Załącznik do Uchwały Zarządu
Województwa Śląskiego
z dnia

Sprawozdanie
z realizacji Programu Współpracy Województwa Śląskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
w 2011 roku

Katowice, luty 2012

I. Wprowadzenie
Sejmik Województwa Śląskiego, uchwałą sejmiku nr IV/6/3/2011 z dnia 14 marca 2011 roku,
przyjął „Program współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok
2011”, zwany dalej Programem. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), nakładającego na organ samorządu terytorialnego obowiązek
uchwalania corocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Zgodnie z nowelizacja Ustawy w 2011 roku jak wynika z art. 5a pkt. 3 Zarząd
Województwa jest zobowiązany do przedłożenia Sejmikowi Województwa Śląskiego sprawozdania
z realizacji Programu współpracy za rok poprzedni.
Celem Programu jest budowanie partnerstwa między Województwem i organizacjami
pozarządowymi dla pełnej realizacji zadań publicznych. Cel ów realizowany był w formie
współpracy finansowej i pozafinansowej, obejmującej następujące sfery pożytku publicznego:
1) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji regionalnego rynku pracy,
2) bezpieczeństwa publicznego,
3) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych,
4) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także pielęgnowania i rozwijania tożsamości
lokalnej,
5) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
6) edukacji publicznej,
7) ekologii,
8) kultury fizycznej i sportu,
9) kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,
10) krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki,
11) ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
12) polityki społecznej,
13) profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
14) promocji i ochrony zdrowia,
15) wspierania procesów integracji mieszkańców Województwa,
16) wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych,
17) przeciwdziałania formom dyskryminacji określonym w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polski
18) polityki prorodzinnej
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II. Współpraca o charakterze finansowym
Współpraca o charakterze finansowym Samorządu Województwa Śląskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie ich powierzania
i wspierania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie oraz dofinansowanie ich realizacji.
Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie
pożytku publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.).
W 2011 r. ogłoszono 19 otwartych konkursów ofert , w ramach których 398 organizacji
pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego złożyło 834 oferty,
z czego 426 projektów wybrano do realizacji na łączną kwotę 10 493 200,00 zł, tego podmioty
dotowane wykorzystały 10 241 783,25 zł co stanowi 97,60 % kwoty przekazanej.
W formie zadań zleconych w trybie z pominięciem otwartego konkursu dofinansowano
z budżetu województwa Śląskiego 14 projektów na kwotę 111 000,00 zł z czego podmioty
wykorzystały 100 999,34 zł w obszarach: Edukacja Publiczna, Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego a także Promocja i ochrona zdrowia.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.

Konkurs ofert nr 1/2011
Konkurs ofert nr 2/2011
Konkurs ofert nr 3/2011
Konkurs ofert nr 4/2011
Konkurs ofert nr 5/2011
Konkurs ofert nr 6/2011
Konkurs ofert nr 7/2011
Konkurs ofert nr 8/2011
Konkurs ofert nr 9/2011
Konkurs ofert nr 10/2011
Konkurs ofert nr 11/2011

Ilość projektów
wybranych do
realizacji

1.

Numer i nazwa konkursu

Ilość złożonych
projektów

l.p.

Ilość podmiotów,
które zrealizowały
projekty

II.1. Zestawienie otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Samorząd Województwa
Śląskiego w 2011 roku.

5

5

5

1 000 000,00

999 900,27

1

1

1

80 000,00

80 000,00

31

20

12

179 000,00

175 032,98

8

7

7

76 000,00

65 996,50

9

8

7

74 800,00

64 255,85

38

18

15

125 000,00

113 436,71

155

74

73

500 000,00

497 095,85

62

50

49

4 750 000,00

4 714 279,68

17

7

5

55 000,00

41 292,62

237

89

84

1 300 000,00

1 225 244,15

83

52

50

739 900,00

677 985,45

Wysokość
przyznanych
środków zł

Wysokość
wykorzystanych
środków w zł
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13.
14.
15.

Konkurs ofert nr 12/2011
Konkurs ofert nr 13/2011
Konkurs ofert nr 14/2011
Konkurs ofert nr 15/2011
Konkurs ofert nr 16/2011

16.
17.
18.
19.

Konkurs ofert nr 17/2011
Konkurs ofert nr 18/2011
Konkurs ofert nr 19/2011

ŁĄCZNIE:

Ilość podmiotów,
które zrealizowały
projekty
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6

6

300 000,00

299 900,00

42

29

24

500 000,00

496 300,99

1

1

1

100 000,00

77 813,88

68

27

27

388 000,00

388 000,00

17

12

12

100 000,00

100 000 ,00

16

7

7

70 000,00

69 748,35

29

10

10

125 500,00

125 500,00

4

3

3

30 000,00

29 999,97

834

426

398

10 493 200,00

10 241 783,25

Wysokość
przyznanych
środków zł

Wysokość
wykorzystanych
środków w zł

Ilość projektów
uznanych za
celowe

Ilość podmiotów,
które zrealizowały
projekty

Zestawienie zadań zleconych przez Samorząd Województwa Śląskiego w 2011 roku
w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Ilość złożonych
projektów

II.2

Ilość projektów
wybranych do
realizacji

12.

