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Wprowadzenie  
 

Program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na lata 2023-2030 wpisuje się w Strategię Rozwoju 

Miasta: Dąbrowa Górnicza 2030. Niniejszy dokument zawiera diagnozę stanu otoczenia, wizję, cele  

i kierunki działań oraz wskaźniki. Program nawiązuje do wyzwań zawartych w poprzednich edycjach 

dokumentu, tj. Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej 2008 - 2013 

oraz Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej 2014-2020  

wraz z aktualizacją do roku 2022. Aktualny Program ma także posiadać funkcje, które pełniły poprzednie 

dokumenty, tj. 

✓ edukacyjną – rozumianą jako oddziaływanie mające wpływ na kształt obywatelskiej 

świadomości i obywatelskich postaw;  
✓ integracyjną – rozumianą jako oddziaływanie na partnerskie relacje między podmiotami 

uczestniczącymi we wspólnej budowie programu i realizacji jej celów;  
✓ mobilizacyjną – rozumianą jako zespół merytorycznych treści oraz praktycznych instrumentów 

inspirujących obywateli, władze publiczne, inne określone środowiska do aktywności  

w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego;  
✓ programową – rozumianą jako bezpośrednie oddziaływanie na proces budowy programów 

szczegółowych dotyczących opisanych w programie zagadnień mających na celu realizację 

strategii oraz pośrednie relacje z innymi strategiami i dokumentami ważnymi z punktu widzenia 

Dąbrowy Górniczej. 
 

W Dąbrowie Górniczej od 2007 roku podejmowane są działania zmierzające do rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego i podniesienia poziomu kapitału społecznego mieszkanek i mieszkańców. W naszym 

mieście aktywność społeczna jest rozumiana jako przestrzeń działania grup społecznych, formalnych  

i nieformalnych organizacji czy indywidualnych jednostek, która lokuje się pomiędzy rodziną,  

a aktywnością zawodową. Jest również przestrzenią, w którą wpisuje się debata i dialog na temat dobra 

wspólnego i jego wartości. Społeczność lokalna Dąbrowy Górniczej jest nie tylko polem, na którym 

ścierają się interesy różnych grup społecznych oraz areną dla aktywności opartej na współdziałaniu, lecz 

także forum wymiany doświadczeń, w którym kapitał społeczny uzupełniany jest przez kapitał ludzki.  

 

Formuła społeczeństwa obywatelskiego, wypracowywana i doskonalona przez lata, zawiera w sobie 

uniwersalne zasady i wartości, bez których każda próba tworzenia jego rzeczywistych podstaw  

i warunków rozwoju jest skazana na niepowodzenie. W systemie demokratycznym, na poziomie 

jednostki, grupy społecznej, społeczności lokalnej czy społeczeństwa globalnego, stosownie  

do charakteru zjawisk i procesów społecznych, szczególnego znaczenia nabierają fundamentalne 

zasady i wartości. Wpływają one przecież na postawy i zachowania społeczne, funkcjonowanie 

instytucji publicznych, na działania podmiotów gospodarczych oraz na przejawy różnorodnych form 

obywatelskiej aktywności, w tym organizacji pozarządowych. Dlatego w Dąbrowie Górniczej nie tylko 

staramy się zachęcać mieszkanki i mieszkańców do podejmowania indywidualnych działań mających na 

celu i rozwój osobisty, zawodowy, lecz także do podjęcia działań wspólnotowych opartych na zasadach 

równości stron i partnerstwa, najlepiej wpływający na rozwój wspólnoty, w której na co dzień żyjemy. 

Dzięki zaangażowaniu obywatelskiemu zdobywamy nowe umiejętności, zyskujemy wiarę we własne 

siły, a przede wszystkim nabywamy przekonania, że mamy większą kontrolę nad swoim życiem 

społecznym. 
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Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mają możliwość angażowania się w życie wspólnoty lokalnej  

i kreowanie rzeczywistości społecznej poprzez liczne procesy deliberacji i partycypacji oraz działalność 

w najróżniejszych organizacjach i wspólnotach, tych formalnych i nieformalnych.  

