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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 2016 Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych realizowało szereg
różnorodnych

działań

na

terenie

województwa

śląskiego,

ze

szczególnym

uwzględnieniem osiedla Nikiszowiec – gdzie Stowarzyszenie działa systematycznie od
wielu lat, skupiając się przede wszystkim na wspieraniu rozwoju lokalnego. Tutaj
organizacja ma też swoją siedzibą oraz prowadzi Centrum Zimbardo.
Stowarzyszenie realizowało w 2016 r. wiele działań w oparciu o współpracę,
m.in. z instytucjami publicznymi – z UM Katowice, partnerami prywatnymi oraz dzięki
rozwijaniu działalności gospodarczej, która stanowiła uzupełnienie dla bieżącej
aktywności Stowarzyszenia. Działalność dotyczyła przede wszystkim tematyki
rewitalizacji, wspierania rozwoju lokalnego, wzmacniania społeczności lokalnych i ich
indywidualnych członków – m.in. rozwoju ich kompetencji społecznych i zawodowych.
Stowarzyszenie pracowało z osobami z różnych grup wiekowych, tj.
osobami dorosłymi oraz seniorami.

z młodzieżą,

Znaczna część realizowanych aktywności była

kontynuacją dotychczasowych, co wynika przede wszystkim z dbałości o prowadzenie
działań systematycznie i długoterminowo. W 2016 r. realizowano m.in. dalsze działania
służące wspieraniu rozwoju Nikiszowca poprzez prowadzenie Centrum Zimbardo oraz
organizacją dwóch mających już swoją renomę w regionie imprez: „Jarmark Na Nikiszu”
i „Odpust U Babci Anny”, a także organizację wizyt studyjnych i wycieczek dla gości z
Polski i zagranicy – m.in. dla instytucji publicznych, prywatnych i placówek
edukacyjnych.
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.
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W 2016 r. w ramach pracy ze społecznościami lokalnymi, których celem jest m.in.
wzmacnianie tożsamości lokalnej Stowarzyszenie wydało swoją kolejną publikację o
charakterze promocyjno-edukacyjnym pt. „Rozbark – Nikiszowiec: Na Wspólnym
Szlaku”. Stowarzyszenie współpracowało także z wieloma instytucjami kulturalnymi i
edukacyjnymi – instytucją Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny
Bochenek, Biurem Dźwięków Katowice, Festiwalem Tauron Nowa Muzyka, Muzeum
Historii Katowic, Bytomskim Teatrem Tańca i Ruchu Rozbark, MDK „Plac Pod Lipami” w
Katowicach Giszowcu, Teatrem Śląskim im. Wyspiańskiego 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 przedsięwzięcia zostaną opisane bardziej
szczegółowo poniżej.
Stowarzyszenie w 2016 r. kontynuowało także działalność gospodarczą, która
stanowi jego działalność dodatkową. Związana jest ona m.in. z organizacją imprez oraz
działalnością edukacyjną. Dochód z działalności służy realizacji celów statutowych
organizacji. W 2016 r. przeprowadzono dwie zbiórki publiczne: pn. „Zostań naszym
bohaterem. Wesprzyj młodzież z Centrum Zimbardo w Nikiszowcu” (1436,00 pln) oraz
„Jest tylko jedno takie miejsce więc wesprzyj znów Centrum Zimbardo w Nikiszowcu”
(1084,00 pln). Dochód z obu zbiórek został w całości przeznaczony na działalność
Centrum Zimbardo. W celu pozyskania wsparcia dla Centrum Zimbardo, które jest
miejscem prowadzonym samodzielnie przez Stowarzyszenie udało nam się także
nawiązać współpracę z firmami i innymi podmiotami komercyjnymi.
Wieloletnia przynosząca określone pozytywne i mierzalne efekty działalność
organizacji sprawia, że jest ona bardzo dobrze rozpoznawalna w regionie i zapraszana
do współpracy oraz do dzielenia się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami.
Jednym z takich wydarzeń był „Slot Art Festival” – renomowany festiwal kultury
alternatywnej, na który FIL został zaproszony do Strefy Inicjatyw Społecznych.
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DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA FIL W 2016 ROKU:
A) REALIZOWANA W NIKISZOWCU
I) CENTRUM ZIMBARDO W NIKISZOWCU
Centrum Zimbardo pełni przede wszystkim funkcję integracyjną. Na co dzień spotyka się
tutaj głównie młodzież z dzielnicy. Odbywają się także tematyczne spotkania
adresowane dla lokalnej społeczności. 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 oraz wycieczek.
W 2016 r. zrealizowano w Centrum Zimbardo następujące działania:

a) Adresowane do młodzieży:
1. Stałe i powtarzalne:


Poniedziałek, wtorek i środa – bieżące spotkania poświęcone na wspólne
rozmowy, gry, tańce, gotowanie, korepetycje itd.



Czwartek – „gry bez prądu”



Filmowe piątki oraz maratony filmowe.

2. Edukacyjne:


Warsztaty z doradztwa zawodowego, spotkanie z doradcą zawodowym z OHP w
Katowicach



Warsztaty informatyczne



Warsztaty dziennikarskie, filmowe, radiowe, fotograficzne w ramach kampusu
dziennikarskiego organizowanego przez „Gazetę Wyborczą”



Festiwal Zapusty – nt. zwyczajów starosłowiańskich



Warsztaty edukacyjne IPN



Gimnazjalny konkurs recytatorski organizowany z Gimnazjum nr 14

3. Integracyjne


Wyjazd młodzieży w czasie ferii zimowych do Cieszyna



Wycieczka

młodzieży

z

Niemiec,

reprezentanta młodzieży CZ


Wyjście z młodzieżą do NOSPR-u



Obchody 2. urodzin Centrum Zimbardo



Spotkanie wielkanocne



Spotkanie wigilijne
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b) Otwarte wydarzenia
1. kulturalne i integracyjne:


Wernisaż i wystawa: „Niepokalane” Agaty Grzych



Wernisaż i wystawa: „Za fasadą folkloru” Angeliki Dobrzyńskiej



Wernisaż i wystawa: „Plakaty Filmowe po śląsku” Moniki Kudełko



Warsztaty kulinarne dla Gimnazjum nr 18” Hekele i Wodzionka



Warsztaty kulinarne : kuchnia słowiańska, przygotowane przez Marcina Szafrona



Organizacja spacerów historycznych w ramach ogólnopolskiej „Nocy Muzeów”



Wolontaryjne wsparcie wydarzeń integracyjno-kulturalnych organizowanych
przez Stowarzyszenie FIL tj. „Odpustu U Babci Anny” i „Jarmarku Na Nikiszu”



Spotkanie autorskie z Igorem Jarkiem i Judytą Sosną nt. książki ,,Słowackiego”



Spotkanie z podróżnikiem Grzegorzem Gawlikiem, Projekt 100 wulkanów



Organizacja

spektaklu

teatralnego „Koniec”

–

Reaktor

Katowice.

Teatr

Dzielnicowy


Spotkania w ramach projektu „Rozbark- Nikiszowiec: Na Wspólnym Szlaku”



Spotkanie poświęcone Budżetowi Obywatelskiemu 2016



Koncert muzyki elektronicznej w ramach Festiwalu Tauron Nowa Muzyka oraz
wycieczki dla uczestników Festiwalu.

2. Edukacyjne:


Wizyty studyjne związane z tematyką zmiany społecznej i działalnością Centrum
Zimbardo w Nikiszowcu



Szkolenia i warsztaty edukacyjne dla podmiotów zewnętrznych

FESTIWAL „ZDOLNE PODZIEMIE”
Stowarzyszenie w ramach działalności Centrum Zimbardo m.in. wspiera rozwój
młodych ludzi oraz promuje muzykę nie wpisującą się w główne nurty. Dlatego w 2016
r. zorganizowaliśmy Festiwal zDolne Podziemie, w ramach którego odbyły się spotkania
z kulturą hip-hopu, tzw. bitwy freestyle’owe oraz finał wydarzenia - przegląd Muzyczny
zDolne Podziemie. Festiwal został zorganizowany przede wszystkim z myślą o młodych
twórcach gatunku – będąc okazją do ich promocji oraz wsparcia w dalszej ścieżce
kariery dzięki branżowym nagrodom. Wydarzenia były otwarte dla publiczności.
Festiwal został zrealizowany we współpracy z Katowice Miasto Ogrodów.
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II) WYDARZENIE INTEGRACYJNO-KULTURALNE – „ODPUST U BABCI ANNY”
Odpust U Babci Anny został zrealizowany w dniach 23-24.07 na terenie Placu
Wyzwolenia

(rynek

w

Nikiszowcu).

