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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 2017 Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych realizowało szereg 

różnorodnych działań na terenie województwa śląskiego, ze szczególnym 

uwzględnieniem osiedla Nikiszowiec – gdzie Stowarzyszenie działa nieprzerwanie od 

wielu lat, skupiając się przede wszystkim na wspieraniu wieloaspektowego rozwoju 

osiedla, w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby i wyzwania. Tutaj organizacja ma też 

swoją siedzibą oraz prowadzi Centrum Zimbardo – miejsce spotkań lokalnej 

społeczności oraz wydarzeń kulturalnych i społecznych.   

Równocześnie Stowarzyszenie realizowało w 2017 r. wiele działań poza 

Nikiszowcem – w oparciu o współpracę, m.in. z instytucjami publicznymi, partnerami 

prywatnymi oraz dzięki rozwijaniu działalności gospodarczej, która stanowi 

uzupełnienie dla bieżącej aktywności Stowarzyszenia. Działalność ta dotyczyła przede 

wszystkim tematyki rewitalizacji, animacji społecznej, wspierania rozwoju lokalnego i 

tożsamości lokalnej, promocji dziedzictwa kulturowego regionu, organizacji wydarzeń 

kulturalnych, a także wspierania rozwoju NGO.  Działalność FIL poza pracą z całymi 

społecznościami opiera się także na wzmacniania ich indywidualnych członków – m.in. 

w rozwoju ich kompetencji społecznych i zawodowych. W związku z tym 

Stowarzyszenie pracowało z osobami z różnych grup wiekowych, tj.  z młodzieżą, 

osobami dorosłymi oraz seniorami, a także z osobami znajdującymi w różnej sytuacji 

społecznej i zawodowej. Znaczna część realizowanych aktywności była kontynuacją 

dotychczasowych, co wynika przede wszystkim z dbałości o prowadzenie działań 

systematycznie i długoterminowo.  

W 2017 r. realizowano m.in. dalsze działania służące wspieraniu rozwoju 

Nikiszowca m.in. poprzez prowadzenie Centrum Zimbardo oraz organizacją dwóch 

mających już swoją renomę w regionie imprez: „Jarmark Na Nikiszu” i „Odpust U Babci 

http://www.centrumzimbardo.pl/
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Anny”, a także organizację wizyt studyjnych i wycieczek dla gości z Polski i zagranicy – 

m.in. dla instytucji publicznych, prywatnych, uniwersytetów, szkół, grup turystycznych. 

W partnerstwie z MOPS Katowice FIL kontynuował projekt unijni, którego celem 

była aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Giszowca. Organizacja prowadziła 

także szereg mniejszych działania – zarówno w ramach projektów jak i niezależnie od 

nich - których nadrzędnym celem było wspieranie rozwoju lokalnego.  

 Stowarzyszenie w 2017 r. kontynuowało także działalność gospodarczą, która 

stanowi jego działalność dodatkową. Dochód z działalności służy realizacji celów 

statutowych organizacji. W celu wsparcia realizacji prowadzonych działań udało się w 

2017 r. pozyskać także wielu partnerów wśród podmiotów komercyjnych. W 2017 r. 

przeprowadzono zbiórkę publiczną: pn. „Wesprzyj Centrum Zimbardo w Nikiszowcu – 

miejsce spotkań społeczności lokalnej” (395,50pln) Dochód ze zbiórki został w całości 

przeznaczony na działalność Centrum Zimbardo. 
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DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA FIL W 2017 ROKU: 

 

A) REALIZOWANA W NIKISZOWCU 

 

I) CENTRUM ZIMBARDO W NIKISZOWCU  

Centrum Zimbardo jest niezmiennie miejscem spotkań i pełni funkcję integracyjną. Na 

co dzień spotyka się tutaj głównie młodzież z dzielnicy. Odbywają się tu także spotkania 

adresowane dla lokalnej społeczności, poświęcone tematom ważnym dla dzielnicy. 