 

W programie określone zostały priorytety rozwojowe, które miasto i jego partnerzy planują osiągnąć 

do roku 2030. „Program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej na lata 2023-

2030” to nie tylko dokument strategiczny, ale pomysł na konkretne działania, które mają wzmocnić 

kapitał społeczny Dąbrowy Górniczej, a zarazem wzmocnić aktywność obywatelską mieszkańców. Cele 

w nim wyznaczone nawiązują do dorobku Partnerstwa publiczno –społecznego „Wspólnie dla Miasta”. 

Program tradycyjnie został przygotowany w ramach prowadzonych w 2022 r. warsztatów z działaczami 

pozarządowymi i miejskimi aktywistami. Został również poddany konsultacjom społecznym. 

 

Wszystkie wyżej wykazane przedsięwzięcia przyczyniają się do wypełnienia działaniem zapisów 

„Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2030” w zakresie priorytetów: Dąbrowa Górnicza 

miastem o wysokiej jakości życia dla wszystkich oraz Dąbrowa Górnicza zrównoważonym miastem 

współtworzonym. 
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Kontekst.  
Co wiemy o społeczeństwie obywatelskim w Dąbrowie Górniczej? 
 

Dąbrowski samorząd od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz z mieszkańcami, bazując 

na fundamentalnych dla prawidłowego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego zasadach: 

pomocniczości, partnerstwie, jawności, suwerenności stron, efektywności i uczciwej konkurencji.  

Model współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w Dąbrowie Górniczej bazuje  

na wielości zaangażowanych w obowiązujące w mieście procedury podmiotów i instytucji oraz 

mechanizmów i działań kształtujących relacje pomiędzy nimi. Wśród najważniejszych elementów 

systemu znajdziemy Dąbrowskie Forum 

Organizacji Pozarządowych, Radę Działalności 

Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza, 

Wydział Organizacji Pozarządowych  

i Aktywności Obywatelskiej wraz z Centrum 

Aktywności Obywatelskiej. Miasto organizuje 

otwarte konkursy ofert dla organizacji 

pozarządowych jednocześnie stosując także 

niefinansowe formy współpracy.  

W 2020 roku uruchomiono fundusz działkowy 

wspierający modernizację infrastruktury  

na terenach Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych. Do młodych skierowane są: 

Młodzieżowa Rada Miasta Dąbrowa Górnicza i 

Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych, zaś do osób 

starszych, Rada Seniorów Miasta Dąbrowa 

Górnicza.  

W ramach przyjętej w 2014 roku uchwały Rady 

Miejskiej w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 

miasta Dąbrowa Górnicza, system konsultacji 

społecznych obejmuje: standardowe 

konsultacje dokumentów strategicznych oraz 

programów, szerokie prace warsztatowe  

z grupami interesariuszy i partnerów, 

poprzedzające upublicznienie dokumentów oraz szerokie konsultacje przestrzeni i projektów 

inwestycyjnych bazujące na spacerach badawczych, spotkaniach z mieszkańcami, warsztatach, 

punktach konsultacyjnych i geoankietach. Prowadzona jest platforma internetowa NaprawmyTo 

służąca do zgłaszania alertów przez mieszkańców. Proces konsultacyjny i współpracy z interesariuszami 

w ramach przedsięwzięcia „Fabryka Pełna Życia  

– rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” stanowi dobrą praktykę systemowego podejścia  

do budowania warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.  

Dąbrowski Budżet Partycypacyjny 2.0 (DBP 2.0) to proces, w którym dąbrowianie każdego roku 

decydują o tym, na co przeznaczyć wydzieloną kwotę z budżetu miasta. Stanowi okazję do dyskusji  

o potrzebach miejskich osiedli oraz pomysłów na ich realizację. Średnio w jednej edycji w ramach DBP 
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2.0, przez animatorów osiedlowych prowadzonych jest około 135 spotkań, w których uczestniczą blisko 

800 osoby. Uchwalenie przez Radę Miejską 18 Statutów Rad Dzielnic przyczyniło się do modyfikacji 

modelu DBP 2.0. W wyniku nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym w 2019 roku, wprowadzono  

w życie Budżet Obywatelski Miasta Dąbrowa Górnicza.  