Organizatorem

głównym

imprezy

było

Stowarzyszenie FIL przy wsparciu mieszkańców i Urzędu Miasta w Katowicach w
formule inicjatywy lokalnej pn. „Świątecznie i sąsiedzko na Nikiszu”. Dodatkowe
wsparcie uzyskano od organizatorów obchodów Światowych Dni Młodzieży, co
umożliwiło m.in. wydłużenie części integracyjnej adresowanej do rodzin do dwóch dni.
Odpust nie jest świętem kościelnym, nawiązuje jedynie terminem i nazwą do ważnego
wydarzenia w życiu dzielnicy. To impreza, której celem jest integracja zarówno samej
społeczności dzielnicy jak i mieszkańców całego miasta, a także promocja Nikiszowca.
Jest to równocześnie wydarzenie promujące wartości rodzinne i tradycje regionalne.
Mimo, iż od kilku lat Odpust to impreza realizowana głównie przez Stowarzyszenie FIL,
to jednak istotnym elementem tego wydarzenia jest jego oddolny charakter i znaczenie,
jakie ma ono dla integracji społeczności. Działania w ramach inicjatywy wspierały i
uzupełniały część realizowaną samodzielnie przez Stowarzyszenie FIL. W szczególności
dotyczyło to działań o charakterze integracyjnym, familijnym i kulturalnym. Impreza w
2016 r. łączyła się z obchodami 70. rocznicy powstania Grupy Janowskiej oraz z
obchodami Światowych Dni Młodzieży. Udział w niej wzięło ok. 8000 osób. W ramach
imprezy zapewniono m.in. obsługę wydarzenia, koordynację, przygotowanie i
przeprowadzenie zabaw i konkursów dla uczestników, działania promocyjne.
Zapewniono także atrakcje dla dzieci: zamek dmuchany, zjeżdżalnia dmuchana,
trampolina, karuzela łańcuchowa i karuzela dla dzieci młodszych, pokazy i warsztaty
baniek mydlanych. Zorganizowano także scenę, a na niej koncerty: zespołu "Prognoza
Na Życie", recital Magdaleny Stoll, "Szlagierowa Biesiada" z TVS - Zespół Metrum i
Michalina Starosta, koncert Orkiestry Dętej KWK „Wieczorek” oraz widowisko dla dzieci
"Bajkowy Świat Smerfów". Na koniec imprezy uczestników bawił DJ Bazgrow. Łączny
budżet wydarzenia wraz z wkładem partnerów (bez uwzględnienia kosztów pracy
pracowników Stowarzyszenia i wkładu wolontaryjnego) wyniósł ok. 38500,00 zł.
III) WYDARZENIE INTEGRACYJNO-KULTURALNE „JARMARK NA NIKISZU”
Jarmark Na Nikiszu to wydarzenie integracyjno-promocyjno-kulturalne, które odbywa
się w Nikiszowcu od 2008 r. Jest to wielowymiarowa impreza o zasięgu regionalnym,
jeden

