
 Dodatek wydawany i finansowany przez Urząd Miasta Tychy   Adres redakcji: al. Niepodległości 49, tel.: 776 39 16, fax: 776 39 48 e-mail: redakcja@umtychy.pl

nr 7/242 luty 2012  Tyski Informator Samorządowy

Pomagają rozwinąć 
skrzydła

Nagroda HistoryczNa PrezydeNta Miasta tycHy

Poszukiwana najlepsza praca
Do 2 stycznia 2013r. można składać prace 
do kolejnej edycji konkursu na najciekaw-
szą historyczną pracę licencjacką, magister-
ską lub doktorską o Tychach.

do udziału mogą być zgłaszane prace z dzie-
dziny historii i innych nauk humanistycz-

nych (etnologia, historia sztuki, socjologia, polito-
logia, kulturoznawstwo, językoznawstwo, prawo), 
które odnoszą się do przeszłości Tychów i miej-
scowości kiedyś odrębnych, a dzisiaj mieszczących 
się w granicach miasta. Nagroda jest przyznawana 
w trzech kategoriach: praca licencjacka, praca ma-
gisterska i praca doktorska.

Kolejna edycja
Przypomnijmy, konkurs „Nagroda Historycz-

na Prezydenta Miasta Tychy” organizowany jest 
raz na pięć lat. W obecnej edycji mogą być złożone 
prace powstałe w latach 2008–2012.

Co zrobić?
Warunkiem uczestnictwa jest złożenie jednego 

egzemplarza pracy do końca roku kalendarzowe-
go poprzedzającego rok przyznania nagrody wraz 
z potwierdzeniem pomyślnie przeprowadzonego 
egzaminu (licencjackiego, magisterskiego, doktor-
skiego). Prace należy składać w siedzibie Muzeum 
Miejskiego w Tychach, przy ul. Katowickiej 9.

Jury wybierze
Prace oceniane będą przez jury, które powo-

ła Prezydent Miasta Tychy. W składzie znajdą się: 
przedstawiciel Prezydenta Miasta Tychy, Muzeum 
Miejskiego, Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także 
zaproszeni naukowcy.

Co będzie oceniane?
Podstawowe kryteria oceny prac zgłoszonych 

na konkurs to: nowa wiedza faktograficzna, która zo-
stała wprowadzona do bieżącego stanu badań na pod-
stawie poszukiwań źródłowych; nowa, oryginalna in-
terpretacja wydarzeń, wynikająca z użycia nowych 
metod badawczych, bądź będąca efektem stworzenia 

samodzielnej, nie opierającej się na dotychczasowych 
wzorach, ale naukowej wizji przeszłości.

Cenne nagrody
Dla autora najlepszej pracy w każdej katego-

rii przewidziano nagrodę pieniężną. Zgodnie z re-
gulaminem, jury może przyznać również nagrodę 
dodatkową w postaci publikacji pracy w „Tyskich 
Zeszytach Historycznych”.

Wręczenie nagród nastąpi podczas specjal-
nej uroczystości w Muzeum Miejskim w Ty-
chach. O terminie imprezy laureaci zostaną po-
wiadomieni.

Ewa STrzoDa

Będzie on realizowany w part-
nerstwie, na podstawie po-

rozumienia zawartego 5 grudnia 
2011 roku, pomiędzy miastami: 
Gliwice (Gliwickie Centrum Or-
ganizacji Pozarządowych), Biel-
sko-Biała, Częstochowa, Dąbrowa 
Górnicza, Żory (Żorskie Centrum 
Organizacji Pozarządowych), Ty-
chy, a także przez Stowarzyszenie 
Centrum Rozwoju Inicjatyw Spo-
łecznych CRIS w Rybniku i Biel-
skie Stowarzyszenie Artystyczne 
„Teatr Grodzki”.

Projekt wystartuje 1 kwiet-
nia br. i potrwa do 31 marca 2015 
roku. W naszym mieście zadania 
w ramach Inkubatora Społecznej 
Przedsiębiorczości prowadzone 
będą do 28 lutego 2015 roku.

Główne zadania
Najważniejsze cele nowe-

go projektu, to działania na rzecz 
tyskich organizacji pozarządo-
wych w zakresie m.in.: usług do-

radczych, szkoleń o różnorodnej 
tematyce (m.in. z zakresu pod-
staw prawa. marketingu), wspar-
cie infrastrukturalne (możliwość 
nieodpłatnego korzystania z po-
mieszczeń Inkubatora Społecznej 
Przedsiębiorczości w Tychach, ul. 
Barona 30), wsparcie coachingo-
we i szkoleniowe do prowadzenia 
działalności gospodarczej (od-
płatnej).