 

W 2020 r., po ponad 3 letnim procesie konsultacyjnym prowadzonym z mieszkańcami, radnymi Rady 

Miejskiej, organizacjami społecznymi, zostało uchwalonych przez Radę Miejską 18 Statutów Rad 

Dzielnic. Powstało tym samym 18 jednostek pomocniczych składających się z 36 osiedli. Wybory  

do nich zostały zawieszone zarówno przez pandemię, jak i Wojewodę Śląskiego, który uznał dąbrowskie 

uchwały za niezgodne z prawem. W efekcie wystąpienia przez miasto na drogę sądową, Naczelny Sąd 

Administracyjny w lutym 2022 uznał, iż statuty dąbrowskich dzielnic są prawomocne. Tym samym 

Dąbrowa Górnicza stała się miastem na prawach powiatu, składającym się z 18 jednostek 

pomocniczych. 

 

Analiza SWOT 
 

Nasze potencjały i niedoskonałości 

Silne strony Słabe strony 

korzystne położenie geograficzne miasta 

umożliwiające rozwój społeczno-gospodarczy 
niekorzystny spadkowy trend demograficzny 

aktywność mieszkańców i organizacji 

pozarządowych w konsultacjach społecznych 

organizowanych przez Miasto 

niska aktywność społeczna młodzieży i osób  

w wieku produkcyjnym 

 

system współpracy Miasta z organizacjami 

pozarządowymi 

zbyt mała w stosunku do potencjału Dąbrowy 

Górniczej liczba aktywnych NGO 

wsparcie projektów mieszkańców w ramach 

Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego  

i Budżetu Obywatelskiego 

mała liczba organizacji pozarządowych 

prowadzących działalność odpłatną  

i/lub gospodarczą 

proaktywne działania Miasta na rzecz 

zwiększenia aktywności mieszkańców 

niewystarczające w stosunku do oczekiwań 

NGO relacje między NGO-NGO 

Aktywność obywatelska w liczbach: 

• 8 edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego, zrealizowane 522 projekty za 52 mln zł 

• 3 edycje Budżetu Obywatelskiego, podczas którego zrealizowano 7 projektów za 12 mln zł  

• 41 konsultacji społecznych rocznie 

• blisko 10 000 mieszkańców zaangażowanych w różne formy partycypacji społecznej 
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działalność Rady Pożytku 

Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza 

 

działalność Dąbrowskiego Forum Organizacji 

Pozarządowych 

istniejąca baza lokalowa i sprzętowa 

pozwalająca na realizację działań statutowych 

przez NGO 

zapisy dot. NGO i aktywności mieszkańców  

w dokumentach strategicznych Dąbrowy 

Górniczej kształtujących politykę lokalną 

wprowadzony podział administracyjny  

na 18 dzielnic miasta 

 

Szanse i zagrożenia dla rozwoju lokalnego społeczeństwa obywatelskiego 

Szanse  Zagrożenia 

rosnąca świadomość społeczeństwa odnośnie 

odpowiedzialności wobec środowiska  

i społeczności lokalnej 

niestabilna sytuacja makroekonomiczna  

(m.in. pandemia i wojna w Ukrainie) 

rosnąca świadomość obywateli i urzędników 

dotycząca znaczenia organizacji pozarządowych 

i procesów partycypacyjnych 

niestabilna sytuacja mikroekonomiczna  

(m.in. kryzys ekonomiczno-finansowy) oraz 

globalna recesja gospodarcza 

mobilizacja lokalnych zasobów do wspólnych 

działań na rzecz pełniejszego zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców, uruchomienia 

mechanizmów wzajemnych, budowania postaw 

solidarności społecznej i działania na rzecz dobra 

wspólnego 

zmienność przepisów prawa dotyczących 

realizacji działań skierowanych do mieszkańców  

i z mieszkańcami 

nastawienie władz Dąbrowy Górniczej 

przejawiające się w uznaniu organizacji 

pozarządowych i lokalnych aktywistów  

za równorzędnego partnera w procesie 

zarządzania społecznościami lokalnymi 

niedostateczna współpraca między agendami 

rządowymi a samorządami lokalnymi  

w sprawach kluczowych dla jednostek 

samorządu terytorialnego 

nowe mechanizmy partycypacji społecznej 

wysoka fluktuacja kadr NGO oraz często 

bazowanie na liderze organizacji jako jedynym 

zasobie podmiotu 
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Cele programu 
 
Głównym celem przyświecającym realizacji Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  

w Dąbrowie Górniczej jest kontynuowanie działań służących wzmocnieniu podmiotowości 

mieszkańców Dąbrowy Górniczej jako wspólnoty oraz stworzenie warunków dla dalszego rozwoju 

instytucji społeczeństwa obywatelskiego. 

