
Elektronicznie podpisany przez: 
Bogumił Piotr Sobula 
dnia 28 grudnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 2922/2022 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do 
sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych” ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci -  UNICEF.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały nr LV/1170/22 Rady Miasta Katowice z dnia 
27 października 2022 r. w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 
2023 rok”

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać wyboru najkorzystniejszych ofert oraz przyznać dotacje dla podmiotów niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych” ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci -  UNICEF, 
po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w konkursie, w następujący sposób:

Lp. Nazwa i adres 
podmiotu

Kwota
wnioskowanej

dotacji
(w zł)

Kwota
przyznanej

dotacji
(w zł)

Nazwa oferty 
uzasadnienie wyboru oferty

Zadanie nr 1: Budowanie zdolności pracy z młodzieżą zaangażowaną w wolontariat dla pracowników
instytucji miasta.

1.

Stowarzyszenie 
Regionalne Centrum 

Wolontariatu, 
ul. Warszawska 19 
40-009 Katowice

21 000,00 21 000,00

„Dobre praktyki w pracy  
z  wolontariuszami - case study 

na przykładzie działań dla 
uchodźców z  Ukrainy”

Oferta spełniła wymogi 
formalne oraz została 

zaopiniowana pozytywnie 
pod względem 

merytorycznym.

2.

Fundacja Wolne 
Miejsce,

ul. Zawiszy Czarnego 
2/5

40-872 Katowice

21 000,00 0,00

„Budowanie zdolności pracy  
z  młodzieżą zaangażowaną  

w wolontariat dla  
pracowników instytucji 

m iasta”

Oferta spełniła wymogi 
formalne oraz została 

zaopiniowana pozytywnie 
pod względem 

merytorycznym, jednakże 
do realizacji przyjęto ofertę, 

która uzyskała najwyższą 
liczbę punktów.
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3.

Stowarzyszenie 
RATUJEMY, 

ul. Staromiejska 6/10D 
40-013 Katowice

21 000,00 0,00

„Działalność wspomagająca  
rozwój wspólnot 

i społeczności lokalnych” 
ze środków Funduszu 

Narodów Zjednoczonych 
na Rzecz Dzieci -  U N IC EF”

Oferta spełniła wymogi 
formalne natomiast nie 

uzyskała minimalnej liczby 
punktów.

Razem: 63 000,00 21 000,00

Zadanie nr 2: Promowanie i włączanie młodzieży polskiej i zagranicznej w akcje wolontariatu na rzecz
uchodźców z Ukrainy.

1.

Stowarzyszenie 
Regionalne Centrum 

Wolontariatu, 
ul. Warszawska 19 
40-009 Katowice

71 300,00 71 300,00

„Integracjaprzez wolontariat 
-  razem możemy w ięcej”

Oferta spełniła wymogi 
formalne oraz została 

zaopiniowana pozytywnie 
pod względem 

merytorycznym.

Zadanie nr 3: Działania na rzecz integracji cudzoziemców, zwłaszcza narażonych na dyskryminację.

1.

Stowarzyszenie 
Tęczówka, 

ul. G. Morcinka 3 
40-126 Katowice

240 000,00 240 000,00

„Katowice -  mój 
różnorodny dom”

Oferta spełniła wymogi 
formalne oraz została 

zaopiniowana pozytywnie 
pod względem 

merytorycznym.

Zadanie nr 4: Wsparcie we wprowadzaniu młodzieży i ich rodzin z Ukrainy do społeczności lokalnej, 
spójności społecznej oraz upodmiotowieniu młodzieży poprzez udział w cyklicznych wydarzeniach

kulturalnych.

1.
Fundacja In Corpore, 

ul. Bażantów 2 
40-668 Katowice

241 860,00 222 000,00

„Poznajemy się 
w Katowicach -  integracja 

dzieci i młodzieży 
ukraińskiej”

Oferta spełniła wymogi 
formalne oraz została 

zaopiniowana pozytywnie 
pod względem 

merytorycznym.
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2.

Fundacja Atelier 
Spółdzielczości 

i Ekonomii Społecznej, 
ul. M. Gierlotki 8 
40-688 Katowice

25 000,00 20 000,00

„Międzypokoleniowy Klub 
Spotkań z Kulturą”

Oferta spełniła wymogi 
formalne oraz została 

zaopiniowana pozytywnie 
pod względem 

merytorycznym.

3.

Fundacja Inicjatyw 
Akademickich 

PAIDEIA, 
ul. Bankowa 12A 
40-007 Katowice

241 700,00 0,00

„Kreatywnie z młodzieżą”

Oferta spełniła wymogi 
formalne oraz została 

zaopiniowana pozytywnie 
pod względem 

merytorycznym, jednakże 
do realizacji przyjęto dwie 

oferty, które uzyskały 
najwyższą liczbę punktów.

4.

Fundacja Wolne 
Miejsce,

ul. Zawiszy Czarnego 
2/5

40-872 Katowice

62 000,00 0,00

„Wsparcie
we wprowadzaniu młodzieży 

i ich rodzin z Ukrainy do 
społeczności lokalnej, 

spójności społecznej oraz 
upodmiotowieniu młodzieży 

poprzez udział 
w cyklicznych wydarzeniach 

kulturalnych ”

Oferta spełniła wymogi 
formalne natomiast nie 

uzyskała minimalnej liczby 
punktów.

