szkocji i Górnego Śląska.
h) Warsztaty artystyczne – decoupage.
i) Spotkanie wigilijne dla młodzieży oraz osób zaprzyjaźnionych z Centrum.
3. Inne:
a) Opracowanie z młodzieżą autorskiej gry planszowej ZIMBASHI.
b) Współpraca z „Pracownią Gier” z Warszawy przy przygotowaniu gry
planszowej o Nikiszowcu.
a) Obchody I urodzin Centrum Zimbardo połączone z Wizytą Profesora P.
Zimbardo i jego wykładem pt. „Gdzie ci mężczyźni”.
b) Wizyta Pierwszej Damy, Pani Anny Komorowskiej.
B) Otwarte wydarzenia kulturalne oraz działania na rzecz społeczności
lokalnej:
1. Organizacja „Nocy Muzeów w Centrum Zimbardo”.
2. Organizacja wydarzeń w ramach Święta Szlaku Zabytków Województwa
Śląskiego INDUSTRIADA.
3. Wsparcie

wydarzeń

integracyjno-kulturalnych
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Stowarzyszenie FIL tj. „Odpust U Babci Anny” i „Jarmark Na Nikiszu”. Młodzież
Centrum stanowiła kadrę wolontaryjną tych wydarzeń, a Centrum Zimbardo
było biurem organizatora i miejscem realizacji niektórych wydarzeń.
4. Spotkania w ramach cyklu pn. „Czas i przestrzeń na inną kulturę”, m.in.: Wieczór
Chorwacki: pokaz poświęcony kulturze, podróżowaniu i kuchni, poprowadzony
przez mieszkańca Nikiszowca, studenta filologii słowiańskiej; Dzień Japoński:
pokazy sztuk walki wschodu, pokaz przedstawienia „Kamishibai”.
5. Spotkania w ramach cyklu pn. Żywa Biblioteka – spotkania z ciekawymi ludźmi,
wśród nich m.in. znani podróżnicy Piotr Strzeżysz, Mietek Bieniek „Hajer”.
6. Spektakl teatralny pt. "Soup City. Sprawa Charliego Brokuła" – współorganizacja
Reaktor Katowice.
7. Pokaz filmowy „Filmowy Portret Śląska” - współorganizacja Reaktor Katowice.
8. Warsztaty i pokaz muzyki elektronicznej w ramach Muzycznej Stacji Nikiszowiec
– współorganizacja przez Biuro Dźwięku Katowice.
9. Spotkania z mieszkańcami w ramach tworzenia projektu teatralnego o
Nikiszowcu w oparciu o historię mówioną pt. ,,Nie z tej ziemi”, reż. Robert
Talarczyk, Rafał Urbacki – współpraca z Teatrem Śląskim.
10. Warsztaty krawieckie.
11. Warsztaty sitodruku.
12. Współorganizacja spotkania nt. projektów Budżetu Obywatelskiego.
C) Pozostałe działania:
1. Szkolenia i warsztaty edukacyjne nt. rewitalizacji.
2. Goszczenie wizyt studyjnych związanych z tematyką rewitalizacji, zmiany
społecznej i działalnością Centrum Zimbardo w Nikiszowcu.
3. Udział w nagraniu programu Macieja Orłosia dla TVP 1 z cyklu ,,Nie ma jak
Polska”.
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