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 2013 roku

Katowice, marzec 2014

I.

Wprowadzenie

Sejmik Województwa Śląskiego, uchwałą sejmiku nr 2589/187/IV/2012 z dnia 18.09.2012 roku,
przyjął „Program współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok
2013”, 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.
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)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)
16)

17)
18)

przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji regionalnego rynku pracy,
bezpieczeństwa publicznego,
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych,
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także pielęgnowania i rozwijania
tożsamości lokalnej,
działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
edukacji publicznej,
ekologii
kultury fizycznej i sportu,
kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,
krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki
ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
polityki społecznej, w tym: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku
emerytalnym, na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania na rzecz wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej,
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
promocji i ochrony zdrowia,
15) wspierania procesów integracji mieszkańców Województwa,
przeciwdziałania formom dyskryminacji określonym w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej oraz dbałość o to, by społeczeństwo rozwijało się zgodnie z zasadą równości
szans
polityki prorodzinnej
wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych
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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 2013 r. ogłoszono 19 otwartych konkursów ofert, w ramach których 360 organizacji
pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego złożyło 868 ofert,
z czego 372 projekty wybrano do realizacji na łączną kwotę 14 028 160,00 zł, z tego podmioty
dotowane wykorzystały 13 672 165,35 zł co stanowi 97,5 % kwoty przekazanej.
W formie zadań zleconych w trybie z pominięciem otwartego konkursu dofinansowano
z budżetu województwa Śląskiego 4 projekty na kwotę 118 037,70 zł z czego podmioty
wykorzystały 114 412,30 zł w obszarach: polityka społeczna, zdrowie psychiczne, ochrona
zdrowia oraz wiedza o samorządzie terytorialnym.

Ilość złożonych
projektów

Ilość projektów
wybranych do
realizacji

Ilość podmiotów,
które zrealizowały
projekty

II.1. Zestawienie otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Samorząd Województwa
Śląskiego w 2013 roku

1.

Konkurs ofert nr 1/2013

72

57

56

4 820 000,00

4 799 882,37

2.

Konkurs ofert nr 2/2013

157

72

69

367 900,00

354 882,41

3.

Konkurs ofert nr 3/2013

5

5

5

1 000 000,00

1 000 000,00

4.

Konkurs ofert nr 4/2013

1

1

1

300 000,00

298 890,00

5.

Konkurs ofert nr 5/2013

25

11

9

200 000,00

199 958,50

6.

Konkurs ofert nr 6/2013

47

27

26

450 000,00

444 649,99

7.

Konkurs ofert nr 7/2013

18

5

5

75 000,00

75 000,00

l.p.

Numer i nazwa konkursu

Wysokość
przyznanych
środków zł

Wysokość
wykorzystanych
środków w zł
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Ilość złożonych
projektów

Ilość projektów
wybranych do
realizacji

Ilość podmiotów,
które zrealizowały
projekty

Numer i nazwa konkursu

8.

Konkurs ofert nr 8/2013

109

23

23

80 000,00

75 060,13

9.

Konkurs ofert nr 9/2013

2

1

1

50 000,00

49 223,49

10

Konkurs ofert nr 10/2013

302

100

98

700 000,00

677 197,85

11.

Konkurs ofert nr 11/2013

55

16

16

140 000,00

140 000,00

12.

Konkurs ofert nr 12/2013

19

6

6

90 000,00

90 000,00

13.

Konkurs ofert nr 13/2013

1

1

1

4 737 600,00

4 504 856,00

14.

Konkurs ofert nr 14/2013

6

5

5

542 000,00

542 000,00

15.

Konkurs ofert nr 15/2013

20

17

14

100 000,00

95 945,80

16.

Konkurs ofert nr 16/2013

9

7

7

70 000,00

69 980,00

17.

Konkurs ofert nr 17/2013

3

1

1

40 000,00

40 000,00

18.

Konkurs ofert nr 18/2013

1

1

1

30 000,00

30 000,00

19.

Konkurs ofert nr 19/2013

16

16

16

235 660,00

184 638,81

ŁĄCZNIE:

868

372

360

14 028 160,00

13 672 165,35

l.p.

Wysokość
przyznanych
środków zł

Wysokość
wykorzystanych
środków w zł
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Ilość podmiotów,
które zrealizowały
projekty

Zestawienie zadań zleconych przez Samorząd Województwa Śląskiego w 2013 roku
w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert

Wysokość
przyznanych
środków zł

1

1

1

10 000,00

8 738,00

Polityka społeczna - działania na
rzecz osób ubogich, bezdomnych,
niezaradnych życiowo, a także na
rzecz osób i rodzin ze środowisk
zagrożonych wykluczeniem
społecznym”
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4

4

30 290,00

30 290,00

Promocja Zdrowia Psychicznego
i Zapobieganie Zaburzeniom
Psychicznym

6

5

5

47 747.70

45 802.30

Ochrona i promocja zdrowia

5

4

4

30 000,00

29 582,00

18

14

14

118 037,70

114 412,30

Nazwa zadania

Konkurs wiedzy o samorządzie
terytorialnym

ŁĄCZNIE:

II.3

Ilość złożonych
projektów
Ilość projektów
uznanych za
celowe

II.2

Realizacja zadań publicznych z podziałem
za przeprowadzenie otwartych konkursów ofert

na

Wysokość
wykorzystanych
środków w zł

wydziały

odpowiedzialne

WYDZIAŁ TURYSTYKI I SPORTU

Konkurs nr 1
Nazwa: Konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury
fizycznej dzieci i młodzieży
Podmioty
wymienione w art. 3
ust. 3 pkt. 1 ustawy o
dz. poż. publ. i o
Jednostki
wolontariacie
organizacyjne podległe
Łącznie
Organizacje
oraz pozostałe
organom administracji
wszystkie
pozarządowe
jednostki
publicznej lub przez
podmioty
niezaliczone do
nie nadzorowane
sektora finansów
publ.
4

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

72

72

57

57

56

56

4.820.000,00

4.820.000,00

4.799.882,37

4.799.882,37

- Upowszechnianie kultury fizycznej w 2013r.

