


DĄBROWA GÓRNICZA to miasto na prawach powiatu zajmujące obszar 188 km2  i liczące ok. 122 tys. 
mieszkańców. Położona we wschodniej części Wyżyny Śląskiej stanowi obszarowo 10 miasto w Polsce. 
Wraz z 14 miastami tworzy Górnośląsko – Zagłębiowski Związek Metropolitalny. Dąbrowa Górnicza 
składa się z tzw. miejskiego Centrum, czyli dzielnic typowo miejskich i dzielnic wiejskich (zielonych). 
 

 
 
 

Specyfika miasta sprawia, że Dąbrowski trzeci sektor składa się z organizacji pozarządowych, które działają  
w bardzo wielu obszarach i w bardzo różnych formach prawnych. 
 
Dla dzielnic zielonych są to: Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Łowieckie, Stowarzyszenie Pszczelarzy, Kluby Piłkarskie, Koła 
Gospodyń Wiejskich i Parafie. Dla dzielnic miejskich są to: głównie stowarzyszenia i fundacje działające w obszarze: 
kultury i sztuki, ekologii i ochrony zwierząt, rekreacji i sportu, pomocy społecznej, profilaktyki uzależnień, promocji 
zdrowia, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego, oświaty, wspierania osób niepełnosprawnych. Dzięki 4 jeziorom 
Pogoria mamy również Koła Wędkarskie oraz Kluby Żeglarskie i Windsurfingowe. Współpracują z nami również 
nieformalne grupy nurków, a z Pogoriami związani są również biegacze, rowerzyści oraz rolkarze. 
 
W rejestrach mamy ponad 280 podmiotów zaliczanych do 
trzeciego sektora. Na podstawie danych Biura Organizacji 
Pozarządowych określamy,  iż aktywnych jest ponad 120 
podmiotów w czym 32 OPP. W internetowej Bazie NGO do 
której wpis jest dobrowolny jest obecnie 130 wpisów. W 
Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych zrzeszonych jest  
90 organizacji. Z budżetu miasta na kwotę ok. 3,6 mln zł 
realizowanych jest ponad 120 zadań zleconych w ramach 
dotacji.   
 



Partnerstwo publiczno – społeczne: „Wspólnie dla Miasta” to pakt o współpracy na rzecz rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego między Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych (DFOP), a 
Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej. Pakt, który powstał w 2007 roku przy okazji prac nad 
Strategią Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2020 r.  Zaproszenie przedstawicieli organizacji do 
prac nad nią powoduje powołanie przez 33 organizacje do życia DFOP-u oraz rozpoczęcie prac nad 
dokumentem pozwalającym na wprowadzenie mechanizmów wspierania rozwoju trzeciego 
sektora. Prace nad programem są wsparte niewielką dotacją dla Stowarzyszenia Zielone Zagłębie 
przyznaną przez MPiPS w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2007. Do prac nad nim 
wykorzystana zostaje diagnoza stanu dąbrowskiego 3 sektora i jego współpracy z administracją, 
przygotowana przez to Stowarzyszenie.  
  
W rezultacie w grudniu 2007 r. Rada Miejska przyjmuję w drodze uchwały Program Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej w latach 2008-2013. (miesiąc po przyjęciu Strategii Rozwoju Miasta w 
której obok czterech innych swoje miejsce znajduje priorytet: Integracja Wspólnot Lokalnych, do którego 
nawiązuje program.)  



5 lat realizacji Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, pozawala na wdrażanie narzędzi 
 i form współpracy, które od początku się uzupełniają tworząc w konsekwencji model współpracy 
oparty na czterech elementach: 

 Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych (DFOP) działającym od 2007 r. Obecnie zrzeszającym  70 organizacji i 
będącym porozumieniem NGO. DFOP pełni, także funkcję integracyjną i reprezentacyjną. 

 Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza, funkcjonującej  
od 2008 r. Pełniącej rolę platformy dialogu między Urzędem (3 os.), NGO (5 os.) i Radą Miejską (2 os.)  

 Biurze Organizacji Pozarządowych i Aktywności 
Obywatelskiej (BOP) prowadzonym w strukturach 
Urzędu Miejskiego w pionie Prezydenta Miasta, które 
obecnie składa się z 5 osób wraz z Pełnomocnikiem ds. 
współpracy z NGO. 

 Inkubator ze Społecznej Przedsiębiorczości  (ISP), czyli 
miejscu, w którym każda NGO oraz  mieszkaniec 
zainteresowany działaniami obywatelskimi, uzyska bezpłatne 
wsparcie. Inkubator pracuje od 8.00 do 20.00 w dni 
powszednie, zatrudnia 3 osoby i jest prowadzony przez BOP.  



DĄBROWSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

 Jest dobrowolnym i apolitycznym porozumieniem autonomicznych oraz równoprawnych  
85 organizacji pozarządowych. (założycielami były 33 organizacje w 2007 roku) DFOP działa 
na podstawie uchwalonego przez członków Regulaminu. 

  
 Głównym celem DFOP jest wypracowanie wspólnego stanowiska strony pozarządowej oraz demokratyczny sposób 

wybierania spośród swojego grona 5-osobowej reprezentacji tzw.: Prezydium DFOP, którzy wchodzą w skład Rady 
Pożytku.  DFOP wybiera przedstawicieli do komisji i różnych zespołów. DFOP opiniuje i rekomenduje oraz 
monitoruje w obszarze zarządzanie sferą pożytku publicznego oraz sfery szeroko rozumianej współpracy.   

 
 Do DFOP może przystąpić każda organizacja pozarządowa działająca na rzecz mieszkańców Dąbrowy Górniczej, 

(również te nieposiadające osobowości prawnej).  
 

 DFOP spotyka się na Walnych Zgromadzeniach ok. 5 razy w roku i spotkaniach nieformalnych, grupach roboczych 
(frekwencja to ok. 40 - 50%). Oficjalne decyzje najczęściej opinie DFOP podejmuje w swoich uchwałach, które 
trafiają do Prezydenta. 
 

 Raz w roku DFOP organizuje sesję  wyjazdową oraz tzw. Festiwal Ludzi Aktywnych (Zagłębiowskie Festiwale 
inicjatyw Pozarządowych) 
 

 Administracyjno, organizacyjnie DFOP obsługuje Biuro Organizacji  Pozarządowych, które stanowi jego sekretariat.  
Informację o działaniach, podjętych decyzjach i walnych, spotkaniach ich przebiegu oraz regulamin, skład 
Prezydium, lista członków i deklaracja są dostępne: http://ngo.dabrowa-gornicza.pl/dabrowskie-forum 
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WYDZIAŁ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ (WOP) 

 Funkcjonuje jako samodzielna komórka Urzędu Miejskiego w pionie Prezydenta Miasta.  
Na czele WOP stoi jego  Naczelnik , który zajmuje się kwestiami  dialogu społecznego, natomiast  

 Z-ca Naczelnika wypełniający również rolę tzw. Pełnomocnika Prezydenta Miasta  ds. współpracy  
 z NGO - budowaniem przyjaznego  klimatu dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 
 
 WOP jest głównym elementem modelu współpracy, będącym źródłem animacji współpracy oraz łącznikiem 

pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną.  WOP organizuje i nadzoruje tzw. system 
wsparcia, czyli Centrum Aktywności Obywatelskiej. Opracowuje konsultuje, wdraża procedury związane z realizacją 
ustawy o działalności pożytku publicznego, koordynuje i prowadzi je w urzędzie. Jego pracownicy doradzają 
urzędnikom i pracownikom jednostek podległych, a także przedstawicielom organizacji pozarządowych. Często jest to 
Biuro pierwszego kontaktu w którym się wyjaśnia i podpowiada jak załatwić sprawę w urzędzie. W 2013 roku po raz 
pierwszy BOP zmienia nazwę poszerzając zakres swoich działań o prowadzenie Budżetu Partycypacyjnego oraz 
procesów związanych z konsultacjami społecznymi i koordynacją ciał opiniodawczo – doradczych funkcjonujących przy 
Prezydencie Miasta, w 2016 – dochodzą nowe wyzwania związane z procesami rewitalizacji. 
 

 WOP współpracuje również z tzw. organizacjami infrastrukturalnymi z regionu i kraju oraz innymi samorządami, 
które prowadzą aktywną politykę wspierania trzeciego sektora.  

 



Centrum Aktywności Obywatelskiej  (CAO), wcześniej Inkubator Społecznej  Przedsiębiorczości  
 
Funkcjonuje jako wyspecjalizowana jednostka Wydziału Organizacji Pozarządowych  i Aktywności  
tzw. ośrodek wsparcia. 
 
Funkcjonuje w samodzielnym budynku w samym centrum Dąbrowy  Górniczej  (w obszarze rewitalizacyjnym) 
Pozwala mu to na  odgrywanie roli „miejsca NGO”. Pracownicy CAO pracują od godz. 8.00 do 18.00 w dni 
powszednie z możliwością funkcjonowania w soboty, akcyjnie w niedziele. Sam budynek CAO jest  do dyspozycji 
NGO i grup nieformalnych 24 /7.  
 