Centrum to także miejsce wydarzeń kulturalnych i społecznych adresowanych do osób z 

innych części miasta i regionu. Odwiedzają je także zorganizowane grupy w ramach 

wizyt studyjnych, wycieczek, a także spotkań tematycznych.  

W 2017 r. zrealizowano w Centrum Zimbardo następujące działania: 

1. Stałe i powtarzalne dla młodzieży: 

 Poniedziałek, wtorek, środa i piątek – bieżące spotkania poświęcone na 

rozmowy, gry, gotowanie, korepetycje itd.  

 Czwartek – gry planszowe, tzw. „gry bez prądu”. 

2. Edukacyjne i integracyjne: 

 Wyjazd integracyjno-edukacyjny w czasie ferii zimowych: Żywiec, Góra Żar, 

Bielsko-Biała. 

 Warsztaty rozwoju osobistego dla młodzieży gimnazjalnej pn. ,,Jak marzenia 

zmieniać w cele i urzeczywistniać je”. 

 Warsztaty tworzenia naturalnych kosmetyków. 

 Warsztaty krawieckie dla poczatkujących. 

 Warsztaty fotograficzne dla wolontariuszy organizowane przez Regionalne 

Centrum Wolontariatu w Katowicach, prowadzenie Dariusz Stawik. 

 Konkurs recytatorski organizowany wraz z Gimnazjum nr 14, dla katowickich 

szkół gimnazjalnych. 

 Przedstawienie teatralne pt. ,,Dziady” Adama Mickiewicza w wykonaniu 

młodzieży Gimnazjum Nr 14. 

 Przedstawienie teatralne pt. ,,Kiedy będziesz aniołem” w wykonaniu młodzieży 

Gimnazjum nr 14. 

 Spotkania okolicznościowe – tj. spotkanie wielkanocne oraz wigilijne. 
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 Młodzież Centrum stanowiła kadrę wolontaryjną wydarzeń „Odpust U Babci 

Anny”, „Jarmark Na Nikiszu”, „Święta Sąsiadów w Nikiszowcu” i na osiedlu 

„Korea”. Młodzież wspierała wolontaryjnie organizację III Biegu im. Janusza Sidły 

w Szopienicach. 

3. Otwarte wydarzenia kulturalne i społeczne: 

 „Noc Muzeów”. 

 Organizacja wydarzeń w ramach Święta Szlaku Zabytków Województwa 

Śląskiego INDUSTRIADA – „Rozruch Maszyn”. 

 Wydarzenia integracyjno-kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie FIL tj. 

„Odpust U Babci Anny” i  „Jarmark Na Nikiszu”.  

 Święta Sąsiadów w Nikiszowcu i na osiedlu Korea.  

 Spotkanie z Izabellą Kühnel: opowieść o Ewie von Tiele Winckler zwanej Matką 

Ewą. 

 Koncert zespołu „Albo i Nie” na rzecz Hospicjum Cordis. 

 Warsztaty tworzenia kosmetyków naturalnych. 

 Spotkania promujące publikację „Rozbark – Nikiszowiec: Na Wspólnym Szlaku”. 

 Międzypokoleniowe spotkanie nt. rozwoju lokalnej turystyki. 

 Spotkanie informacyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego Katowice 2017. 

 Koncert Before WOMEX ,,Dikanda”, główny organizator Katowice Miasto 

Ogrodów. 

 „Festiwal Giesche” - wycieczka po Nikiszowcu z Marcinem Szymczyński, 

przedstawicielem młodzieży Centrum Zimbardo.  

4. Pozostałe działania: 

 Kilkanaście wizyt studyjnych związanych z tematyką zmiany społecznej i 

działalnością  Centrum Zimbardo w Nikiszowcu. 

 Szkolenia i warsztaty edukacyjne dla podmiotów zewnętrznych.  