Konkurs nr 2
Nazwa: Konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury
fizycznej dzieci i młodzieży
Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż.
Jednostki
publ. i o wolontariacie organizacyjne podległe
Łącznie
Organizacje
oraz pozostałe
organom administracji
wszystkie
pozarządowe
jednostki niezaliczone publicznej lub przez nie
podmioty
do sektora finansów
nadzorowane
publ.
Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych środków
w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł
Efekty konkursu

157

157

72

72

69

69

367.900,00

367.900,00

354.882,41

354.882,41

- Upowszechnianie kultury fizycznej w 2013r.
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Konkurs nr 3
Nazwa: Konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie
bezpieczeństwa publicznego
Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż.
Jednostki
publ. i o wolontariacie organizacyjne podległe
Organizacje
oraz pozostałe
organom administracji
pozarządowe
jednostki niezaliczone publicznej lub przez nie
do sektora finansów
nadzorowane
publ.
Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych środków
w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł
Efekty konkursu

Łącznie
wszystkie
podmioty

5

5

5

5

5

5

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – zapewnienie bezpieczeństwa
osobom przebywającym nad wodą i w górach.

Konkurs nr 4
Nazwa : Konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie bezpieczeństwa
publicznego
Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż.
Jednostki
publ. i o wolontariacie organizacyjne podległe
Łącznie
Organizacje
oraz pozostałe
organom administracji
wszystkie
pozarządowe
jednostki niezaliczone publicznej lub przez nie
podmioty
do sektora finansów
nadzorowane
publ.
Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych środków
w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł
Efekty konkursu

1

1

1

1

1

1

300.000

300.000

298.890

298.890

- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – zapewnienie
bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodą i w górach.
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WYDZIAŁ PROMOCJI, GOSPODARKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Konkurs nr 5
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych
Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż.
Jednostki
publ. i o wolontariacie organizacyjne podległe
Łącznie
Organizacje
oraz pozostałe
organom administracji
wszystkie
pozarządowe
jednostki niezaliczone publicznej lub przez nie
podmioty
do sektora finansów
nadzorowane
publ.
Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych środków
w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł

Efekty konkursu

25

25

11

11

9

9

200 000,00

200 000,00

199 958,50

199 958,50

- fora: V Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości; IV Forum
Nowej Gospodarki,
- konferencje: III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
- konkursy: IV edycja „MARKA – ŚLĄSKIE” – konkurs promocji
województwa śląskiego; III edycja „Śląskie Budowanie” – dla promocji
atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej województwa,
- imprezy o tematyce gospodarczej: Tyski Lider Przedsiębiorczości; XII
edycja wręczenia nagrody „NARCYZ 2013”,
- imprezy promujące produkty tradycyjne województwa śląskiego:
Promocja śląskich walorów kulinarnych w województwie śląskim; VIII
Festiwal Śląskie Smaki – promocja i popularyzacja tradycyjnej kuchni
regionalnej województwa śląskiego; VII Festiwal Sztuki Kulinarnej
„ALEJA DOBREGO SMAKU” Częstochowa 2013,
- TEDRawaRiver Award – śląskie idee warte rozpowszechniania.
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Konkurs nr 6
Nazwa: otwarty konkurs ofert w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania
turystyki w 2013 roku
Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż.
Jednostki
publ. i o wolontariacie organizacyjne podległe
Organizacje
oraz pozostałe
organom administracji
pozarządowe
jednostki niezaliczone publicznej lub przez nie
do sektora finansów
nadzorowane
publ.
Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych środków
w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł

Efekty konkursu

Łącznie
wszystkie
podmioty

47

47

27

27

26

26

450 000,00

450 000,00

444 649,99

444 649,99

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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Konkurs nr 7
Nazwa : otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie
działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami
Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
Jednostki
ustawy o dz. poż.
organizacyjne
publ. i o wolontariacie
Łącznie
Organizacje
podległe organom
oraz pozostałe
wszystkie
pozarządowe jednostki niezaliczone
administracji
podmioty
publicznej lub przez
do sektora finansów
nie nadzorowane
publ.
Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych środków
w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł

18

-

-

18

5

-

-

5

5

-

-

5

75 000,00

-

-

75 000,00

75 000,00

-

-

75 000,00

2 międzynarodowe spotkania młodzieży, w szczególności mające
na celu integrację młodych mieszkańców Europy,
- pozostałe działania dotyczyły współpracy poprzez wymianę artystyczną:
warsztaty muzyczne i koncerty z orkiestrą Aukso z udziałem młodych
muzyków polskich i zagranicznych, warsztaty artystyczne dla dzieci
i młodzieży z Polski i Ukrainy, prezentacja woj. śląskiego w Północnej
Nadrenii-Westfalii w ramach ExtraSchicht w Zollverein).
-

Efekty konkursu
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WYDZIAŁ EDUKACJI I NAUKI