Numer i nazwa konkursu

Ilość złożonych
projektów

l.p.

Wysokość
przyznanych
środków zł

„Edukacja Publiczna”

1

1

1

10 000,00

10 000,00

„Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego”

17

11

11

81 000,00

70 999,34

„Promocja i ochrona
zdrowia”

2

2

2

20 000,00

20 000,00

20

14

14

111 000,00

100 999,34

Nazwa zadania publicznego

ŁĄCZNIE:

Wysokość
wykorzystanych
środków w zł
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II.3 Realizacja zadań publicznych z podziałem na sfery pożytku publicznego
i wydziały odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursów

1) Bezpieczeństwo publiczne.
Wydział Turystyki i Sportu.
Numer i nazwa
otwartego konkursu
ofert

Konkurs nr 1/2011 Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadanie
publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie bezpieczeństwa
publicznego.

Organizacje
pozarządowe

Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych
środków w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł
Efekty konkursu

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż.
publ. i o
1
wolontariacie oraz
pozostałe jednostki
niezaliczone do
sektora finansów
publ.

Jednostki
organizacyjne
podległe organom
administracji
publicznej lub przez
nie nadzorowane

Łącznie
wszystkie
podmioty

5

5

5

5

5

5

1 000 000,00

1 000 000,00

999 900,27

999.900,27

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - zapewnienie bezpieczeństwa osobom
przebywającym w górach i nad wodą - zakup sprzętu specjalistycznego przez
jednostki ratownictwa górskiego i wodnego.

tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i
wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
1

4

Numer i nazwa
otwartego konkursu
ofert

Konkurs nr 2/2011 Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadanie
publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie bezpieczeństwa
publicznego.

Organizacje
pozarządowe

Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych
środków w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł
Efekty konkursu

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż.
publ. i o wolontariacie
oraz pozostałe
jednostki niezaliczone
do sektora finansów
publ.

Jednostki
organizacyjne
podległe organom
administracji
publicznej lub przez
nie nadzorowane

Łącznie
wszystkie
podmioty

1

1

1

1

1

1

80 000,00

80 000 ,00

80 000,00

80 000,00

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - zapewnienie bezpieczeństwa osobom
przebywającym w górach i nad wodą - zakup sprzętu specjalistycznego przez
jednostki ratownictwa górskiego i wodnego.
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3) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych.
Wydział Gospodarki.
Numer i nazwa
otwartego konkursu
ofert

Konkurs nr 3/2011 Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne
Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej
rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Organizacje
pozarządowe

Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych
środków w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł

Efekty konkursu

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż.
publ. i o wolontariacie
oraz pozostałe
jednostki niezaliczone
do sektora finansów
publ.

Jednostki
organizacyjne
podległe organom
administracji
publicznej lub przez
nie nadzorowane

Łącznie
wszystkie
podmioty

31

31

20

20

12

12

179 000,00

179 000,00

175 032,98

175 032,98

- konferencje: Faktoring – jako wsparcie płynności finansowej małych i średnich
przedsiębiorstw; Wyzwania Energetyczne Województwa Śląskiego; Zarządzanie
płynnością finansową w małych i średnich przedsiębiorstwach; „III Śląskie Forum
Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”; II Forum Gospodarcze – Problemy
i możliwości MŚP w warunkach gospodarki rynkowej,
- seminarium „Możliwości zewnętrznego finansowania nakładów inwestycyjnych
firm,
- publikacje: czasopismo gospodarcze „Nasze Kontakty”; Publikacja zawierająca
postulaty i rekomendacje Europejskiego Kongresu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw Katowice 2011,
- konkursy: „MARKA – ŚLĄSKIE” – konkurs promocji województwa śląskiego;
„Śląskie Budowanie” – dla promocji atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej
województwa śląskiego; XIII edycja konkursu „CZARNY DIAMENT” 2011,
- imprezy o tematyce gospodarczej: Organizacja Gali – wręczenie statuetek
Skrzydła Merkurego; Tyski Lider Przedsiębiorczości; III Piknik Przedsiębiorczości,
- imprezy promujące produkty tradycyjne województwa śląskiego: „Święto
Krupnioka” w Katowicach – Nikiszowcu; Śląskie Dziedzictwo Kulinarne ważnym
elementem promocji województwa; V Targi Bożonarodzeniowe „GWIAZDKOWA
ALEJA” Częstochowa 2011,
- Digitalizacja zbiorów archiwalnych Kuźni Ustroń oraz wykonanie serwisu
internetowego udostępniającego zdigitalizowane materiały.
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4 ) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także pielęgnowanie
i rozwijanie tożsamości lokalnej
Wydział Terenów Wiejskich.