 Warsztaty dla seniorów realizowane w ramach projektu pn. „Wzmocnienie 

systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego" 

realizowanego przez MOPS Katowice.  
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II) WYDARZENIA INTEGRACYJNE I KULTURALNE 

 

1. JARMARK NA NIKISZU 2017 

W 2017 r. obchodzony był jubileuszowy X Jarmark Na Nikiszu. Impreza odbyła się  

w dniach 7-9 grudnia. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych jarmarków 

bożonarodzeniowych. Był to jarmark pod wieloma względami rekordowy – rekordowa 

była liczba wystawców (ok. 240) i przede wszystkim liczba gości przerosła wszelkie 

szacunki. Podczas trzech dni bawiło się blisko 50 tys. osób. Było to niezwykłe wyzwanie 

logistyczne. W organizacji Jarmarku poza zespołem Stowarzyszenia wspomagali FIL 

wolontariusze Centrum Zimbardo jak i osoby do tej pory nie związane z Centrum.  

W sumie wolontarystycznie wspierało imprezę prawie 40 osób. Jarmark poszerzony 

został o kolejne obszary (ul. Krawczyka). Poprzedzony był spotkaniem „benefisem”, 

zorganizowanym w Muzeum Historii Katowic. Podczas benefisu spotkali się dawni  

i obecni organizatorzy i uczestnicy Jarmarku. Wspominano wydarzenia, ciekawe 

momenty, a także osoby, które były ważne dla tego wydarzenia, a które już odeszły. 

Jarmark 2017 r. to pierwszy Jarmark zorganizowany w zdecydowanej większości za 

środki własne Stowarzyszenia. Z uwagi na problemy z projektem ZIT wystąpiła 

konieczność przejęcia obciążenia finansowego przez Stowarzyszenie, w tym zwiększenia 

udziału sponsorów w finansowaniu wydarzenia. W ramach wydarzenia zrealizowano 

pełne 3 dni handlowe oraz wydarzenia artystyczne w sobotę i w niedzielę. Na scenie 

wystąpili m.in. Chór Mieszany „Ogniwo”, Christmas Friends Music Project, Orkiestra 

KWK Wieczorek, Aicha Magija, Barbara Broda-Malon oraz jako gwizdy Coals i Józef 

Skrzek (koncert sfinansowany przez Instytucję Kultury Katowice – Miasto Ogrodów). 

Koszt organizacji Jarmarku (bez kosztów pracy oraz usług zapewnianych przez Miasto 

Katowice) to ponad 81 tys. złotych. 

 

2. ODPUST U BABCI ANNY  

W 2017 r. Odpust U Babci Anny odbył się w dniu 30.07. na terenie nikiszowieckiego 

rynku i Skweru Zillmannów. Była to 9. edycja tej imprezy.  Odpust U Babci Anny to 

ważne dla społeczności Nikiszowca święto integrujące mieszkańców i gości 

odwiedzających Katowice. Jest wydarzeniem o zasięgu ponadlokalnym, promującym 

potencjał kulturowy i społeczny Miasta Katowice. Odpust stał się letnią edycją Jarmarku 

Na Nikiszu. Cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno wystawców jak i gości.  
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W ramach imprezy tradycyjnie oferowano najwyższej klasy rękodzieło, sztukę użytkową 

oraz specjały kuchni regionalnej. Na scenie pojawili się artyści – m.in. Orkiestra Dęta 

Kopalni Wieczorek, zespoły Albo i Nie, 032 oraz Frele. Krakowski Teatr Uliczny Scena 

Kalejdoskop przedstawił widowisko pt. "Eunika w krainie cyrku". Odpust zrealizowany 

został przez Stowarzyszenie FIL przy wsparciu wolontariuszy Centrum Zimbardo oraz 

mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Święta integrujące mieszkańców – 

Święto Sąsiadów w Nikiszowcu i na Korei oraz Odpust U Babci Anny”. Koszt organizacji 

Odpustu (bez kosztów pracy oraz usług zapewnianych przez Miasto Katowice) to ponad 

32 tys. złotych. 