Konkurs nr 8
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie
edukacji publicznej
Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż.
Jednostki
publ. i o wolontariacie organizacyjne podległe
Łącznie
Organizacje
oraz pozostałe
organom administracji
wszystkie
pozarządowe
jednostki niezaliczone publicznej lub przez nie
podmioty
do sektora finansów
nadzorowane
publ.
Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych środków
w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł

107

2

0

109

21

2

0

23

21

2

0

23

73.000,00

7.000,00

0

80.000,00

68.094,20

6.965,93

0

75.060,13

- udział młodzieży w międzynarodowym konkursie z zakresu nauk






efekty konkursu














ścisłych,
konkurs muzyczny dla młodzieży,
konkurs ortograficzny z języka niemieckiego dla dzieci i młodzieży,
warsztaty z języka francuskiego dla młodzieży,
warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu nauk przyrodniczych,
organizacja dyktanda z języka polskiego dla dzieci,
warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży,
warsztaty artystyczne dla młodzieży,
warsztaty edukacyjne, profilaktyczne i społeczne dla dzieci i młodzieży
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych,
konkurs wiedzowy dla młodzieży,
warsztaty artystyczne z wykorzystaniem materiałów ekologicznych dla osób
niepełnosprawnych,
warsztaty artystyczne dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji społecznorodzinnej,
warsztaty edukacyjne i artystyczne dla dzieci i młodzieży pochodzących z
trudnego środowiska,
warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
stypendia za osiągnięcia naukowe dla studentów w trudnej sytuacji materialnej,
konkurs literacki, multimedialny i plastyczny dla młodzieży,
konkurs ekologiczny dla młodzieży,
warsztaty edukacyjne dla dzieci dotyczące opieki nad zwierzętami,
konkurs plastyczny dla młodzieży,
warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej
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Konkurs nr 9
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu
Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2012 – 2014 (konkurs ogłoszony
w roku 2012)

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

2

0

0

2

1

0

0

1

1

0

0

1

50.000,00

0

0

50.000,00

49.223,49

0

0

49.223,49

XIII edycja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego odbyła się
w sierpniu 2013 roku w Hattingen (Niemcy). Głównym celem przedsięwzięcia było
umożliwienie młodzieży z Województwa Śląskiego spotkania z rówieśnikami
z Francji i Niemiec.
Koordynatorem spotkań młodzieży w latach 2012-2014 jest Dom Współpracy
Polsko-Niemieckiej z Gliwic. Realizacja ubiegłorocznej edycji Szczytu obejmowała
w szczególności: przeprowadzenie rekrutacji 15 uczestników z Polski, promocję
całego przedsięwzięcia w Województwie Śląskim, organizację wyjazdu do
Północnej Nadrenii-Westfalii (transport). Dodatkowym elementem zadania było
przygotowanie merytoryczne młodzieży do wyjazdu tak, aby ich spotkania
z młodzieżą z zagranicy oraz uczestnictwo w projekcie było jak najbardziej
efektywne i skutkowało poszerzeniem wiedzy i świadomości obywatelskiej
(spotkania informacyjno-integracyjne dla młodzieży, szkolenia merytoryczne dla
grupy Polskiej).
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WYDZIAŁ KULTURY
Konkurs nr 10
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie
kultury w 2013 r.
Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż.
Jednostki
publ. i o wolontariacie organizacyjne podległe
Łącznie
Organizacje
oraz pozostałe
organom administracji
wszystkie
pozarządowe
jednostki niezaliczone publicznej lub przez nie
podmioty
do sektora finansów
nadzorowane
publ.
Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych środków
w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł
Efekty konkursu

298

4

0

302

98

2

0

100

96

2

0

98

665 000,00

15 000,00

0

700 000,00

662 197,85

15 000,00

0

677 197,85

wsparcie 98 zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury

REGIONALNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Konkurs nr 11
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego
w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2013 roku
– przeciwdziałanie problemom alkoholowym

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

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

52

3

0

55

15

1

0

16

15

1

0

16

132 500,00

7 500,00

0,00

140 000,00

132 500,00

7 500,00*

0,00

140 000,00
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W konkursie zostały dofinansowane zadania służące profilaktyce
i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w tym przemocy w rodzinie.
Organizacje pozarządowe podejmowały działania na wielu różnych
płaszczyznach, takie jak: organizowanie zajęć pozaszkolnych mających na celu
nabywanie umiejętności radzenia sobie z sytuacją kryzysową oraz nabywanie
umiejętności społecznych przez dzieci i młodzież; organizowanie zajęć
i programów profilaktyki uzależnień i socjoterapeutycznych; reintegracja
społeczna i zawodowa skierowana do osób uzależnionych od alkoholu,
po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego;
programy edukacyjno-informacyjne w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych, w tym przemocy w rodzinie adresowane do dzieci i rodzin;
promocję postaw trzeźwościowych i abstynenckich.
Efekty konkursu

Odbiorcami zrealizowanych zadań były osoby uzależnione od alkoholu
i członkowie ich rodzin, osoby podejmujące abstynencję, dzieci i młodzież
ze środowisk defaworyzowanych oraz z grup ryzyka, a także osoby dotknięte
problemem przemocy w rodzinie. Beneficjentami pośrednimi były inne
organizacje pozarządowe oraz instytucje podejmujące działania w obszarze
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz środowiska lokalne.
Zrealizowane zadania służyły wzmocnieniu lokalnych systemów profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Odpowiadały założeniom Strategii Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego na lata 2006-2020, stanowiły realizację zapisów Programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata
2011-2015, jak również Programu Współpracy Województwa Śląskiego
z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.