Numer i nazwa
otwartego konkursu
ofert

Konkurs nr 4/2011 Nazwa: Drugi otwarty konkurs ofert na realizację
w 2011 r. zadań promujących Program Aktywizacji Gospodarczej oraz
Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury KrakowskoCzęstochowskiej — Owca Plus na lata 2010 – 2014
Zadanie 1: Organizacja imprez promujących Program Owca Plus.
Zadanie 2: Wykonanie strony internetowej Programu Owca Plus.

Organizacje
pozarządowe

Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych
środków w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż.
publ. i o wolontariacie
oraz pozostałe
jednostki niezaliczone
do sektora finansów
publ.

Jednostki
organizacyjne
podległe organom
administracji
publicznej lub przez
nie nadzorowane

Łącznie
wszystkie
podmioty

8

8

7

7

7

7

76 000,00

76 000,00

65 996,50

65 996,50

Zorganizowano cykliczne imprezy (m.in. redyk, łosod, jurajskie regionalja, zwyk
bacowski) promujące: bogate dziedzictwo regionu, kulturę, folklor, rzemiosło,
produkty pochodzenia owczego i koziego.
Łącznie w imprezach uczestniczyło około kilku tysięcy osób.

Efekty konkursu

Powstała strona internetowa Programu Owca Plus: www.owcaplus.pl
Przeprowadzono liczne konkursy kulinarne dla społeczności lokalnej oraz
plastyczne dla dzieci i młodzieży, a następnie zorganizowano wystawę prac
plastycznych.
Imprezy cieszyły się zainteresowaniem
zagranicznych (głównie z Czech i Słowacji)

nie

tylko

Polaków,

ale

i

gości
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5 ) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami
Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej.
Numer i nazwa
otwartego konkursu
ofert

Konkurs nr 5/2011 Nazwa: otwarty konkurs ofert na zadania publiczne
Województwa Śląskiego w dziedzinie działań na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.

Organizacje
pozarządowe

Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych
środków w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł

Efekty konkursu

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż.
publ. i o wolontariacie
oraz pozostałe
jednostki niezaliczone
do sektora finansów
publ.

Jednostki
organizacyjne
podległe organom
administracji
publicznej lub przez
nie nadzorowane

Łącznie
wszystkie
podmioty

9

9

8

8

7

7

74 800,00
64 255,85

74 800,00

64 255,85

Realizacja 7 zadań z zakresu objętego konkursem:
- 4 międzynarodowe spotkania dotyczące młodzieży, w szczególności mające
na celu integrację młodych mieszkańców Europy, nawiązanie kontaktów
i współpracy przez młodych przedstawicieli regionów państw trójkąta weimarskiego
oraz grupy wyszehradzkiej,
- pozostałe działania dotyczyły: wymiany doświadczeń z zakresu współpracy
transgranicznej oraz współpracy bazującej na wymianie kulturalnej w ramach
kooperacji z partnerami czeskimi, słowackimi, niemieckimi i francuskimi.
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6) Edukacja publiczna
Wydział Edukacji i Nauki.
Numer i nazwa
otwartego konkursu
ofert

Konkurs nr 6/2011 Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadania
publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej
w 2012 roku

Organizacje
pozarządowe

Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych
środków w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł

Efekty konkursu

Podmioty
wymienione w art. 3
ust. 3 pkt. 1 ustawy
o dz. poż. publ. i o
wolontariacie
oraz pozostałe
jednostki
niezaliczone do
sektora finansów
publ.

Jednostki
organizacyjne
podległe organom
administracji
publicznej lub
przez nie
nadzorowane

Łącznie
wszystkie
podmioty

36

2

38

17

1

18

14

1

15

121.500,00

3.500,00

125.000,00

109.936,71

3.500,00

113.436,71

Udzielono dofinansowania do następujących zadań:
warsztatów muzycznych,
konkursu gawędziarskiego,
organizacji nauki języków obcych,
warsztatów poetyckich,
programu stypendialnego,
konkursu historyczno – literackiego,
konkursu krasomówczego,
warsztatów artystycznych dla osób niewidomych i niedowidzących
ze sprzężoną niepełnosprawnością,
warsztatów z fizyki i chemii,
warsztatów historyczno – fotograficznych,
organizacji konferencji,
wydania publikacji,
warsztatów tanecznych (dwa zadania),
warsztatów umiejętności społecznych, artystycznych i technicznych,
warsztatów poetycko – recytatorskich,
organizacji wyjazdu młodzieży z Polski do Francji w ramach realizacji zadania
pn.: „Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego na
lata 2009 – 2011”.
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8 ) Kultura Fizyczna
Wydział Turystyki i Sportu.
Numer i nazwa
otwartego konkursu
ofert

Konkurs nr 7/2011 Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadanie
publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej
realizowane w 2011 roku.