z

najbardziej

rozpoznawalnych
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bożonarodzeniowych w regionie. Organizowany jest od 2008 r. – najpierw jako
wydarzenie społeczne, wspierające proces rewitalizacji zabytkowego osiedla. Jest okazją
do zaprezentowania lokalnej kultury i tradycji, a także umiejętności i dorobku artystów,
rzemieślników, rękodzielników i społeczników. I wciąż jest wydarzeniem integrującym i
angażującym lokalną społeczność oraz partnerów instytucjonalnych. Jarmark Na Nikiszu
odbył się w dniach 3-4 grudnia 2016 r. Była to już 9. edycja imprezy, która od 2012r.
realizowana jest przez Stowarzyszenie FIL przy wsparciu społeczności lokalnej i
instytucji miejskich. Jarmark w 2016 r. sfinansowany został ze środków własnych
Stowarzyszenia oraz dzięki wsparciu Urzędu Miasta w Katowicach w formule zlecenia
realizacji zadania publicznego. Stowarzyszenie FIL w ramach działań własnych
dokonało wszystkich przygotowań do imprezy. Sfinansowało ze środków własnych
wydatki na m.in. obsługę i koordynację przygotowań i samego wydarzenia, ochronę,
zabezpieczenie medyczne, wynajem straganów, usługi parkingowe, oświetlenie
świąteczne, promocję, koszty ZAIKS itp. Ze środków Miasta zrealizowano wydarzenia
kulturalne towarzyszące Jarmarkowi. Zapewniono scenę z występami artystów: Fungus
Combo, Jan Nowak, Chwila Nieuwagi, KC Nwokoye, widowisko dla dzieci „Pingwiny z
zimowej krainy” oraz konferansjera. Imprezie towarzyszyła tradycyjnie już karuzela
wiedeńska i pociąg św. Mikołaja. Jarmark Na Nikiszu w 2016 r. był olbrzymim
wydarzeniem, w którym udział wzięło ok. 20 tys. osób. Został bardzo wysoko oceniony,
wiąże się też z wieloma wyzwaniami zwłaszcza logistycznymi, związanymi z
zapewnieniem uczestnikom bezpieczeństwa, dobrej atmosfery i zabawy, równocześnie z
minimalizowaniem utrudnień dla funkcjonowania mieszkańców. Łączny budżet
wydarzenia wraz z wkładem partnerów (bez uwzględnienia kosztów pracy
pracowników Stowarzyszenia i wkładu wolontaryjnego) wyniósł ok. 57 322,00 zł.
IV) ŚWIĘTO SĄSIADÓW 2016 – NIKISZOWIEC
Święto Sąsiadów w Nikiszowcu wraz ze Świętem Sąsiadów na Korei (opis poniżej)
zostały zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Świątecznie i sąsiedzko na
Nikiszu”. Święta zorganizowano łącząc zaangażowanie wolontariuszy – inicjatorów,
administracji i wspólnot z działaniami, które zostały sfinansowane ze środków budżetu
Miasta Katowice za pośrednictwem Stowarzyszenia FIL.
Święto Sąsiadów w Nikiszowcu miało miejsc 14 V 2016r. na placu Bloku Nr II w
Nikiszowcu. Imprezę organizacyjnie wsparła administracja mieszkaniowa Wieczorek
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Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej oraz lokalne wspólnoty mieszkaniowe. W
wydarzeniu udział wzięło łącznie ok. 150 osób. W ramach imprezy Stowarzyszenie
zapewniło m.in. atrakcje w postaci zamku dmuchanego i trampoliny, zabaw familijnych,
warsztatów plastycznych, konkursy z nagrodami, malowanie twarzy, konferansjera
imprezy, pokazy tańca breakdance wraz z warsztatami dla dzieci i młodzieży (jako część
Festiwalu zDolne Podziemie). Ponadto zapewniono drobny poczęstunek. Wydarzenie
zakończył spacer tematyczny „Nikiszowiec górniczym szlakiem”. Koszt realizacji
wydarzenia to ok. 6 000,00 zł (bez uwzględnienia kosztów wkładu wolontaryjnego).
B) DZIAŁANIA REALIZOWANE W INNYCH CZĘŚCIACH KATOWIC I REGIONU
I) PROJEKT „WŁĄCZ SIĘ! PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁEZNEJ W
KATOWICACH”
Projekt ten jest realizowany od 1 IX 2015 r. w dzielnicy Katowice Giszowiec – w
partnerstwie z MOPS Katowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego. Działania adresowane są do osób, które chcą poprawić swoją
sytuację na rynku pracy – poprzez wzmocnienie kompetencji społecznych i
zawodowych, a także do lokalnych społeczności w celu aktywizowania ich na rzecz
środowiska lokalnego. Dlatego prowadzone w Giszowcu działania kierowane są do
rożnych grup i mają zróżnicowany charakter. Są to m.in.:
1. Cykl spotkań pn. „W kobiecym kręgu”, którego celem jest budowanie relacji
wśród członków grupy, rozwój osobisty, podnoszenie kwalifikacji w obszarze
społecznym i zawodowym, oraz wymiana wiedzy między uczestniczkami – dzięki
czemu mogą one wzajemnie się wspierać, motywować się i pomagać. W ramach
„kobiecego kręgu” odbywają się także spotkania z ekspertami, służące