 

3. ŚWIĘTA SĄSIADÓW W NIKISZOWCU I NA OSIEDLU „KOREA” 

W 2017 r. zrealizowano na terenie dzielnicy Janów-Nikiszowiec dwa wydarzenia 

integracyjne: tzw. Święta Sąsiadów na terenie Nikiszowca oraz na osiedlu Kolonia 

Wysockiego (tzw. „Korea”). Ideą Święta Sąsiadów jest niezmiennie integracja, 

samopomoc i wzajemne poznanie, zwłaszcza w odniesieniu do małej społeczności 

pojedynczego bloku czy małego osiedla. Oba zostały zrealizowane przez Stowarzyszenie 

FIL przy wsparciu wolontariuszy Centrum Zimbardo oraz mieszkańców w ramach 

inicjatywy lokalnej pn. „Święta integrujące mieszkańców – Święto Sąsiadów  

w Nikiszowcu i na Korei oraz Odpust U Babci Anny”.  

Święto na osiedlu „Korea” odbyło się 27 maja na placu zabaw przy ul. Szopienickiej. 

Była to już III edycja święta na tym osiedlu. Święto w Nikiszowcu odbyło się 29 maja na 

placu bloku nr I. Była to już IX edycja wydarzenia w Nikiszowcu, wieńcząca 

dziewięcioletni cykl tych wydarzeń w mikro społecznościach Nikiszowca. W ramach 

wydarzeń zorganizowane zostały konkursy z nagrodami, atrakcje – tzw. „dmuchańce” 

dla dzieci, zabawy przy muzyce, animacje (malowanie twarzy, baloniki itp.), gry 

planszowe. Dodatkową atrakcję stanowiły przejażdżki na koniach dla dzieci. 

Uczestnikom zapewniono poczęstunek. Obydwa święta wspierały administracje 

mieszkaniowe (Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa oraz Hutniczo-Górnicza 

Spółdzielnia Mieszkaniowa) oraz wspólnoty mieszkaniowe z Nikiszowca i Korei. Budżet 

obydwu wydarzeń wyniósł ok. 10 tys. zł.  
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4. ROZRUCHU MASZYN INDUSTRIADY 2017: „MASZYNA W RYTMIE 

CZŁOWIEKA – INDUSTRIADA W NIKISZOWCU” 

Stowarzyszenie organizowało po raz pierwszy wydarzenie w ramach Indutriady 2017. 

Poprzedzało ono o jeden dzień Święto Szlaku Zabytków Techniki – dlatego był to tzw. 

Rozruch Industriady (9.06). W ramach imprezy zorganizowany zostały różnorodne 

wydarzenia, których celem była przede wszystkim promocja dziedzictwa industrialnego 

osiedla. Były to m.in.: 

 wycieczki: 4 tematyczne z przewodnikami po osiedlu NIkiszowiec oraz 4 na 

wieżę Kościoła św. Anny.  

 warsztaty sitodruku, w ramach których goście i mieszkańcy mogli odbić wzory 

związane z dziedzictwem industrialnym Nikiszowca.  

 koncert muzyki industrialnej Macieja Mutwila oraz Dawida Chrapli i jego 

projektu SYNAPSIS.  

 wystawa fotografii industrialnej Grupy Fotograficznej KARBON.  

 wystawa zdjęć nt. rytmu życia codziennego w Nikiszowcu oparta na fotografiach 

udostępnionych przez mieszkańców połączona z wystawą unikatowych i na co 

dzień niedostępnych zdjęć Krzysztofa Niesporka. 

 odtworzenie koncertu KRAFTWERK w sąsiedztwie Szybu Poniatowski.  