Organizacje
pozarządowe

Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych
środków w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł

Efekty konkursu

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż.
publ. i o wolontariacie
oraz pozostałe
jednostki niezaliczone
do sektora finansów
publ.

Jednostki
organizacyjne
podległe organom
administracji
publicznej lub przez
nie nadzorowane

Łącznie
wszystkie
podmioty

155

155

74

74

73

73

500 000,00

500 000,00

497 095,85

497 095,85

Upowszechnianie kultury fizycznej w następujących działaniach:
1. Organizację i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych
imprezach sportowych,
2. Organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców
niepełnosprawnych,
3. Szkolenie i doskonalenie instruktorów, trenerów, sędziów sportowych oraz
organizatorów kultury fizycznej,
4. Organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie
materialnym,
5. Organizacja i udział w Finałach Mistrzostw Polski
zawodników
reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich
Olimpiad Młodzieżowych
6. Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików w 2011 roku,
7. Szkolenie w zakresie sportów lotniczych.
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Numer i nazwa
otwartego konkursu
ofert

Konkurs nr 8/2011 Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadanie
publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej
dzieci i młodzieży.

Organizacje
pozarządowe

Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych
środków w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł

Efekty konkursu

Podmioty
wymienione w art. 3
ust. 3 pkt. 1 ustawy o
dz. poż. publ. i o
wolontariacie
oraz pozostałe
jednostki
niezaliczone do
sektora finansów
publ.

Jednostki
organizacyjne
podległe organom
administracji
publicznej lub
przez nie
nadzorowane

Łącznie
wszystkie
podmioty

62

62

50

50

49

49

4 750 000,00

4 750 000,00

4 714 279,68

4 714 279,68

Upowszechnianie kultury fizycznej w następujących działaniach:
1. Organizację i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych
imprezach sportowych,
2. Organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców
niepełnosprawnych,
3. Szkolenie i doskonalenie instruktorów, trenerów, sędziów sportowych oraz
organizatorów kultury fizycznej,
4. Organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie
materialnym,
5. Organizacja i udział w Finałach Mistrzostw Polski
zawodników
reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich
Olimpiad Młodzieżowych
6. Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików w 2011 roku,
7. Szkolenie w zakresie sportów lotniczych.
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Numer i nazwa
otwartego konkursu
ofert

Konkurs nr 9/2011 Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadanie
publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej
realizowane w 2011 roku.

Organizacje
pozarządowe

Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych
środków w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł

Efekty konkursu

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż.
publ. i o wolontariacie
oraz pozostałe
jednostki niezaliczone
do sektora finansów
publ.

Jednostki
organizacyjne
podległe organom
administracji
publicznej lub przez
nie nadzorowane

Łącznie
wszystkie
podmioty

17

17

7

7

5

5

55 000,00

55 000,00

41 292,62

41 292,62

Upowszechnianie kultury fizycznej w następujących działaniach:
1. Organizację i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych
imprezach sportowych,
2. Organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców
niepełnosprawnych,
3. Szkolenie i doskonalenie instruktorów, trenerów, sędziów sportowych oraz
organizatorów kultury fizycznej,
4. Organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie
materialnym,
5. Organizacja i udział w Finałach Mistrzostw Polski
zawodników
reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich
Olimpiad Młodzieżowych
6. Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików w 2011 roku,
7. Szkolenie w zakresie sportów lotniczych.
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9 ) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydział Kultury.
Numer i nazwa
otwartego konkursu
ofert

Konkurs nr 10/2011 Nazwa: Otwarty konkurs ofert otwarty konkurs
ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego
w dziedzinie kultury w 2011 r.

Organizacje
pozarządowe

Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych
środków w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł

Efekty konkursu

Podmioty
wymienione w art. 3
ust. 3 pkt. 1 ustawy
o dz. poż. publ. i o
wolontariacie
oraz pozostałe
jednostki
niezaliczone do
sektora finansów
publ.

Jednostki
organizacyjne
podległe organom
administracji
publicznej lub przez
nie nadzorowane

Łącznie
wszystkie
podmioty

230

7

237

87

2

89

82

2

84

1 292 000,00

8 000,00

1 300 000,00

1 217 244,15

8 000,00

1 225 244,15

W wyniku konkursu zawarto umowy na wsparcie 82 zadań, m.in. festiwali
muzycznych (np. OFF Festiwal, Rawa Blues, Tauron Nowa Muzyka), filmowych
(Festiwal Filmów Kultowych, Kino Na Granicy), teatralnych (Międzynarodowy
Festiwal Sztuk Performatywnych A PART, Częstochowskie prezentacje
monodramów), dofinansowano publikacje, konferencje, warsztaty, wystawy,
produkcję spektakli, koncerty, konkursy artystyczne.
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Numer i nazwa
otwartego konkursu
ofert

Konkurs nr 11/2011 Nazwa: otwarty konkurs ofert na zadania
publiczne Województwa Śląskiego
w dziedzinie ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego
w 2011 roku

Organizacje
pozarządowe

Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych
środków w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł
Efekty konkursu

82

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż.
publ. i o wolontariacie
oraz pozostałe
jednostki niezaliczone
do sektora finansów
publ.