– To bardzo ważny i potrzeb-
ny projekt. Kiedyś, gdy nie było 
w Tychach Inkubatora Społecznej 
Przedsiębiorczości, działalność 
i aktywność tyskich NGO była 
mniejsza i rozproszona po całym 
mieście. Teraz w jednym miej-
scu oferujemy pomoc i wspar-
cie organizacjom pozarządowym 
– mówi Krystyna Rumieniuch, 
naczelnik Wydziału Spraw Spo-
łecznych i Zdrowia UM Tychy, 
w strukturach którego działa ISP. 
– Inkubator koordynuje również 
współpracę gminy z trzecim sek-

torem. Tworzy przestrzeń do inte-
gracji NGO, bo dzięki szkoleniom 
i spotkaniom mogą się wzajemnie 
poznać i nawiązać współpracę – 
twierdzi.

Trochę historii
Warto dodać, że w naszym 

mieście Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości działa od maja 
2010 roku. Dotychczas swoje za-
dania realizował w ramach pro-
jektu „Sieć Inkubatorów Spo-
łecznej Przedsiębiorczości”, który 
właśnie się kończy.

w liczbach
Do tej pory na działalność 

tyskiego Inkubatora w ciągu 22 
miesięcy ze środków UE wyko-
rzystano prawie 450 tys. zł. 63 
tyskie organizacje pozarządowe 
skorzystały z oferowanego wspar-
cia (m.in. doradztwo, szkolenia, 
wsparcie infrastrukturalne). Pra-
wie 250 osób odwiedziło siedzibę 
ISP i skorzystało z pomocy.

Dla porównania, nowy pro-
jekt („Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości Województwa 
Śląskiego”) potrwa 35 miesięcy. – 

Zakładane są dwukrotnie większe 
wskaźniki. Przewidujemy, że sko-
rzysta z naszej pomocy ok. 130 
tyskich organizacji pozarządo-
wych, czyli ponad dwa razy wię-
cej, niż w poprzednim programie. 
W przeliczeniu na osoby, będzie 
ich ponad 500, z czego 30 proc. 
stanowić będą osoby niepełno-
sprawne – przyznaje Krystyna 
Rumieniuch.

Spotkania 
z młodzieżą

W ramach starego projektu, 
kilka dni temu rozpoczął się rów-
nież pilotażowy cykl spotkań dla 
młodzieży w szkołach pt.: „Spo-
łeczni, Młodzi, Przedsiębiorczy – 
Trzeci Sektor idzie do szkoły”.

– Poprzez te spotkania z mło-
dymi ludźmi, chcemy pokazać, 
w jak dużym stopniu ich aktyw-
ność nosi znamiona zachowań 
przedsiębiorczych, jednocześnie 
kładąc duży nacisk na społeczny 
wymiar przedsiębiorczości. Po-
nadto, chcemy im uświadomić, 
że warto wykorzystać czas edu-
kacji także na działania społeczne 

– tłumaczy Joanna Plaza z ISP. – 
Przez promocję pojęcia ekonomii 
społecznej, zamierzamy im rów-
nież uzmysłowić, jakie pozytywne 
efekty dla rozwiązywania proble-
mów w ich najbliższym otoczeniu 
może mieć aktywność i działanie 
młodzieży – wyjaśnia.

Informator NGo
Trzeba dodać, że już wkrót-

ce wydany zostanie pierwszy in-
formator o tyskich organizacjach 
pozarządowych. „ (...) Jego celem 
jest promocja idei ekonomii spo-
łecznej i aktywności społecznej. 
W praktycznym wymiarze nato-
miast informator ten ma służyć 
Państwu w poznaniu środowiska 
trzeciego sektora w Tychach, w ro-
zeznaniu, jakie organizacje funk-
cjonują na terenie naszego miasta, 

czym się zajmują, jakie rozwiązu-
ją problemy i jakie pasje pomagają 
realizować (...).” – napisał we wstę-
pie prezydent Andrzej Dziuba.

Informator o NGO podzielo-
ny został na następujące części te-
matyczne: ekologia; kultura, sztu-
ka, tradycja narodowa; edukacja; 
ochrona praw; ochrona zdrowia, 
uzależnienia; pomoc społeczna; 
ratownictwo, bezpieczeństwo pu-
bliczne; rozwój gospodarczy, bez-
robocie; sport, turystyka, wypoczy-
nek; zainteresowania, hobby, inne.

Warto sięgnąć po tę publika-
cję, a także zapoznać się z działal-
nością tyskiego Inkubatora Spo-
łecznej Przedsiębiorczości, który 
stale czeka na nowe organizacje 
i chętnych, którzy chcą się zaanga-
żować w ich działalność.

Ewa STrzoDa

Od kwietnia rusza PrOjekt „inkubatOr 
sPOłecznej PrzedsiębiOrczOści 

wOjewództwa śląskiegO”, który 
jest wsPółfinansOwany Przez unię 

eurOPejską w ramach eurOPejskiegO 
funduszu sPOłecznegO.

inkubator organizuje różne szkolenia i warsztaty.

ngO mogą korzystać ze wsparcia strukturalnego.

do tej pory z pomocy isP skorzystały 63 tyskie organizacje.