 

III) CENTRUM SPOŁECZNOŚCIOWE W NIKISZOWCU – ETAP I 

Projekt realizowany jest od 01.08.2017 r. w dzielnicy Janów/Nikiszowiec,  

w szczególności na obszarze objętym działaniami rewitalizacyjnymi. W ramach projektu 

zatrudniono 3 animatorów i konsultanta ds. rewitalizacji. Zaangażowano także w formie 

usługi koordynatora projektu. Realizowane działania skupiały na kilku kluczowych 

obszarach: 

 Działania diagnostyczne z wykorzystaniem takich narzędzi jak m.in.: 

kwestionariusz ankiety, wywiad kwestionariuszowy, indywidualny wywiad 

pogłębiony, spacery poznawcze, analiza danych statystycznych oraz informacji 

od instytucji publicznych. W badaniach szczególny nacisk kładziony jest  

na zjawisko gentryfikacji. 

 Działalność Inkubatora Animatorów Nikiszowca przy Centrum Zimbardo  

w Nikiszowcu. Działalność  Inkubatora opiera się na regularnych, codziennych 

spotkaniach z młodzieżą i innymi mieszkańcami. W ramach Inkubatora młodzież 
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zaangażowała się w przygotowanie „Jarmarku Na Nikiszu”. Ponadto 

przygotowuje się uczestników do roli przewodnika turystycznego w Nikiszowcu 

oraz animatorów lokalnych. Możliwe jest to m.in. poprzez wolontaryjne 

zaangażowanie młodzieży w lokalne wydarzenia realizowane przez FIL.  

 Wizyty studyjne realizowane były głównie dla przedstawicieli samorządów, 

organizacji pozarządowych oraz biznesu. Wizyty to okazja do zaprezentowania 

dokonań społeczności i Stowarzyszenia w obszarze rewitalizacji, a także 

możliwość sprawdzenia się uczestników w roli przewodnika.  

 Zagraniczna wizyta studyjna w Zagłębiu Ruhry oraz w Muzeum Górnośląskim  

w Ratingen. W wizycie udział wzięli animatora oraz uczestnik projektu. Głównym 

celem wizyty było zdobycie wiedzy nt. działań rewitalizacyjnych na obszarach 

poprzemysłowych i wykorzystania ich do rozwoju turystyki oraz nawiązanie 

współpracy z Muzeum w obszarze wymiany doświadczeń w promocji 

dziedzictwa Górnego Śląska. Wizyty studyjne realizowane były ze środków 

własnych Stowarzyszenia.  

Wartość dofinansowania w ramach projektu w 2017 r. wyniosła 110 566,45 zł. 
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B) REALIZOWANA W INNYCH CZĘŚCIACH KATOWIC 

 

I) PROJEKT „WŁĄCZ SIĘ! PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ  

W KATOWICACH” 

Projekt ten był realizowany w okresie 1 IX 2015 r. – 30 VI 2017 w dzielnicy Katowice 

Giszowiec – w partnerstwie z MOPS Katowice w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego. Program Aktywności Lokalnej w Giszowcu miał 

na celu aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców, a także wspieranie ich 

aktywności na rzecz dzielnicy, w której mieszkają. Działania w ramach projektu 

prowadzone były z różnymi grupami i podzielone zostały na kilka obszarów 

tematycznych. Wszystkie charakteryzowały się długoterminowością, której celem była 

jak największa efektywność w osiągnieciu celów, chociaż warto przy tej okazji wskazać, 

że niektóre z działań były prowadzone podczas całego projektu, inne okresowo, jeszcze 

inne miały swoje kolejne edycje. W 2017 r. w ramach projektu realizowane były 

następujące działania: 

 Spotkania osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunów 

W ramach Klubu Społecznościowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich 

opiekunów w 2017 r. odbyły się spotkania, których głównym celem było rozwinięcie 

kompetencji społecznych związanych z lepszych funkcjonowanie w grupie  

i w życiu społecznym.  