1

Jednostki
organizacyjne
podległe organom
administracji
publicznej lub przez
nie nadzorowane

Łącznie
wszystkie
podmioty

83

52

52

50

50

739 900,00

739 900,00

677 985,45

677 985,45

W wyniku konkursu zawarto umowy na wsparcie 50 zadań, m.in. wydawnictw
związanych z dziedzictwem kulturowym regionu, wystaw, lekcji historycznych dla
dzieci i młodzieży, konferencji, wydarzeń rocznicowych (np. Bitwa Wyrska,
obchody 30. rocznicy stanu wojennego i wydarzeń grudnia 1981).
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Numer i nazwa
otwartego konkursu
ofert

Konkurs nr 12/2011 Nazwa: otwarty konkurs ofert na zadania
publiczne Województwa Śląskiego
w dziedzinie kultury w zakresie realizacji filmów służących edukacji
regionalnej w 2011 r.

Organizacje
pozarządowe

Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych
środków w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł
Efekty konkursu

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż.
publ. i o wolontariacie
oraz pozostałe
jednostki niezaliczone
do sektora finansów
publ.

Jednostki
organizacyjne
podległe organom
administracji
publicznej lub przez
nie nadzorowane

Łącznie
wszystkie
podmioty

9

2

11

4

2

6

4

2

6

260 000,00

40 000,00

300 000,00

259 900,00

40 000,00

299 900,00

W wyniku konkursu zawarto umowy na wsparcie realizacji sześciu filmów
dokumentalnych: "Bulwar Franza Waxmana",
„Śląsk według Stanisława
Bieniasza”, „Erwin Sówka – malarz”, „Śląscy Franciszkanie”, „Ponadczasowe
dzieła ks. Leopolda Markiefki”, „Szlakiem Śląskich Powstańców”.
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10 ) Krajoznawstwo, w tym upowszechnianie turystyki
Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej.
Numer i nazwa
otwartego konkursu
ofert

Konkurs nr 13/2011 Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadania
publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym
upowszechniania turystyki w 2011 r.

Organizacje
pozarządowe

Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych
środków w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł

Efekty konkursu

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż.
publ. i o wolontariacie
oraz pozostałe
jednostki niezaliczone
do sektora finansów
publ.

Jednostki
organizacyjne
podległe organom
administracji
publicznej lub przez
nie nadzorowane

Łącznie
wszystkie
podmioty

42

42

29

29

24

24

500 000,00

500 000,00

496 300,99

496 300,99

Zrealizowane zostały wszystkie zadania, zgodnie z ogłoszonym konkursem, tj.:
Odnowiono szlaki turystyczne na obszarze woj. śląskiego,
Zorganizowane zostały imprezy turystyczne, w tym również Industriada – Święto
Szlaku Zabytków Techniki,
Utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych służących szkoleniu
i dokształcaniu kadr turystycznych.
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11 ) Ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Wydział Terenów Wiejskich.

Numer i nazwa
otwartego konkursu
ofert

Konkurs nr 14/2011 Nazwa: Pierwszy otwarty konkurs ofert na
realizację w roku 2011 zadań dotyczących ochrony przyrody
i krajobrazu, zawartych w Programie Aktywizacji Gospodarczej oraz
Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury KrakowskoCzęstochowskiej — Owca Plus na lata 2010 – 2014, zwanym w dalszej
części regulaminu ,,Programem Owca Plus”
Zadanie: „Ochrona przyrody i krajobrazu muraw Jury KrakowskoCzęstochowskiej”.

Organizacje
pozarządowe

Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych
środków w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł

Efekty konkursu

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż.
publ. i o wolontariacie
oraz pozostałe
jednostki niezaliczone
do sektora finansów
publ.

Jednostki
organizacyjne
podległe organom
administracji
publicznej lub przez
nie nadzorowane

Łącznie
wszystkie
podmioty

1

1

1

1

1

1

100 000,00

100 000,00

77 813,88

77 813,88

W ramach konkursu zrealizowano zadanie pod nazwą: „Ochrona przyrody
i krajobrazu muraw Jury Krakowsko-Częstochowskiej”, efektem którego była
ochrona 75,27 ha terenów cennych przyrodniczo poprzez wypas owiec i kóz.
Odsłonięto powierzchnię 6,9 ha obszarów murawowych; urządzono dwa komplety
odpoczynku z tablicami informacyjnymi dla turystów w miejscach gdzie
prowadzono wypas; zakupiono 14 zestawów przenośnych urządzeń elektrycznych
w celu ochrony stad zwierząt.
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12 ) Polityka społeczna
Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Numer i nazwa
otwartego konkursu
ofert

Konkurs nr 15/2011 Nazwa: otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej
w 2011 roku

Organizacje
pozarządowe

Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych
środków w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł

Efekty konkursu

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż.
publ. i o wolontariacie
oraz pozostałe
jednostki niezaliczone
do sektora finansów
publ.