Konkurs nr 12
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2013 roku – przeciwdziałanie
narkomanii

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

Liczba złożonych projektów

19

0

0

19

Liczba wybranych projektów

6

0

0

6

6

0

0

6

90 000,00

0

0,00

90 000,00

90 000,00

0

0,00

90 000,00

Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty
Wysokość przyznanych
środków w zł
Wysokość wykorzystanych
środków w zł
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W ramach konkursu zostały dofinansowane zadania stanowiące ważne
uzupełnienie działań terapeutycznych świadczonych przez placówki
prowadzące działalność leczniczą w zakresie terapii uzależnień, jak również
placówki działające w systemie oświaty oraz pomocy społecznej.

Efekty konkursu

Wsparte zadania przyczyniły się do wzmocnienia systemu profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim.
Obejmowały m. in.: działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (np.:
reintegracja społeczna i zawodowa, mieszkania readaptacyjne), udzielanie
wsparcia osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom, realizację
programów profilaktyki uzależnienia od substancji psychoaktywnych
(w szkołach, na uczelniach oraz w placówkach wsparcia dziennego dla
dzieci i młodzieży), działalność informacyjno-edukacyjną, działalność
motywującą do leczenia osoby używające narkotyki. Ponadto, wsparto
zadania ukierunkowane na niwelowanie szkód zdrowotnych powstałych
w wyniku uzależnień. Adresatami zadań byli: dzieci i młodzież, młodzi
dorośli, w tym studenci kierunków medycznych, osoby zagrożone
uzależnieniem (w tym eksperymentujące ze środkami psychoaktywnymi),
osoby uzależnione od środków psychoaktywnych oraz członkowie ich rodzin
i opiekunowie.
Zrealizowane działania odpowiadały założeniom Strategii Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego na lata 2006-2020, stanowiły realizację zapisów
Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata
2011-2016, jak również Programu Współpracy Województwa Śląskiego
z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

Konkurs nr 13
Nazwa: Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie
polityki społecznej w 2013 roku – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Podmioty wymienione
Jednostki
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
organizacyjne
ustawy o dz. poż.
podległe
publ. i o wolontariacie
Organizacje
organom
Łącznie wszystkie
oraz pozostałe
pozarządowe
administracji
podmioty
jednostki niezaliczone
publicznej lub
do sektora finansów
przez nie
publ.
nadzorowane
Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych środków
w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

4 737 600,00

0

4 737 600,00

0

4 504 856,00*

0

4 504 856,00*
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Efekty konkursu

Zadanie obejmuje zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez:
1) Prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej na terenie
Województwa Śląskiego.
2) Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego na terenie
Województwa Śląskiego.
3) Prowadzenie centrum administracyjnego do obsługi placówek instytucjonalnej
pieczy zastępczej na terenie Województwa Śląskiego.
Placówkami bezpośrednio realizującymi zadanie były:
1) Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny.
2) Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Nr 1.
3) Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Nr 2.
4) Centrum Administracyjne Regionalnych Placówek Instytucjonalnej Pieczy
Zastępczej.
Wyżej wymienione placówki mieszczą się przy ul. Jagiellońskiej 25 w Gliwicach.
Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny oraz Regionalna Placówka OpiekuńczoTerapeutyczna Nr 1 i Nr 2 zapewniają m.in. dziecku całodobową opiekę i
wychowanie oraz zaspokajają jego niezbędne potrzeby, w szczególności
emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.
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Konkurs nr 14
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie
polityki społecznej - prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego
w latach 2013-2017
Podmioty
wymienione w art. 3
Jednostki
ust. 3 pkt. 1 ustawy
organizacyjne
o dz. poż. publ. i o
podległe
Organizacje
wolontariacie
organom
Łącznie wszystkie
pozarządowe
oraz pozostałe
administracji
podmioty
jednostki
publicznej lub
niezaliczone do
przez nie
sektora finansów
nadzorowane
publ.
Liczba złożonych
6
4
2
0
projektów
Liczba wybranych
5
3
2
0
projektów
Liczba podmiotów,
5
które zrealizowały
3
2
0
projekty
Wysokość
542 000,00**
przyznanych środków
354 400,00
187 600,00
0
w zł
Wysokość
542 000,00*
wykorzystanych
354 400,00 *
187 600,00*
0
środków w zł
Prowadzenie 5 niepublicznych ośrodków adopcyjnych na terenie Województwa
Śląskiego w latach 2013-2017. Do zadań ośrodka adopcyjnego należy w m.in.:
 prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób
zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka, zwanych w ustawie
kandydatami do przysposobienia dziecka;
 współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z innymi podmiotami
właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami
pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także
kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi;
 kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla
dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i
pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia
dziecka;
Efekty konkursu
 dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;
 współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na
powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu
postępowania opiekuńczego;
 gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;
 przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do
przysposobienia dziecka;
 przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej
i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej
„wywiadem adopcyjnym”;
 prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do
przysposobienia dziecka;
 wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia
dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;
 organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka.
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WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Konkurs nr 15
Nazwa: Upowszechnianie wiedzy dotyczącej profilaktyki schorzeń nowotworowych wśród
mieszkańców województwa śląskiego
Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż.
Jednostki
publ. i o wolontariacie organizacyjne podległe
Łącznie
Organizacje
oraz pozostałe
organom administracji
wszystkie
pozarządowe
jednostki niezaliczone publicznej lub przez nie
podmioty
do sektora finansów
nadzorowane
publ.
Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych środków
w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł

Efekty konkursu

20

20

17

17

14

14

100 000,00

100 000,00

95 945,80

95 945,80

- wzrost świadomości społecznej dotyczącej wiedzy z zakresu profilaktyki
onkologicznej (zdrowe odżywianie, unikanie nałogów i czynny tryb życia),
- wzrost poziomu wiedzy wśród mieszkańców województwa śląskiego
z zakresu konieczności korzystania z regularnych badań profilaktycznych
w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych,
- poprawa jakości relacji interpersonalnych pomiędzy środowiskiem
medycznym a dziećmi zmagającymi się z chorobami onkologicznymi,
- poprawa jakości wsparcia rodzin zmagających się z problemem choroby
nowotworowej

Konkurs nr 16
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w ramach
„Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2012-2016”
w 2013 roku na terenie województwa śląskiego
Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż.
Jednostki
publ. i o wolontariacie organizacyjne podległe
Łącznie
Organizacje
oraz pozostałe
organom administracji
wszystkie
pozarządowe
jednostki niezaliczone publicznej lub przez nie
podmioty
do sektora finansów
nadzorowane
publ.
Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty

8

1

9

6

1

7

6

1

7
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Wysokość
przyznanych środków
w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł

Efekty konkursu

67 700,00

2 300,00

70 000,00

67 680,00

2 300,00

69 980,00

- wzrost świadomości społecznej dotyczącej wiedzy z zakresu
zapobiegania zakażeń HIV i zwalczania AIDS (dotyczącej dróg zakażeń i
możliwości leczenia antyretrowirusowego),
- wzrost wiedzy dotyczącej możliwości wykonania badań w kierunku
wykrywania zakażeń HIV,
- zwiększenie samoświadomości kobiet planujących zajść w ciążę lub
będących w ciąży i ich partnerów

Konkurs nr 17
Nazwa: „III Śląski Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych”
Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż.
Jednostki
publ. i o wolontariacie organizacyjne podległe
Organizacje
oraz pozostałe
organom administracji
pozarządowe
jednostki niezaliczone publicznej lub przez nie
do sektora finansów
nadzorowane
publ.
Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych środków
w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł
Efekty konkursu

Łącznie
wszystkie
podmioty

3

3

1

1

1

1

40 000,00

40 000,00

40 000,00.

40 000,00

Prezentacja
działań
kulturalno-artystycznych
osób
niepełnosprawnych,
propagowanie aktywności społeczno-rehabilitacyjnej oraz promocja Województwa
Śląskiego, jako przyjaznego osobom niepełnosprawnym.
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Konkurs nr 18
Nazwa „IV Śląskie Zawody Sportowo-Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych”
Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż.
Jednostki
publ. i o wolontariacie organizacyjne podległe
Organizacje
oraz pozostałe
organom administracji
pozarządowe
jednostki niezaliczone publicznej lub przez nie
do sektora finansów
nadzorowane
publ.
Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych środków
w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł

Efekty konkursu

1

1

1

1

1

1

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Propagowanie aktywności sportowo-ruchowej, jako jednej z istotnych form
rehabilitacji.
Zintegrowanie środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych skupionych
w WTZ i ZAZ i innych podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych,

Konkurs nr 19
Nazwa: Promocja Zdrowia Psychicznego i Zapobieganie Zaburzeniom Psychicznym
Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż.
Jednostki
publ. i o wolontariacie organizacyjne podległe
Organizacje
oraz pozostałe
organom administracji
pozarządowe
jednostki niezaliczone publicznej lub przez nie
do sektora finansów
nadzorowane
publ.
Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty
Wysokość
przyznanych środków
w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł

Łącznie
wszystkie
podmioty

Łącznie
wszystkie
podmioty

15

1

-

16

15

1

-

16

14

1

-

15

223 660,00

12 000,00

-

235 660,00

172 638,81

12 000,00

-

184 638,81
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Efekty konkursu





Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie
zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu
psychicznemu. Głównymi beneficjentami programów byli uczniowie,
nauczyciele i rodzice, którzy mogli podnieść swoje kompetencje.
Ukształtowanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych w odniesieniu do
zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. Głównymi beneficjentami
programu były dzieci i młodzież z 5 i 6 klasy podstawowej.
Zainicjowanie działań informacyjno - edukacyjnych sprzyjających
postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji
wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach realizacji zadań
zostały przygotowane materiały informacyjno - edukacyjne w formie
plakatów i ulotek odnoszące się do najczęściej diagnozowanych w
społeczeństwie zaburzeń psychicznych występujących w różnych grupach
wiekowych.
Zorganizowanie systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu
psychicznego. W ramach tego zadania prowadzono szkolenia
psychologiczne podnoszące wiedzę i rozwijające kompetencje „miękkie” w
celu lepszego funkcjonowania w życiu osób z zaburzeniami psychicznymi i
ich rodzin.
Zorganizowanie festynów, wystaw oraz warsztatów dotyczących tematyki
promocji zdrowia psychicznego.