W CAO wsparcie otrzyma każda organizacja pozarządowa i podmiot ekonomii społecznej. Na pomoc  
w założeniu organizacji lub zostaniu wolontariuszem może liczyć każdy mieszkaniec miasta. Przedstawiciele NGO 
mogą uczestniczyć w szkoleniach, seminariach, warsztatach, doradztwie księgowym i prawnym, a także 
marketingowym, czy tych dotyczących tworzenia, realizowania i rozliczania projektów. To w CAO spotykają się grupy 
założycielskie, partnerstwa czy zarządy, a niejednokrotnie odbywają się walne zgromadzenia mniejszych NGO. 
 
Obecnie CAO Jest finansowane ze środków budżetu miasta. Przy jego prowadzeniu współpracujemy w ramach 
partnerskiego projektu  „ROWES” z samorządami i  organizacjami pozarządowymi.  
 
  



Centrum Aktywności Obywatelskiej  (CAO)- oferta 
 
Centrum Aktywności Obywatelskiej  oferuje: 
•poradnictwo z zakresu przedsiębiorczości społecznej oraz działalności w trzecim sektorze  
(w tym pozyskiwania środków z EFS i innych programów grantowych) 
•informacje na temat nowych wytycznych, przepisów, prawa związanego z prowadzeniem podmiotów ekonomii 
społecznej 
•bieżące doradztwo z zakresu zakładania podmiotów ekonomi społecznej przedsiębiorczości (w tym stowarzyszeń, 
fundacji, spółdzielni socjalnych) 
•doradztwo specjalistyczne z zakresu księgowości, prawa, marketingu 
•szkolenia 
•wsparcie infrastrukturalne (zaplecze biurowe, sale szkoleniowe, dostęp do komputera, skanera oraz Internetu, 
możliwość wypożyczenia rzutnika multimedialnego) 
•aktywizację społeczności lokalnych. 
 

Komu pomagamy? 
Świadczymy nieodpłatną pomoc podmiotom trzeciego sektora: stowarzyszeniom, fundacjom, spółdzielniom 
socjalnym – oraz osobom chcącym rozpocząć działalność, zainteresowanym aktywnością m. in. na polu kultury, 
sportu, ekologii, edukacji czy pomocy społecznej. 
Centrum jest również otwarte na współpracę z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej zarejestrowanymi na 
terenie województwa śląskiego. 
 
 
  



Centrum szkoli 
 
Oferta szkoleniowa Centrum Aktywności Obywatelskiej obejmuje wszystkie istotne obszary                                   
funkcjonowania organizacji. Poza aktualnymi szkoleniami, zachęcamy też do korzystania ze stałej                             
rozbudowanej oferty szkoleń realizowanych na zapotrzebowanie. Jesteśmy przekonani, iż wybierając                            
szkolenia w Centrum przedstawiciele NGO zdobędą fachową wiedzę niezbędną w pracy każdego przedsiębiorcy 
społecznego; podniesiecie swoje umiejętności w zakresie tworzenia innowacyjnych organizacji i rozwiniecie postawę 
nakierowaną na doskonalenie się w obszarze przedsiębiorczości. 
  
Stała oferta szkoleniowa: 
Źródła finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej, 
Przygotowanie i realizacja projektów, 
Prowadzenie, dokumentowanie i rozliczanie zbiórek publicznych, 
ABC społecznej przedsiębiorczości, 
ABC zakładania spółdzielni socjalnej, 
Współpraca i partnerstwo lokalne jako kluczowe elementy działania w sektorze ES, 
Wolontariat, 
EFS dla NGO – szanse i możliwości. 
  
  
 
 
 
 
  



 
 
 
Centrum doradza 
 
Bazując na wieloletnim doświadczeniu we współpracy z podmiotami społecznymi Centrum Aktywności 
Obywatelskiej przygotowało dla Państwa ofertę doradczą, która z jednej strony pozwoli powołać stowarzyszenie, 
fundację czy spółdzielnie socjalną, z drugiej – pomoże w jego prawidłowym funkcjonowaniu. 
  