Jednostki
organizacyjne
podległe organom
administracji
publicznej lub przez
nie nadzorowane

Łącznie
wszystkie
podmioty

61

7

68

25

2

27

25

2

27

361 200,00

26 800,00

388 000,00

361 200,00

26 800,00

388 000,00

Dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego realizacji 27 zadań
publicznych na łączną kwotę 388 000,00 w ramach otwartego konkursu ofert.
Dofinansowane zostały zadania realizujące m.in.:
- Programy
na
rzecz
wyrównywania
szans
wychowawczych
i rozwojowych dzieci i młodzieży.
- Programy profilaktyczno-edukacyjne na rzecz kształtowania postaw
społecznych wolnych od przemocy skierowanych m.in. do dzieci
i młodzieży.
- Programy mające na celu aktywizację społeczną oraz osłonę socjalną
osób, rodzin i grup ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- Tworzenie
warunków
do
zachowania
samodzielności
i niezależności osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
- Integrację społeczną osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz
kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec niepełnosprawności.
- Włączanie osób starszych do działań na rzecz rozwoju środowiska
lokalnego oraz upowszechnianie wiedzy na temat starzenia się i jego
konsekwencji.
- Działania służące rozwojowi organizacji społecznych w tym promocja
wolontariatu.
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Numer i nazwa
otwartego konkursu
ofert

Konkurs nr 16/2011 Nazwa: otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej
– wsparcie działalności hospicyjnej w 2011 roku

Organizacje
pozarządowe

Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych
środków w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł

Efekty konkursu

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż.
publ. i o wolontariacie
oraz pozostałe
jednostki niezaliczone
do sektora finansów
publ.

Jednostki
organizacyjne
podległe organom
administracji
publicznej lub przez
nie nadzorowane

Łącznie
wszystkie
podmioty

15

2

17

10

2

12

10

2

12

76 000,00

24 000,00

100 000,00

76,000,00

24 000,00

100 000,00

Dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego realizacji 12 zadań
publicznych na łączną kwotę 100 000,00 w ramach otwartego konkursu ofert.
Dofinansowane zostały zadania takie jak:
- Organizowanie pomocy dla osób terminalnie chorych.
- Wspieranie rodzin (w tym osieroconych dzieci) i opiekunów osób objętych
opieką hospicyjną.
- Profesjonalizacja zespołów wolontariuszy hospicyjnych.
- Promocja idei wolontariatu hospicyjnego, w tym organizacja kampanii
medialnych.
- Wspieranie
funkcjonowania
punktów
informacyjnych
w zakresie działalności hospicyjnej.
- Wspieranie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pomocniczego w opiece
hospicyjnej.
- Organizacja imprez charytatywnych na rzecz wsparcia działalności
hospicyjnej.
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Numer i nazwa
otwartego konkursu
ofert

Konkurs nr 17/2011 Nazwa: otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i
rozwiązywania problemów uzależnień w 2011 roku - przeciwdziałanie
narkomanii

Organizacje
pozarządowe

Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych
środków w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł

Efekty konkursu

14

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż.
publ. i o wolontariacie
oraz pozostałe
jednostki niezaliczone
do sektora finansów
publ.

2

Jednostki
organizacyjne
podległe organom
administracji
publicznej lub przez
nie nadzorowane

Łącznie
wszystkie
podmioty

16

7

7

7

7

70 000,00

70 000,00

69 748,35

69 748,35

Dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego realizacji siedmiu zadań
publicznych
na
łączną
kwotę
wydatkowaną
69 748,35
w ramach otwartego konkursu ofert.
Dofinansowane zostały zadania realizujące m.in.:
- Programy profilaktyki problemów narkomanii, adresowane do środowisk
zagrożonych narkomanią oraz eksperymentujących ze środkami
psychoaktywnymi.
- Programy wsparcia rodzin osób zagrożonych lub dotkniętych problemem
uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
- Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji
psychoaktywnych, w tym m.in. służące rehabilitacji oraz reintegracji tych
osób.
- Działania
informacyjno-edukacyjne
w
zakresie
profilaktyki
i rozwiązywania problemów narkomanii.
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Numer i nazwa
otwartego konkursu
ofert

Konkurs nr 18/2011 Nazwa: otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i
rozwiązywania problemów uzależnień w 2011 roku - przeciwdziałanie
problemom alkoholowym

Organizacje
pozarządowe

Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych
środków w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł

Efekty konkursu

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż.
publ. i o wolontariacie
oraz pozostałe
jednostki niezaliczone
do sektora finansów
publ.