II.4. Zlecanie realizacji zadań publicznych z podziałem na wydziały z pominięciem
otwartego konkursu ofert.
WYDZIAŁ EDUKACJI I NAUKI
Nazwa zadania:
Mały grant przyznany na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
pn. Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym
Podmioty
wymienione w art. 3
Jednostki
ust. 3 pkt. 1 ustawy o
organizacyjne
dz. poż. publ.i o
Organizacje
podległe organom
wolontariacie oraz
pozarządowe
administracji
pozostałe jednostki
publicznej lub przez
niezaliczone do
nie nadzorowane
sektora finansów
publ.
Liczba złożonych projektów
Liczba projektów uznanych
za celowe
Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty
Wysokość przyznanych
środków w zł
Wysokość wykorzystanych
środków w zł

Łącznie
wszystkie
podmioty

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

10.000,00

0

0

10.000,00

8.738,00

0

0

8.738,00
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Efekty zlecenia zadań w
trybie z pominięciem
otwartego konkursu ofert

Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym realizowany przez Śląski Związek
Gmin i Powiatów w Katowicach przy współpracy z 9 powiatami oraz miastami
na prawach powiatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Spośród 471 uczestników wybrano 26 laureatów, którym nagrody zostały
wręczone w ramach organizowanego przez Śląski Związek Gmin i Powiatów
w Katowicach - V Dnia Samorządu Terytorialnego w Województwie Śląskim.
Była to I edycja konkursu, która zainicjowała podejmowanie w szkołach
tematyki dotyczącej samorządności regionalnej i lokalnej oraz podniesienie
wiedzy na temat samorządów lokalnych i samorządu województwa.

WYDZIAŁ:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Nazwa zadania:
Realizacja zadań publicznych Województwa Śląskiego z obszaru polityki społecznej mających na celu
wsparcie działań na rzecz osób ubogich, bezdomnych, niezaradnych życiowo, a także na rzecz osób
i rodzin ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym
Podmioty
wymienione w art. 3
Jednostki
ust. 3 pkt. 1 ustawy
organizacyjne
o dz. poż. publ.
Łącznie
Organizacje
podległe organom
i o wolontariacie oraz
wszystkie
pozarządowe
administracji
pozostałe jednostki
podmioty
publicznej lub przez
niezaliczone do
nie nadzorowane
sektora finansów
publ.
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

5

1

0

6

3

1

0

4

3

1

0

4

22 090,00

8 200,00

0,00

30 290,00

22 090,00

8 200,00

0,00

30 290,00

Dofinansowane zadania miały charakter akcji pomocowych na rzecz osób
najbardziej potrzebujących, zorganizowanych w okresie Świąt Bożego
Narodzenia. Polegały one na zorganizowaniu dla osób ubogich (zwłaszcza
bezdomnych, samotnie wychowujących dzieci) w okresie około świątecznym
spotkań wigilijnych i obdarowaniu ich paczkami świątecznymi zawierającymi
rzeczy niezbędne w codziennym życiu m. in. środki żywności, środki higieny
osobistej i czystości, materiały do sprzątania, drobny sprzęt kuchenny.
Ponadto, beneficjenci, zwłaszcza osoby bezdomne korzystające
z noclegowni i schronisk, zostali włączeni w przygotowanie spotkań
świątecznych i tym samych zaangażowani do pracy na rzecz bardziej
potrzebujących.
Zrealizowane działania odpowiadały założeniom Strategii Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego na lata 2006-2020, jak również Programu
Współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok
2013.
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WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Nazwa zadania:
Promocja Zdrowia Psychicznego i Zapobieganie Zaburzeniom Psychicznym
Podmioty
wymienione w art. 3
Jednostki
ust. 3 pkt. 1 ustawy o
organizacyjne
dz. poż. publ.i o
Organizacje
podległe organom
wolontariacie oraz
pozarządowe
administracji
pozostałe jednostki
publicznej lub przez
niezaliczone do
nie nadzorowane
sektora finansów
publ.
Liczba złożonych projektów
Liczba projektów uznanych
za celowe
Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty
Wysokość przyznanych
środków w zł
Wysokość wykorzystanych
środków w zł

Łącznie
wszystkie
podmioty

6

-

-

6

5

-

-

5

5

-

-

5

47 747,70

-

-

47 747,70

45 802,30

-

-

45 802,30




Efekty zlecenia zadań w
trybie z pominięciem
otwartego konkursu ofert




Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego,
kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia
psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
zagrażających zdrowiu psychicznemu. Głównymi beneficjentami
programów byli uczniowie, nauczyciele i rodzice, którzy mogli podnieść
swoje kompetencje.
Zainicjowanie działań informacyjno - edukacyjnych sprzyjających
postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających
dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach
realizacji zadań zostały przygotowane materiały informacyjno edukacyjne w formie plakatów i ulotek odnoszące się do najczęściej
diagnozowanych
w
społeczeństwie
zaburzeń
psychicznych,
występujących w różnych grupach wiekowych.
Zorganizowanie systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu
psychicznego. W ramach tego zadania prowadzono szkolenia
psychologiczne podnoszące wiedzę i rozwijające kompetencje
„miękkie” w celu lepszego funkcjonowania w życiu osób
z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.
Zorganizowanie festynów, wystaw oraz warsztatów dotyczących
tematyki promocji zdrowia psychicznego.
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Nazwa zadania:
Ochrona i promocja 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

5

5

4

4

4

4

30 000,00

30 000,00

29 582,00

29 582,00

- podniesiono świadomość rodziców poprzez promowanie zdrowia
w zakresie profilaktyki, terapii i pielęgnacji dzieci z niepełnosprawnością
ruchową dotyczącą konieczności regularnego i ustawicznego
kontynuowania rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- wdrożono innowacyjne formy terapii dzieci onkologicznych i ich rodzin
w celu poprawy świadomości społecznej z zakresu profilaktyki i specyfiki
leczenia chorób nowotworowych, a także inicjowano publiczne rozmowy
na temat roli psychoterapii w długotrwałym procesie leczenia oraz
ukazano rolę integracji różnych środowisk na rzecz systemów wsparcia
dla chorych dzieci i ich rodzin,
-zintegrowano dzieci cierpiące na Epidermolysis Bullosa (Pęcherzowe
oddzielanie się naskórka),
- promowano zdrowie dotyczące profilaktyki i leczenia chorób serca jako
jednej z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce.
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III. Środki unijne - Europejski Fundusz Społeczny.
W 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VI, VIII i IX 20072013 zorganizowano 12 konkursów realizowanych 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 wysokość przyznanych środków wyniosła
100 834 058,52 zł