 Klub społecznościowy – praca animacyjna z mieszkańcami ul. Kolistej  

Na spotkaniach zajmowano się m.in. działaniami zmierzającymi do uregulowania 

sytuacji prawnej wewnętrznej drogi osiedlowej. Planowano również inne działania  

w okolicy takie jak: Święto Sąsiadów czy sprzątanie dzielnicy oraz serię spotkań  

ze specjalistami celem wzmocnienia grupy i przygotowania jej do samodzielnego 

działania w dzielnicy. Szczególny nacisk położono na wzmacnianie kompetencji 

związanych z angażowaniem się na rzecz środowiska lokalnego, w tym na 

profesjonalizację działań i przygotowania się do przyszłej działalności w bardziej 

sformalizowanym kształcie. W tym celu został przeprowadzony cykl warsztatów.  

 Klub społecznościowy w kobiecym kręgu prowadzony metodą Study Circle  

W 2017 r. prowadzone były działania w ramach II edycja spotkań w kobiecym kręgu 

metodą  study circle. Zdecydowano się na jej podjęcie ze względu na duży sukces działań 

w ramach pierwszej edycji klubu metodą study circle, polegający m.in. na zdobyciu 
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pracy przez niektóre z uczestniczek, zawiązaniu się trwałych relacji między nimi  

i wyraźnej poprawie w funkcjonowaniu społecznym. Spotkania w ramach II edycji 

odbywały się regularnie co tydzień i brały w nich udział średnio 4 uczestniczki. Celem 

spotkań było wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych oraz jak najlepsze 

przygotowanie osób do powrotu na rynek pracy. W ramach działań związanych  

z podnoszeniem kompetencji zawodowych dla wyżej opisanych grup odbywały się także 

indywidualne spotkania z doradcą, których celem  było badanie potencjały zawodowego 

uczestników oraz wsparcie w procesie poszukiwania pracy.  

 Pozostałe działania adresowane do mieszkańców Giszowca: 

- Egzamin językowy: W ramach działań służących wzmacnianiu kompetencji 

zawodowych mieszkańców dzielnicy zorganizowane zostało spotkanie służące 

przedstawieniu możliwości rozwoju zawodowego poprzez różne formy zdobywania 

praktyki i doświadczenia w ramach programów międzynarodowych. W tym celu 

zostało zorganizowane tematyczne spotkanie z animatorem. Ponadto większość 

uczestników spotkanie przystąpiła do egzaminu językowego sprawdzającego ich 

kompetencje językowe, zakończonego Międzynarodowym Certyfikatem Językowym. 

Jest on zgodny z wytycznymi projektu kompetencji językowych EuroPass 

stworzonego przez Unię Europejską w celu standaryzacji informacji na temat 

umiejętności i kompetencji na rynku pracy. 

- Akcja Sprzątania Dzielnicy: Akcja miała miejsce 22.03. Łącznie uczestniczyło  

w niej około 50 osób. Działanie miało na celu edukację i integrację mieszkańców 

ulicy Kolistej i Karliczka oraz uczniów pobliskich szkół. Porządkowano dwa 

wyznaczone obszary.  

Wartość projektu w 2017 r. wyniosła 79 535,27 zł 

 

II) FESTIWAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W KATOWICACH  

Festiwal Organizacji Pozarządowych 2017 został zorganizowany przez Stowarzyszenie 

Fabryka Inicjatyw Lokalnych w ramach zlecenia realizacji zadania publicznego UM 

Katowice. Głównym tematem VIII edycji FOP była profesjonalizacja III sektora. Impreza 

składała się z 2 części:  

 8 IX: spotkanie inauguracyjne: Jego celem była integracja oraz możliwość 

stworzenia przestrzeni do wymiany doświadczeń między przedstawicielami 
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NGO. Ponadto spotkanie zawierało wątek edukacyjny w formie dyskusji  

pn. „Profesjonalizacja III sektora czyli dylematy linoskoczka”.  