Jednostki
organizacyjne
podległe organom
administracji
publicznej lub przez
nie nadzorowane

Łącznie
wszystkie
podmioty

26

3

29

9

1

10

9

1

10

113 900,00

11 600,00

125 500,00

113 900,00

11 600,00

125 500,00

Dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego realizacji dziesięciu zadań
publicznych na łączną kwotę 125 500,00 w ramach otwartego konkursu ofert.
Dofinansowane zostały zadania realizujące m.in.:
- Wzmocnienie integracji podmiotów działających na rzecz osób i rodzin
z problemem alkoholowym, w tym w szczególności organizacji
samopomocowych.
- Wspieranie osób i rodzin z problemem alkoholowym, w tym
doświadczających przemocy.
- Programy profilaktyki problemów alkoholowych.
- Wspieranie programów służących rehabilitacji oraz reintegracji osób
uzależnionych od alkoholu po zakończeniu leczenia odwykowego.
- Promocję postaw trzeźwościowych i abstynenckich.
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14 ) Promocja i ochrona zdrowia
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.
Numer i nazwa
otwartego konkursu
ofert

Konkurs nr 19/2011 Nazwa: Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego Województwa Śląskiego w ramach „Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata
2007-2011” w 2011 roku.

Organizacje
pozarządowe

Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych
środków w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł

Efekty konkursu

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż.
publ. i o wolontariacie
oraz pozostałe
jednostki niezaliczone
do sektora finansów
publ.

Jednostki
organizacyjne
podległe organom
administracji
publicznej lub przez
nie nadzorowane

Łącznie
wszystkie
podmioty

4

4

3

3

3

3

30 000,00

30 000,00

29 999,97

29 999,97

1) Skuteczna profilaktyka zakażeń HIV poprzez: realizację programów
obejmujących wdrożenie i rozwój modułów edukacyjno-profilaktycznych,
zapewnienie
ciągłości
działalności
punktów
konsultacyjno
diagnostycznych prowadzących anonimowe i bezpłatne badania
w kierunku HIV, gromadzenie informacji na temat przeprowadzonych
badań oceniających sytuację epidemiologiczną HIV/AIDS na szczeblu
lokalnym.
2) Poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących
z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez: działania na rzecz podniesienia
wiedzy w zakresie swoich praw i obowiązków wśród osób żyjących
z HIV/AIDS, dystrybucję materiałów informacyjno – edukacyjnych
przeznaczonych dla osób pracujących na rzecz ludzi żyjących z HIV/AIDS,
przeznaczonych dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich rodzin
i bliskich,
a także przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących
z HIV/AIDS poprzez promowanie postaw wolnych od uprzedzeń i lęków.
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II.4. Zlecanie realizacji zadań publicznych z podziałem na sfery pożytku publicznego
określone w programie współpracy na rok 2011 z pominięciem otwartego konkursu ofert.
6) Edukacja publiczna
Wydział Edukacji i Nauki.
Zlecenie zadań w trybie z
pominięciem otwartego
konkursu ofert

Liczba złożonych
projektów
Liczba projektów
uznanych za celowe
Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty
Wysokość przyznanych
środków w zł
Wysokość
wykorzystanych środków
w zł
Efekty zlecenia zadań
w trybie z pominięciem
otwartego konkursu ofert

„Edukacja publiczna”.

Organizacje
pozarządowe

Podmioty
wymienione w art. 3
ust. 3 pkt. 1 ustawy o
dz. poż. publ.i o
wolontariacie oraz
pozostałe jednostki
niezaliczone do
sektora finansów
publ.

Jednostki
organizacyjne
podległe organom
administracji
publicznej lub
przez nie
nadzorowane

Łącznie
wszystkie
podmioty

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

10.000,00

0

0

10.000,00

10.000,00

0

0

10.000,00

Udzielono dofinansowania na realizację zadania na podstawie art. 19a ustawy
o pożytku publicznym i o wolontariacie w ramach tzw. „małego grantu” –
dofinansowano udział dzieci w konkursie kreatywności organizowanym w USA.
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9) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydział Kultury.
Zlecenie zadań w trybie z
pominięciem otwartego
konkursu ofert

Liczba złożonych
projektów
Liczba projektów
uznanych za celowe
Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty
Wysokość przyznanych
środków w zł
Wysokość
wykorzystanych środków
w zł
Efekty zlecenia zadań w
trybie z pominięciem
otwartego konkursu ofert

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Organizacje
pozarządowe

Podmioty
wymienione w art. 3
ust. 3 pkt. 1 ustawy o
dz. poż. publ.i o
wolontariacie oraz
pozostałe jednostki
niezaliczone do
sektora finansów
publ.

Jednostki
organizacyjne
podległe organom
administracji
publicznej lub
przez nie
nadzorowane

Łącznie
wszystkie
podmioty

17

0

0

17

11

0

0

11

11

0

0

11

81 000,00

0

0

81 000,00

70 999,34

0

0

70 999,34

Wsparto 11 zadań, m.in. wydawnictwa muzyczne, widowisko
plenerowe, publikacje, koncerty, festiwale, produkcję spektaklu.
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14 ) Promocja i ochrona zdrowia
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.
Zlecenie zadań w trybie z
pominięciem otwartego
konkursu ofert

„Promocja i ochrona zdrowia”.