polepszeniu sytuacji na rynku pracy każdej z uczestniczek. Panie korzystają także
z indywidualnego poradnictwa służącego wspieraniu rozwoju zawodowego.
Kobiecy krąg jest prowadzony przez animatora.
2. Cykle spotkań dla mężczyzn pn. „Chopy do roboty” – adresowane do mężczyzn,
odbywają się na analogicznych zasadach jak spotkania „W kobiecym kręgu”.
3. Praca animacyjna z mieszkańcami Giszowca, nastawiona na ich edukację i
zaangażowanie na rzecz swojego miejsca zamieszkania. W ramach działań
zorganizowane zostało wspólnie z mieszkańcami święto integracyjne – Dzień
8
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Sąsiada. Uczestnicy brali także udział w cyklu szkoleń nt. lokalnej animacji,
których celem było przede wszystkim przygotowanie osób do samodzielniej
pracy w środowisku lokalnym.
4. Praca z osobami z niepełnosprawnością nastawiona jest na wspieranie głównie
rozwoju ich kompetencji społecznych, a w niektórych przypadkach także
zawodowych poprzez cotygodniowe spotkania, w ramach których prowadzone są
warsztaty artystyczne, klub filmowy, gry i zabawy manualne.
Wartość projektu dla FIL za okres 2016 r. wynosi 13 5737,23 zł.
II) PROJEKT „ROZBARK – NIKSZOWIEC: NA WSPÓLNYM SZLAKU”
Projekt ten stanowił rozwinięcie i pogłębienie działań, jakie podjęte zostały w ostatnich
kilku latach na rzecz wzmacniania tożsamości lokalnych społeczności oraz promocji
miejsc i wzmacniania ich potencjału turystycznego. Projekt był adresowany w
pierwszym rzędzie do seniorskiej społeczności Nikiszowca oraz Rozbarku – dzielnicy
Bytomia. Tak, aby mieszkańcy obu tych dzielnic mogli się lepiej poznać, wymienić
doświadczenia nt. różnic oraz możliwości rozwoju ich miejsca zamieszkania, a także
zdobyć wiedzę przydatną w codziennym życiu seniora. Głównym celem projektu było
zaktywizowanie mieszkańców na rzecz rozwoju miejsca zamieszkania, m.in. poprzez
zaangażowanie ich w powstanie publikacji pt. „Rozbark – Nikiszowiec: Na Wspólnym
Szlaku” oraz udział w tzw. społecznych archiwach - spotkaniach, w ramach których
mieszkańcy dzielili się pamiątkami, zdjęciami i wspomnieniami. Pokazanie z
perspektywy mieszkańców tego, co ciekawe dla miejsca ich zamieszkania było także
celem wspomnianej publikacji. Książka powstała m.in. na bazie wspomnień i z
wykorzystaniem zdjęć mieszkańców, pokazując najbardziej atrakcyjną chociaż czasem
mniej znaną stronę miejsca. Wydobywa jego potencjał, który zawsze związany jest z
mieszkańcami. I finalnie ma zachęcać do odwiedzenia tych miejsc – zawierając elementy
przewodnika turystycznego. Równocześnie zaangażowanie mieszkańców ma zwiększyć
ich poczucie dumy i przynależności. Publikacja została świetnie przyjęta wśród lokalnej
społeczności oraz turystów. W kolejnych latach zamierzamy kontynuować tego typu
działalność. Projekt był współfinansowany z Rządowego Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych ASOS. Wartość całego projektu to 45238,98 zł, z czego
42859,30 zł z dotacji.
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III) FESTIWAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W KATOWICACH 2016
W 2016 r. Stowarzyszenie FIL było partnerem Stowarzyszenia MOST w projekcie
„Festiwal Organizacji Pozarządowych 2016 – dzielnice grają, dzielnice działają”. Projekt
realizowany był w formule zadania publicznego współfinansowanego ze środków
budżetu Miasta Katowice. Zakładał organizację dwudniowego festiwalu organizacji
pozarządowych. Pierwszego dnia zrealizowano jeden z warsztatów pn. „Zróbmy sobie
imprezkę na dzielni!”, który dotyczył organizacji imprez plenerowych i prowadzony był
przez Waldemara Jana. Stowarzyszenie FIL było zaangażowane przede wszystkim w
drugi dzień poprzez koordynację tzw. Miasteczka Festiwalowego. W ramach tego
wydarzenia zorganizowano we współpracy z UM Katowice i Stowarzyszeniem MOST
wydarzenie, w którym udział wzięło 52 organizacji pozarządowych działających w
różnych obszarach – zdrowia, ekologii, edukacji, kultury, sportu, nowych technologii i
wielu innych. W zorganizowanie Miasteczka zaangażowało się blisko 280 osób. W
ramach wydarzenia przeprowadzono m.in. warsztaty rękodzieła, pierwszej pomocą,
konkursy i quizy. Istniała także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy
organizacjami, a także dowiedzenia się więcej nt. działalności katowickich organizacji
pozarządowych.