 9 IX: Miasteczko Festiwalowe FOP: Miasteczko zostało zlokalizowane po raz 

pierwszy na rynku w Katowicach, co wymagało szczególnego przygotowania  

i organizacji, ale także narzucało określone ograniczenia przestrzenne  

i komunikacyjne. Równocześnie dzięki nowej lokalizacji w FOP mogło wziąć 

udział znacznie więcej mieszkańców i gości. Część z nich trafiła bowiem na rynek 

przy okazji. W Miasteczku FOP wzięło udział 49 organizacji III sektora. Wśród 

uczestników Miasteczka znalazły się 2 spółdzielnie socjalne, 12 fundacji, 1 klub 

sportowy, 33 stowarzyszenia, a także przedstawiciele rad dzielnic. Poza częścią 

wystawienniczą w ramach FOP działał namiot edukacyjny, gdzie prowadzone 

były tematyczne warsztaty, scena muzyczna, na której występowali zarówno 

lokalni artyści jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz strefa 

animacji – na której dodatkowo chętne organizacje prezentowały swoją 

działalność.  

Wartość projektu wyniosła 56620,00 zł/ Wartość dotacji 50 000 zł.  

 

III) PIKNIK Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO  

Stowarzyszenie podjęło się organizacji wydarzenia pn. „Piknik z okazji Dnia 

Rodzicielstwa Zastępczego” (01.06). Wydarzenie było zrealizowane na zlecenie MOPS 

Katowice. W ramach wydarzenia zorganizowanego na Rynku w Katowicach zapewniono 

atrakcje dla ponad 500 osób w postaci m.in. zamku dmuchanego, karuzeli, animacji dla 

dzieci. Dla uczestników zapewniono także słodki poczęstunek, pokaz walki wojów 

średniowiecznych. Na scenie odbył się pokaz zumby prowadzony przez Yanelis Salazar 

Serrano. Dzieciom uczestniczącym w konkursach zapewniono nagrody. Całość 

wydarzenia realizowana była przez zespół Stowarzyszenia oraz młodych animatorów  

z Centrum Zimbardo.  
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C) REALIZOWANA W INNYCH MIASTACH 

 

I) ORGANIZACJA „DNIA SĄSIADA” W TYCHACH 

We współpracy z Urzędem Miasta w Tychach zrealizowano w formule zadania 

publicznego cykl imprez integracyjnych dla mieszkańców 4 tyskich osiedli: Ł, N, O H. 

Osiedla te objęte są Lokalnym Programem Rewitalizacji. Celem głównym wydarzeń, 

wynikającym z założeń konkursu i planowanych działań z zakresu rewitalizacji byłą 

aktywizacja i pobudzenie społeczności lokalnej, międzypokoleniowa integracja sąsiadów 

oraz zwiększenie poziomu kapitału społecznego poprzez promowanie wśród 

mieszkańców innowacyjnych form aktywności w życiu lokalnym oraz wspieranie  

i wzmacnianie oddolnych inicjatyw na rzecz mieszkańców. W ramach projektu 

zrealizowano 4 wydarzenia integracyjne, w których udział wzięło łącznie ok. 1500 osób. 

W działanie udało się włączyć 8 podmiotów lokalnych. Imprezy poprzedzone 

mikrodiagnozą potencjału i potrzeb lokalnych. Odbyło się kilka spotkań ze społecznością 

lokalną a także spotkania o charakterze ewaluacyjnym. Imprezy odbyły się we wrześniu 

2017r. W organizacji wydarzenia wspierałą animatorów młodzież z Centrum Zimbardo. 