Organizacje
pozarządowe

Liczba złożonych
projektów
Liczba projektów
uznanych za celowe
Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty
Wysokość przyznanych
środków w zł
Wysokość
wykorzystanych środków
w zł

Efekty zlecenia zadań w
trybie z pominięciem
otwartego konkursu ofert

Podmioty
wymienione w art. 3
ust. 3 pkt. 1 ustawy o
dz. poż. publ.i o
wolontariacie oraz
pozostałe jednostki
niezaliczone do
sektora finansów
publ.

Jednostki
organizacyjne
podległe organom
administracji
publicznej lub
przez nie
nadzorowane

Łącznie
wszystkie
podmioty

2

2

2

2

2

2

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Zadania publiczne zrealizowane przez Fundację Via Facti z Katowic:
-zadanie nr 1: ”Nowatorski projekt poprawy opieki perinatalnej
w Oddziale Noworodków Bl. Nr 5 Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Bytomiu z zastosowaniem aranżacji plastycznej”,
-zadanie nr 2: ”Nowatorski projekt poprawy opieki perinatalnej
w Oddziale Noworodków Bl. Nr 5 Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Bytomiu z zastosowaniem aranżacji audiowizualnej”- oba projekty wspierają
kształtowanie więzi rodziców z dzieckiem, łagodzą towarzyszący sytuacji stres
oraz
napięcie
i
zagubienie
związane
z nagłym kontaktem z oddziałem intensywnej terapii medycznej,
w konfrontacji z którym rodzice czują się bezradni. Realizacja projektów
wpłynęła korzystnie na proces oswajania się rodziców z nową sytuacją,
w istotny sposób skracając czas adaptacji, który zwykle trwa bardzo długo.
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III. Środki unijne - Europejski Fundusz Społeczny.
W 2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytetów VI, VII, VIII
i IX zawarto 54 umowy na projekty realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarach przeciwdziałania bezrobociu
i aktywizacji regionalnego rynku pracy. Poprzez wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zorganizowano 26 konkursów a wysokość
przyznanych środków wyniosła 35 516 777,77 zł.

III.1. ) Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja regionalnego rynku pracy.

POKL 2007-2013 Priorytety VI-IX
Wydział EFS

Wojewódzki Urząd
Pracy

Priorytet VII - 5 konkursów
Priorytet VIII - 2 konkursy
Priorytet IX - 6 konkursów
Priorytet VI - 5 konkursów
Priorytet VIII - 6 konkursów
Priorytet IX - 2 konkursy

Organizacje
pozarządowe

Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych
środków w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł
*

Podmioty
wymienione w art.
3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż.
publ. i o
wolontariacie
oraz pozostałe
jednostki
niezaliczone do
sektora finansów
publ.

Jednostki
organizacyjne
podległe
organom
administracji
publicznej lub
przez nie
nadzorowane

Łącznie
wszystkie
podmioty

929

22

363

1314

53

1

89

143*

9

16

7
34 441 868,22

1 074 909,55

44 481 247,29

79 998 025,06

215 445,19

37 147,36

423 876,33

676 468,88

część konkursów nie została jeszcze rozstrzygnięta
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IV. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA W 2011 ROKU
1. Powołanie Pełnomocnika Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
i równych szans;
2. Obejmowanie honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego inicjatyw organizacji
pozarządowych;
3. Organizowanie konferencji i szkoleń;
4. Utworzenie strony internetowej www.ngo.slaskie.pl dla organizacji pozarządowych;
5. Pozwolenia na organizowanie i przeprowadzanie zbiórek publicznych ;
6. Organizacja spotkań konsultacyjno – doradczych;

V. PODSUMOWANIE
Współpraca Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach
pomocniczości, partnerstwa, efektywności i jawności. Realizowana była w kilkunastu obszarach,
zarówno w formie zlecania realizacji zadań publicznych, jak i w formach pozafinansowych i szereg
ciekawych i atrakcyjnych zadań publicznych

zostało zrealizowanych przez organizacje

pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Uwieńczeniem 2011 r. było uruchomienie strony internetowej www.ngo.slaskie.pl
adresowanej do organizacji pozarządowych, która cieszy się dużym uznaniem ze strony
organizacji i samorządów lokalnych.
Należy zauważyć też, że środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych
w 2011 r. były niewystarczające w stosunku do zapotrzebowania o jakie aplikują organizacje
pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach otwartych
konkursów ofert.
Zauważalne natomiast jest zwiększenie zainteresowania organizacji pozarządowych
pozafinansową formą współpracy - zwłaszcza zbiórkami publicznymi jako dodatkową formą
wspierania szczytnych celów.

Sporządziła: Joanna Stępień, Pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans.
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