 

Zdefiniowany wyżej cel znajduje swoje potwierdzenie w zapisach Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa 

Górnicza 2030: 

 

Kształtujemy Dąbrowę Górniczą jako miasto obywatelskie stworzone w partnerstwie. Urząd Miejski 

współpracuje z organizacjami pozarządowymi przy realizacji swoich działań. Mieszkańcy  

są zachęcani do włączania się w konsultacje społeczne oraz w kształtowanie swojego najbliższego 

otoczenia. Miasto żyje dzięki swoim mieszkańcom i relacjom społecznym między nimi. Ważna jest 

dla nas tolerancja i otwartość tak, aby każda osoba, która już tu mieszka lub rozważa rozpoczęcie  

w tym miejscu dalszego etapu swojego życia, czuła się tu jak w domu.  

  

Tak zdefiniowany cel nadrzędny znajduje swoje rozwinięcie w celach strategicznych, za które przyjęte 

zostały: 

 

✓ Osiągnięcie optymalnego poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym miasta, 

stanowiącego warunek konieczny dla stworzenia trwałych podstaw dla podmiotowej 

aktywności obywateli i ich wspólnot w kształtowaniu rozwoju Miasta Dąbrowa Górnicza. 

 

✓ Rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego (ze szczególnym uwzględnieniem organizacji 

pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej). 

 

✓ Stworzenie adekwatnych do potrzeb Dąbrowy Górniczej mechanizmów funkcjonowania 

społeczeństwa obywatelskiego opartego o zasady pomocniczości, partycypacji, dialogu  

i partnerstwa pomiędzy administracją samorządową, a aktorami społecznymi. 
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Wizja 2030. 
Wizja Dąbrowy Górniczej w kontekście jej obywatelskości i wspólnotowości. 
 

 
Dąbrowa Górnicza w 2030 r. jest wspólnotą, w której fundamentalną wartością jest samorządność  

– zapisane w konstytucji prawo do decydowania o sprawach wspólnoty lokalnej, tej w której żyjemy 

na co dzień. Prawo to polega na realizacji zadań mających na celu wzmocnienie lokalnej społeczności, 

podnoszenie komfortu życia i dbanie zarówno o dobro wspólne, jak i dobro jednostki.  

Dla mieszkańców to nie tylko przywilej, lecz także obowiązek związany z pełną odpowiedzialnością 

za podejmowane działania.  

 

Kultura bycia obywatelem powinna towarzyszyć mieszkańcom od najmłodszych lat poprzez różne 

funkcjonujące programy edukacji obywatelskiej, kierowane również do osób już dorosłych  

czy seniorów. Przejawem Dąbrowy Obywatelskie mają być silne i sprawcze Rady Dzielnic umiejętnie 

współpracujące z Radą Miejską i Urzędem Miejskim oraz rozwinięty system konsultacji społecznych 

prowadzonych zarówno w procesach programowania działań i zadań samorządu, planów 

przestrzennych, jaki i konkretnych inwestycji. Procesy te powinny być wspierane przez działające  

w różnych obszarach ciała i organy doradczo – opiniujące m.in. takie jak Młodzieżowa Rada Miejska, 

Rada Seniorów, Rada Działalności Pożytku Publicznego.   

 

Dąbrowski Budżet Partycypacyjny wraz z Funduszem Inicjatyw Młodzieżowych i Funduszem Inicjatyw 

Senioralnych obok szeroko rozpowszechnionego systemu dotacji i regrantingu pozwolą mieszkańcom 

w sposób bezpośredni i partycypacyjny angażować się w rozwój swojej wspólnoty i tej dzielnicowej  

i tej miejskiej.  

 

Dąbrowski samorząd realizację swoich zadań publicznych opiera o współprace z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami ekonomii społecznej. Fundamentem tej współpracy będzie system 

współpracy międzysektorowej. Jego najsilniejszym elementem jest Dąbrowskie Forum Organizacji 

Pozarządowych, które oficjalnie reprezentuje podmioty tzw. trzeciego sektora w kontaktach  

z samorządem. Rozwinięty system wsparcia przez Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz  

z zapewnieniem odpowiednich przestrzeni i zasobów miejskich pozwoli z roku na rok zlecać coraz 

więcej zadań gminy podmiotom trzeciego sektora. Dzięki rozwiniętej trójsektorowej współpracy 

sektora pozarządowego, gospodarczego, samorządowego, w mieście rozwija się ekonomia społeczna 

zapewniając rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem oraz zrównoważony rozwój miasta. Sieci 

klubów wolontariusza oraz klubów seniora wraz z organizacjami pozarządowymi tworzą system 

wymiany usług sąsiedzkich i samopomocy. 
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Zasady.  
Co jest dla nas ważne i jak chcemy to osiągnąć? 