Wartość projektu wyniosła 40400,00 zł 

 

II) REALIZACJA CYKLU WARSZTATÓW PN. „DZIAŁA-MY LOKALNIE” W SOSONOWCU 

W ramach zadania publicznego zleconego przez UM Sosnowiec w terminie 28.08-31.10 

przeprowadzono cykl warsztatów edukacyjno-integracyjnych pn.: ,,Aktywny 

Mieszkaniec” dla uczestników Programów Aktywności Lokalnej w Sosnowcu i osób z ich 

otoczenia. Warsztaty były realizowane dla 4 różnych lokalizacji, gdzie prowadzone są 

PALe tj. : „Pogoń”, „Centrum”, „Milowice", „Wawel”. Głównym celem warsztatów była 

aktywizacja społeczna uczestników i ich otoczenia, ze szczególnym naciskiem na 

zdobycie wiedzy i przygotowanie do działań na obszarze zamieszkania, a także 

wzmocnienie więzi między uczestnikami i lepsze zintegrowanie się mieszkańców.  

W ramach zadania prowadzone były warsztaty o następującej tematyce: 

 Grupa a społeczność lokalna. Tożsamość lokalna - jej znaczenie dla społeczności  

i sposoby jej prezentowania i promowania. 

 Różne role jednostki w grupie i społeczności lokalnej - lider, animator, 

społecznik. Moje miejsce w lokalnej społeczności. 
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 Dlaczego warto współpracować i w jakiej formie. Grupa nieformalna  

a stowarzyszenie. Społeczność lokalna a budowanie relacji z otoczeniem - cele, 

metody, sposoby komunikacji. 

 Mini-diagnoza społeczności lokalnej. Metody i narzędzia diagnostyczne, 

identyfikowanie problemów. Przeprowadzenie i przygotowanie diagnozy. Mapa 

zasobów lokalnych. 

 Tworzenie projektów: dlaczego warto planować i jak pozyskiwać fundusze na 

swoje lokalne inicjatyw. Praca nad mini-projektem w swoim środowisku 

lokalnym. 

Wartość dotacji wyniosła 10 000 zł.  

 

III) WSPARCIE DODRUKU KSIĄŻKI PT. „ROZBARK – NIKISZOWIEC: NA WSPÓLNYM 

SZLAKU” 

W ramach zadania publicznego powierzonego przez UM Bytom dokonany został dodruk 

przewodnika pt. „Rozbark – Nikiszowiec: Na Wspólnym Szlaku”. Książka ta powstała 

m.in. w oparciu o wspomnienia mieszkańców Rozbarku  w ramach realizowanego  

w 2016 r. projektu o takiej samej nazwie. 70 egzemplarze dofinansowane z budżetu UM 

Bytom zostały w całości przekazane do następujących lokalnych instytucji. Wartość 

dofinansowania: 1500 zł. 

 

D)  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

W 2017 r. Stowarzyszenie kontynuowało działalność gospodarczą, która stanowi 

działalność uzupełniającą organizacji, a dochód jest przeznaczony na realizację celów 

statutowych, w tym m.in. na działalność Centrum Zimbardo oraz zapewnienie 

profesjonalizacji i trwałości prowadzonych działań.  W ramach działalności 

gospodarczej Stowarzyszenie w roku 2017 realizowało następujące działania:  

 działalność promująca Nikiszowiec 

 organizacja szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i spotkań biznesowych 

 organizacja wydarzeń i imprez plenerowych 

 sprzedaż lokalnego rękodzieła z Nikiszowca.  

Ogólny zysk ze sprzedaży pamiątek to 62 104,00 zł, z czego zysk dla Stowarzyszenia to 

31 551,63 zł. W 2017 r. Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych stało się 

podatnikiem VAT.  
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W ramach wspierania funkcjonowania sieci lokalnych podmiotów w Nikiszowcu, 

związanych z branżą turystyczną wydaliśmy w 2017 r. wspólnie z tymi podmiotami 

mini-folder nt. Nikiszowca, wraz z opisem oferty tych podmiotów.   