POKL 2007-2013 Priorytety VI-IX
Wydział EFS

Wojewódzki Urząd
Pracy

Priorytet VII – 0 Konkursów
Priorytet VIII – 0 Konkursów
Priorytet IX – 4 Konkursy
Priorytet VI – 2 Konkursy
Priorytet VIII – 5 Konkursów
Priorytet IX – 1 Konkurs

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

199

110

216

525

(w tym 135 WUP)

(w tym 19 WUP)

(w tym 39 WUP)

(w tym 193 WUP)

37

29

94

160

(w tym 10 WUP)

(w tym 3 WUP)

(w tym 9 WUP)

(w tym 22 WUP)

0

0

0

0

18 524 985,25

17 671 322,26

64 637 751,01

100 834 058,52

(w tym
2 443 014,05
WUP)

(w tym
8 874 105,26
WUP)

( w tym
17 151 179,49
WUP)

(w tym 5 834 060,18
WUP)

905 582,79

1 714 052,01

4 874 103,62

7 493 738,42

(w tym 299 860,79
WUP)

(w tym 31 594,01
WUP)

(w tym 71 124,62
WUP)

(w tym 402 579,42
WUP)

*środki EFS
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IV. Współpraca pozafinansowa w 2013 roku
1. Obejmowanie honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego inicjatyw organizacji
pozarządowych w ramach promocji ich działalności.
W 2013 roku ok. 100 inicjatyw o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym,
społecznym i turystycznym zostało objętych honorowym patronatem Marszałka Województwa
Śląskiego – w tym między innymi:
 Konferencja Fundraising w sporcie - Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu
 I Śląski Kongres Obywatelski "Jakie wartości u podstaw rozwoju regionu?" - Fundacja
Kompleks Zamkowy Tarnowice Stare, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Gospodarczych Delta Partner
 Święto Drzewa 2013 – Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja
 Śląska Gala Wolontariatu 2013 - Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu
w Katowicach
 Ogólnopolski projekt edukacyjny Zdrowy powrót do pracy. Rola aktywnych instytucji
publicznych - Stowarzyszenie CEESTAHC
 II Kongres Kultury i Komunikacji - Stowarzyszenie im. St. Brzozowskiego w Cieszynie
 I edycja Ogólnopolskiego Plebiscytu Euro-Gmina, Euro-Powiat, Euro-Parner - Fundacja
Gospodarcza EURO-PARTNER
 Warsztaty - szkolenie dla osób niepełnosprawnych z zakresu pomocy przedmedycznej "My
też możemy ratować życie" - PCK Klub Honorowego Niepełnosprawnego Dawcy Krwi
 Jesień 2013 na scenie Piotra i Pawła - Stowarzyszenie Teatralne Poko w Mysłowicach
 III Forum Rekonstrukcji Obiektów Historycznych - Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony
Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Moje Miasto
 Regionalna Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku - Stowarzyszenie Przyjaciół L.O.
im. A. Mickiewicza w Prudniku
 VIII Edycja Śląskiego Etapu Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie Lodołamacze 2013 - Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
 XVIII Seminarium Śląskie nt. Dziedzictwo kulturowe Śląska - miejsce, architektura, ludzie,
zwyczaje, tradycje - Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
 XXI Międzynarodowa Lekkoatletyczna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Rehabilitacji, Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób
Niepełnosprawnych w Cieszynie
 XXVI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej CANTATE DEO 2013 - Fundacja Silesia
pro Europa
 8. Międzynarodowy Festiwal im. G.G. Gorczyckiego Stowarzyszenie gorczycki.pl Bytom
 II regionalna edycja konkursu Samorząd Równych Szans: Śląski Samorząd Równych
Szans - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
 ORATORIUM ŚLĄSKIE - Miechowickie Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne Górnicza
Orkiestra Bytom
2. Prowadzenie strony internetowej www.ngo.slaskie.pl utworzonej specjalnie dla organizacji
pozarządowych, na której umieszczane sa w odpowiednich zakładkach wszelkie informacje
dot. funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym aktualne i archiwalne programy
współpracy, akty prawne, ogłoszenia dot. otwartych konkursów ofert i ich rozstrzygnięć.
Oprócz tego zamieszczane sa informacje o wydarzeniach nie tylko z naszego województwa,
ale również z całej Polski i świata. Strona ta, w ten sposób pełni funkcję nie tylko informacyjną
ale również edukacyjną, poszerzającą wiedzę i budującą świadomość o sposobach
funkcjonowania ngo-sów poza granicami naszego kraju.
3. Pozwolenia na organizowanie i przeprowadzanie zbiórek publicznych - w 2013 r. do Marszałka
Województwa Śląskiego wpłynęło 55 wniosków o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie
zbiórek publicznych na terenie województwa i tyle też zostało wydanych decyzji zezwalających
na ich zorganizowanie.
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4. Współorganizowanie szeregu akcji i działań wspierających uwrażliwienie społeczne
i aktywizujących do działania osoby z różnych środowisk, w tym szkoleń i seminariów,
kojarzenie partnerstw pomiędzy organizacjami i innymi podmiotami , udzielanie pomocy
w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej, animowanie współpracy organizacji
z samorządem ( np. poprzez Gminne Rady Pożytku Publicznego), podejmowanie działań
zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady
równego traktowania; udział w mediacjach, opiniowanie projektów w zakresie zasady równego
traktowania; promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki równego traktowania
wraz z organizacjami pozarządowymi.
5. Cykliczny udział w pracach projektowych takich jak m.in.:
 Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie - ZAPAL SIĘ NA NIEBIESKO wraz Fundacją
Incorpore z Katowic. W akcję zaangażowało się 35 gmin naszego województwa
podświetlając reprezentacyjne obiekty na niebiesko oraz organizując tematyczne
konferencje podnoszące świadomość społeczeństwa nt. autyzmu;
 „25 + i co dalej ” – panel dyskusyjny z udziałem organizacji pozarządowych,
przewodniczącego parlamentarnego zespołu ds. osób niepełnosprawnych na temat
przyszłości osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 Warsztaty dla osób niepełnosprawnych z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej
„MY TEŻ MOŻEMY RATOWAĆ ŻYCIE” – czyli niepełnosprawni niepełnosprawnym
w ZPCh CKiR „Orle Gniazdo” w Szczyrku z Klubem Niepełnosprawnego Honorowego
Dawcy Krwi PCK Dar Życia;
 Współorganizacja Dnia Dziecka dla dzieciaków niepełnosprawnych wraz z Kolejami
Śląskimi
 Obchody Światowego Dnia Żywności i Walki z Głodem; Strajk Żywności – Happening wraz
ze Śląskim Bankiem Żywności;
 Program „Napełniamy Talerzyk” - coroczne wsparcie ok. 100 placówek oświatowych
w celu sporządzenia dodatkowego posiłku obiadowego, w każdym dniu roku szkolnego dla
ok. 4000 niedożywionych uczniów - Śląski Bank Żywności ;
 Kampania wojewódzka - „Zostaw 1% podatku w regionie” – wspierająca akcję 1% dla
ngosów. Do akcji na zaproszenie przyłączyły się: Koleje śląskie, Tramwaje Śląskie, KZK
GOP , Park Śląski , ZOO i Planetarium Śląskie.
 Utworzenie mapy wpłat 1 % w woj. śląskim za okres od 2009 roku
 Konferencja pn. „Prezentacja prozatrudnieniowych systemów franczyzy społecznej, jako
narzędzi tworzenia stabilnych miejsc pracy” ze Stowarzyszeniem Współpracy Regionalnej
z Katowic
 Szkolenia dot. dywersyfikacji źródeł finansowania dla ngosów - fundraising i crowdfunding,
- pomoc dla organizacji w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł;
 Współpraca z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w temacie konsultacji dotyczących
projektu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020
 Utworzenie aktualnej bazy ngos-ów śląskich w ramach Porozumienia z Centrum Rozwoju
 Inicjatyw Społecznych
 Współpraca z Departamentem Pożytku Publicznego w zakresie m.in. opiniowania zapisów
dot. zmian w ustawie o zbiorkach publicznych
 Partnerstwo w ramach projektu „Wdrożenie standardów współpracy jednostek samorządu
terytorialnego z organizacjami pozarządowymi ” z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich OPUS .
 Rada Programowa Granat na Raka – Śląska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem
Szyjki Macicy - członkini Rady