Razem: 570 560,00 242 000,00

Zadanie nr 5: Wsparcie we wprowadzaniu dzieci, młodzieży i ich rodzin z Ukrainy do społeczności 
lokalnej, spójności społecznej oraz upodmiotowieniu młodzieży poprzez udział w zajęciach sportowych.

1.
Fundacja Bażantowo, 
ul. Z. Hierowskiego 2 

40-750 Katowice
170 256,00 140 256,00

„Aktywne dzieci z Ukrainy"

Oferta spełniła wymogi 
formalne oraz została 

zaopiniowana pozytywnie 
pod względem 

merytorycznym.

2.

Fundacja Inicjatyw 
Akademickich 

PAIDEIA, 
ul. Bankowa 12A 
40-007 Katowice

169 800,00 30 000,00

„ Aktywna młodzież”

Oferta spełniła wymogi 
formalne oraz została 

zaopiniowana pozytywnie 
pod względem 

merytorycznym.

Razem: 340 056,00 170 256,00
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Zadanie nr 6: Ulepszony dostęp do usług ochrony dla dzieci i młodzieży poprzez rehabilitację, wsparcie 
____________________________  psychologiczne i psychospołeczne._______________________________

1.

Społeczne 
Towarzystwo 

Hospicjum Cordis, 
ul. T. Ociepki 2 

40-413 Katowice

500 400,00 500 400,00

„ Ulepszony dostęp do usług 
ochrony dzieci i młodzieży 

poprzez rehabilitację, 
wsparcie psychologiczne 

i psychospołeczne”

Oferta spełniła wymogi 
formalne oraz została 

zaopiniowana pozytywnie 
pod względem 

merytorycznym.

2.

Fundacja Atelier 
Spółdzielczości 

i Ekonomii Społecznej, 
ul. M. Gierlotki 8 
40-688 Katowice

75 000,00 75 000,00

„Centrum samoobrony 
fizycznej i psychologicznej ”

Oferta spełniła wymogi 
formalne oraz została 

zaopiniowana pozytywnie 
pod względem 

merytorycznym.

Razem: 575 400,00 575 400,00

Zadanie nr 7: Ulepszony dostęp do usług ochrony dla dzieci, młodzieży i rodzin poprzez wsparcie
psychologiczne, integrację z lokalną społecznością.

1.
Fundacja In Corpore, 

ul. Bażantów 2 
40-668 Katowice

288 000,00 288 000,00

„ Razem dla Ukrainy”

Oferta spełniła wymogi 
formalne oraz została 

zaopiniowana pozytywnie 
pod względem 

merytorycznym.

§ 2. 1. Łączne środki finansowe planowane do rozdysponowania dla podmiotów niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania: „Działalność 
wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na 
Rzecz Dzieci -  UNICEF, wynoszą: 1 837 256,00 zł, w tym:

- kwota przeznaczona na realizację zadania nr 1: 21 000,00 zł,

- kwota przeznaczona na realizację zadania nr 2: 72 000,00 zł,

- kwota przeznaczona na realizację zadania nr 3: 240 000,00 zł,

- kwota przeznaczona na realizację zadania nr 4: 242 000,00 zł,

- kwota przeznaczona na realizację zadania nr 5: 170 256,00 zł,

- kwota przeznaczona na realizację zadania nr 6: 804 000,00 zł,

- kwota przeznaczona na realizację zadania nr 7: 288 000,00 zł.

2. Środki finansowe rozdysponowane dla organizacji pozarządowych przedstawionych w §1 zarządzenia 
wynoszą łącznie: 1 607 956,00 zł, w tym:

Zadanie nr 1: Budowanie zdolności pracy z młodzieżą zaangażowaną w wolontariat dla pracowników 
instytucji miasta -  kwota: 21 000,00 zł.

Zadanie nr 2: Promowanie i włączanie młodzieży polskiej i zagranicznej w akcje wolontariatu na rzecz 
uchodźców z Ukrainy -  kwota: 71 300,00 zł.
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Zadanie nr 3: Działania na rzecz integracji cudzoziemców, zwłaszcza narażonych na dyskryminację -  kwota: 
240 000,00 zł.

Zadanie nr 4: Wsparcie we wprowadzaniu młodzieży i ich rodzin z Ukrainy do społeczności lokalnej, 
spójności społecznej oraz upodmiotowieniu młodzieży poprzez udział w cyklicznych wydarzeniach 
kulturalnych -  kwota: 242 000,00 zł.

Zadanie nr 5: Wsparcie we wprowadzaniu dzieci, młodzieży i ich rodzin z Ukrainy do społeczności lokalnej, 
spójności społecznej oraz upodmiotowieniu młodzieży poprzez udział w zajęciach sportowych -  kwota: 
170 256,00 zł.

Zadanie nr 6: Ulepszony dostęp do usług ochrony dla dzieci i młodzieży poprzez rehabilitację, wsparcie 
psychologiczne i psychospołeczne -  kwota: 575 400,00 zł.

Zadanie nr 7: Ulepszony dostęp do usług ochrony dla dzieci, młodzieży i rodzin poprzez wsparcie 
psychologiczne, integrację z lokalną społecznością -  kwota: 288 000,00 zł.

Środki te są zaplanowane w budżecie miasta Katowice na 2023 r. w dziale 853 rozdziale 85395 § 2340 
(zadania własne gminy).

§ 3. Umowy na realizację zadań, o którym mowa w § 1 zostaną zawarte z wybranymi podmiotami 
maksymalnie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się resortowemu Wiceprezydentowi Miasta Katowice.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta 
Katowice

Pierwszy Wiceprezydent 
Miasta Katowice

Bogumił Sobula
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