 

Osiągnięcie wizji wskazanej w programie będzie możliwe stosując następujące zasady: 

 

1. Dąbrowa Górnicza potrzebuje mieszkańców zaangażowanych w życie społeczne, nie tylko  

w celu rozwijania podstawowych wartości demokratycznych, ale też zwiększenia spójności 

społecznej. 

 

2. Kompetencje obywatelskie umożliwiają ludziom pełne uczestnictwo w życiu obywatelskim,  

aby je jednak rozwijali mieszkańcy i mieszkanki muszą odczuwać poczucie przynależności  

do społeczeństwa na różnych poziomach i mieć szacunek dla potrzeb i problemów innych.  

 

3. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej powinni mieć coraz większe możliwość angażowania się w życie 

społeczności lokalnej i kreowanie rzeczywistości społecznej poprzez liczne techniki pomagające 

w przeprowadzeniu procesów partycypacyjnych. 

 

4. Naczelną zasadą przyświecającą wszystkim działaniom prowadzonym na rzecz dobra 

wspólnego jest wzmocnienie podmiotowości mieszkańców Dąbrowy Górniczej jako wspólnoty 

oraz stworzenie warunków dla dalszego rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego.  

 

 

Zmierzenie się z w/w wyzwaniami stanowi warunek konieczny dla stworzenia trwałych podstaw dla 

podmiotowej aktywności obywateli i ich wspólnot w kształtowaniu rozwoju Miasta Dąbrowa Górnicza. 

Dlatego do roku 2030:  

 

✓ Należy nadal rozwijać i wdrażać nowe i innowacyjne mechanizmy partycypacji społecznej. 

✓ Zwiększać liczbę zadań publicznych zlecanych podmiotom społecznym. 

✓ Mobilizować i zachęcać mieszkańców do wspólnych działań na rzecz pełniejszego zaspokajania 

potrzeb mieszkańców, uruchomienia mechanizmów wzajemnych, budowania postaw solidarności 

społecznej i działania na rzecz dobra wspólnego.  

✓ Rozwijać postawy obywatelskie i motywować do udziału w wolontariacie. 

✓ Zwiększać świadomość obywateli i urzędników dotycząca znaczenia NGO i procesów 

partycypacyjnych.  

 

Najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przez miastem jako wspólnotą są: 

✓ Osiągnięcie optymalnego poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym miasta. 

✓ Rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego. 

✓ Stworzenie adekwatnych do potrzeb Dąbrowy Górniczej mechanizmów funkcjonowania 

społeczeństwa obywatelskiego. 
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Plan. 
Na czym będziemy się konkretnie skupiać? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywny mieszkaniec 
Aktywne organizacje 

pozarządowe 
Aktywna wspólnota 

Aktywny udział wszystkich grup 
społecznych w życiu publicznym  

i współtworzeniu miasta 

Rozwój instytucji społeczeństwa 
obywatelskiego 

Silna podmiotowość 
mieszkańców Dąbrowy 

Górniczej jako wspólnoty 

Dalsze rozwijanie systemu 
konsultacji społecznych w oparciu 

o nowoczesne techniki cyfrowe 
oraz innowacyjne metody 

prowadzenia dialogu 

Realizacja zadań własnych gmin 
poprzez dobrze zorganizowany 

system zlecania zadań NGO 

Kształtowanie  
i współdecydowanie  

o rozwoju dzielnic poprzez 
działania podejmowane  

w jednostkach pomocniczych 
oraz rozwiniętych procesach 

deliberacji i partycypacji 

Prowadzenie działań z zakresu 
edukacji obywatelskiej oraz 

włączenie we współdecydowanie 
o mieście grup ze specjalnymi 

potrzebami 

Tworzenie lokalnej infrastruktury 
dla działań obywatelskich 

Funkcjonowanie ciał 
opiniująco-doradczych  

z udziałem mieszkańców  
i NGO 

Realizacja dąbrowskiego budżetu 
partycypacyjnego w oparciu  
o dzielnice oraz procedury 
budżetu obywatelskiego 