Pracownicy Centrum oferują doradztwo m.in. z zakresu: 
zakładania organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej (pomożemy w wyborze odpowiedniej 
formy prawnej, skonsultujemy statut podmiotu i dokumenty założycielskie, powiemy jak wyglądają zasady 
prowadzenia działalności oraz zdradzimy pomysły na uzyskanie wsparcia dla realizowanych przedsięwzięć 
prowadzenia organizacji pozarządowych (udzielimy porad dot. źródeł finansowania działalności, pozyskania środków 
dotacyjnych, prowadzenia dokumentacji bieżącej organizacji, kwestii związanych z wolontariatem) 
tworzenia  i rozliczania projektów (pomagamy w pisaniu projektów i pozyskiwania funduszy zewnętrznych, 
pomagamy w przygotowaniu sprawozdania). 
  
 
 
 
 
  



 
 
 
Coaching w Centrum 
 
Dla podmiotów, które myślą o rozpoczęciu prowadzenia działalności odpłatnej bądź działalności gospodarczej, 
oferujemy nieodpłatne wsparcie coachingowo - szkoleniowe, w ramach którego prowadzone jest m.in. dokonanie 
analizy podmiotu, zwłaszcza pod kątem potencjału organizacji i szans na realizację planowanej działalności; 
opracowanie planu przygotowania podmiotu do rozpoczęcia i prowadzenia działalności odpłatnej/gospodarczej, 
przeprowadzenie cyklu spotkań coachingowych, doradczych i/lub szkoleniowych (min. 6), obejmujących m.in. 
następujące zagadnienia: prawne, organizacyjne, finansowe i księgowe aspekty związane z prowadzeniem 
działalności odpłatnej/gospodarczej, analiza rynku, marketing, tworzenie biznes planu, poszukiwanie źródeł 
dofinansowania działalności odpłatnej/gospodarczej; wsparcie coacha – indywidualnego opiekuna oraz udział w 
wizycie studyjnej obejmującej poznania praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów prowadzących działania 
biznesowe. 
 
  
 
 
 
 
  



Infrastruktura w Centrum 
 
Twoja organizacja chce zorganizować spotkanie lub szkolenie? A może interesuje Cię spokojna przestrzeń do 
indywidualnej pracy? W ramach Centrum Aktywności Obywatelskiej bezpłatnie udostępniamy przestrzeń roboczą 
dla organizacji pozarządowych lub innych podmiotów ekonomii społecznej oraz grup nieformalnych. 
 
Oferujemy: 
- salę szkoleniowo – konferencyjną dostosowaną do spotkań większych grup np. konferencji, szkoleń i warsztatów, 
konsultacji oraz zebrań organizacji (max 80 osób); 
- salę spotkań w której można zorganizować mniejsze spotkanie na max. 20 osób; 
- stanowisko do pracy biurowej - biurka, komputery oraz dostęp do podstawowego sprzętu biurowego (drukarka, 
skaner, internet); 
- pokój doradczo – konsultacyjny to przestrzeń przystosowana do pracy indywidualnej oraz pracy z podopiecznymi 
organizacji. 
  
Dodatkowo na każde ze spotkań możemy wypożyczyć rzutnik, ekran lub flipcharty. 
  
Przestrzeń ta dostępna jest w godzinach pracy Centrum Aktywności Obywatelskiej oraz w innych terminach po 
wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami Centrum (w tym także w weekendy). 
  
  Korzystanie z pomieszczeń jest BEZPŁATNE. 
 
 
 
  
 
 
 
 
  



 
 
 
Lokale dla NGO w Centrum Aktywności Obywatelskiej 
 

 ramach Centrum Aktywności Obywatelskiej bezpłatnie udostępniamy przestrzeń roboczą dla organizacji 

pozarządowych lub innych podmiotów ekonomii społecznej oraz grup nieformalnych. Aktualnie swoją 

siedzibę w Centrum ma ponad 20 podmiotów społecznych. 
 
 
  
 
 
 
 
  



 
 
 
Inne wydarzenia w CAO 
 
- Dni Otwarte Dąbrowskich NGO 
- Sobota z  dąbrowskimi OPP 
-- spotkania zespołów inicjująco-doradczych 
-  wizyty studyjne  i dzielenie się wiedzą  
-- Dąbrowska Akademia Obywatelska  
-Śniadania i podwieczorki NGO  
 
 

 
  
 
 
 
 
  



Centrum Aktywności Obywatelskiej 
Wydział Organizacji Pozarządowych  
i Aktywności Obywatelskiej 
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 
Partnerstwo: "Wspólnie dla Miasta" 
cao@dabrowa-gornicza.pl  
 
Osoby do kontaktu: 
Magdalena Mike  
Z-ca Naczelnika  
mmike@dabrowa-gornicza.pl 
 

www.ngo.dabrowa-gornicza.pl 
  

https://www.facebook.com/isp.gornicza/ 
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