Lodołamacze – Konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie angażujących się w
rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych – członkini Rady
 Kapituła Konkursu LADY D - promującego Polki z niepełnosprawnością, które swoimi
działaniami przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa - członki Rady,
 Rada Konsultacyjno-Koordynacyjna WPKiW im. Gen. J. Ziętka w Chorzowie – członki Rady
 Rada Społeczna Szpitala nr 2 w Bytomiu – przewodnicząca Rady
6. Bezpłatne udostępnianie pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego
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na inicjatywy organizacji pozarządowych;
7. Powołanie zespołów zadaniowych i prowadzenie konsultacji społecznych;
8. Współpraca z pełnomocnikami marszałkowskimi z pozostałych 15 województw
9. Współpraca z pełnomocnikami gminnymi i powiatowymi – wymiana doświadczeń jak również
przekazania dobrych praktyk w innych miastach,
10. Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno – doradczego.

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.
W konsekwencji działań organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego zrealizowały szereg ciekawych i atrakcyjnych zadań publicznych.
Dzięki uruchomionej stronie internetową www.ngo.slaskie.pl dedykowanej organizacjom
pozarządowym wiele cennych inicjatyw i wydarzeń uzyskało szerszy rozgłos, a organizacje
zaprezentowały swoje działania. Strona cieszy się dużym uznaniem ze strony organizacji,
samorządów lokalnych jak również Ministerstwa Pracy I Polityki Społecznej. Stałym znacznym
zainteresowaniem cieszą się tez patronaty honorowe Marszałka Województwa - traktowane są
one jako wyróżnienie podkreślające szczególny charakter wydarzeń i inicjatyw społecznych, dzięki
któremu podnosi się ich rangę i prestiż, a to z kolei przekłada się na promocję województwa.
Należy też zwrócić uwagę, że środki finansowe przeznaczone na realizację zadań
publicznych w 2013 r. były niewystarczające w stosunku do zapotrzebowania zgłaszanego przez
organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert.

Sporządziła: Joanna Stępień, Pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans - na podstawie finansowych
informacji dostarczonych z Wydziałów UM
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