Wspieranie funkcjonowania 
DFOP i  funkcjonowanie 

RDPPMDG 

Rozwój usług sąsiedzkich  
i system wolontariatu 

miejskiego 
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Wskaźniki. 
Jak będziemy monitorować efekty? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywny mieszkaniec 
Aktywne organizacje 

pozarządowe 
Aktywna wspólnota 

Aktywny udział wszystkich grup 
społecznych w życiu publicznym  

i współtworzeniu miasta 

Rozwój instytucji społeczeństwa 
obywatelskiego 

Silna podmiotowość 
mieszkańców Dąbrowy 

Górniczej jako wspólnoty 

Liczba konsultacji społecznych 
przeprowadzonych przez Gminę 
Dąbrowa Górnicza 

Liczba organizacji 
pozarządowych 
zarejestrowanych na terenie 
Dąbrowy Górniczej (w tym: 
liczba członków DFOP) 

Liczba funkcjonujących Rad 
Dzielnic 

 

Liczba mieszkańców Dąbrowy 
Górniczej zaangażowanych  
w różne formy partycypacji 

Liczba organizacji korzystających 
z lokali znajdujących się  
w zasobach gminy  

 
Liczba funkcjonujących 
zespołów doradczo-
opiniujących i 
inicjatywnych/ciał dialogu 

 

Liczba projektów zgłoszonych 
przez mieszkańców w ramach 
dąbrowskiego budżetu 

partycypacyjnego oraz suma 
środków przeznaczonych na 
realizację projektów zgłoszonych 
przez mieszkańców 

Kwota środków przeznaczonych 
na wsparcie finansowe zadań 
własnych gminy zleconych do 
realizacji podmiotom 
społecznym (wszystkie tryby) 

 
Liczba funkcjonujących w 
mieście klubów wolontariusza 
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Partnerstwo. 
Do czego my się zobowiązujemy i kogo? 

 
Realizatorami wskazanych w programie celów są: 

 

✓ Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych, 

 

✓ Lokalne, regionalne oraz ogólnopolskie organizacje pozarządowe i pomioty wymienione  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

 

✓ Ciała opiniująco – doradcze funkcjonujące w Dąbrowie Górniczej (m.in. Rada Działalności Pożytku 

Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza, Rada Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza, Młodzieżowa 

Rada Miasta Dąbrowa Górnicza), 

 

✓ Jednostki pomocnicze funkcjonujące w Dąbrowie Górniczej, 

 

✓ Mieszkanki i Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, 

 

✓ Grupy nieformalne i think – thanki działające na rzecz aktywności obywatelskiej oraz kluby 

wolontariusza, 

 

✓ Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej i jej komisje, 

 

✓ Wydziały/ Biura merytoryczne Urzędu Miejskiego w zakresie współpracy z NGO i mieszkańcami 

 

✓ Placówki oświatowe miasta, 

 

✓ Jednostki organizacyjne miasta, a w szczególności Pałac Kultury Zagłębia, Miejska Biblioteka 

Publiczna, Muzeum Miejskie Sztygarka, Centrum Sportu i Rekreacji, Młodzieżowy Ośrodek Pracy 

Twórczej,  Fabryka Pełna Życia sp. z.o.o.  
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Gdzie szukać informacji 
 

✓ Strona dedykowana organizacją pozarządowym oraz działalności Centrum Aktywności 

Obywatelskiej 

www.ngo.dg.pl 

✓ Strona dedykowana procesom konsultacyjnym 

www.konsultacje.dg.pl 

✓ Strona dedykowana poszczególnym dzielnicom oraz Dąbrowskiemu Budżetowi 

Partycypacyjnemu 

www.twojadabrowa.pl 

✓ Strona poświęcona Budżetowi Obywatelskiemu 

www.bo.dg.pl 

  

 

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 
Wydział Organizacji Pozarządowych  

i Aktywności Obywatelskiej  

41-300 Dąbrowa Górnicza 

ul. Sienkiewicza 6A 
 

 

 

http://www.ngo.dg.pl/
http://www.konsultacje.dg.pl/
http://www.twojadabrowa.pl/
http://www.bo.dg.pl/