Dodatkowymi

atrakcjami

były

także

zorganizowane

przez

Stowarzyszenie scena muzyczna, na której wystąpiły osoby i grupy związane z
Katowicami – finaliści projektu „Dzielnica Brzmi Dobrze”, pod patronatem Katowice
Miasto Muzyki UNESCO: The Party Is Over oraz Kolory, electrokabaret „Bloki i familoki”
oraz DJ Basgrow. Odwiedzający Miasteczko Organizacji mogli również odwiedzić stoiska
Budżetu Obywatelskiego i zapoznać się z projektami ogólnomiejskimi, które ubiegają się
o dofinansowanie. Wśród organizacji pozarządowych wyłoniono zwycięzców konkursu
na najciekawsze stoisko. W organizację Miasteczka zaangażowany była cały zespół
Stowarzyszenia oraz grupa wolontariuszy z Centrum Zimbardo. Budżet Stowarzyszenia
w ramach projektu wyniósł 15571,70 zł.
IV) ŚWIĘTO SĄSIADÓW 2016 – KOREA
Święto zostało zrealizowane 3 VI 2016r. na terenie placu zabaw przy ul. Szopienickiej.
Imprezę organizacyjnie wsparła administracja mieszkaniowa Wieczorek ŚląskoDąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej oraz lokalne wspólnoty mieszkaniowe. W
wydarzeniu udział wzięło łącznie ponad 200 osób. Impreza spotkała się ze znacznie
większym zainteresowaniem mieszkańców niż ubiegłoroczna i została bardzo dobrze
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oceniana. Jednym z efektów wydarzenia była dalsza konsolidacja społeczności osiedla w
kontekście starań o renowacje placu zabaw. Społeczność zgłosiła ponownie projekt
placu zabaw do edycji Budżetu Obywatelskiego i zdobyła środki na odnowienie placu.
Tym samym jeden z głównych celów realizacji inicjatywy został osiągnięty. W ramach
imprezy Stowarzyszenie zapewniło podobne atrakcje jak w przypadku Święta Sąsiadów
w Nikiszowcu. Koszt realizacji wydarzenia to ok. 5 000,00 zł (bez uwzględnienia
kosztów wkładu wolontaryjnego).
C) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
W 2016 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 2015 realizowało następujące działania:
1. działalność promująca Nikiszowiec
2. organizacja szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i spotkań biznesowych
3. organizacja wydarzeń i imprez plenerowych
4. sprzedaż lokalnego rękodzieła z Nikiszowca.
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