Załącznik do Uchwały Zarządu
Województwa Śląskiego nr 421 / 27 / V / 2015
z dnia 26.03.2015

Sprawozdanie
z realizacji Programu Współpracy Województwa Śląskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
w 2014 roku

Katowice, marzec 2015

I.

Wprowadzenie

Sejmik Województwa Śląskiego, uchwałą sejmiku nr IV/44/3/2013 z dnia 18.11.2013 roku, przyjął
„Program współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”, 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.
z 2014 r.poz.1118 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,
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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Współpraca o charakterze finansowym

II.

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 (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)
W 2014 r. ogłoszono 24 otwarte konkursy ofert, w ramach których 378 organizacji
pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego złożyło 881 ofert,
z czego 406 projektów wybrano do realizacji na łączną kwotę 17 319 031,38 zł, z tego podmioty
dotowane wykorzystały 15 832 962,23 zł co stanowi ponad 91 % kwoty przekazanej.
W formie zadań zleconych w trybie z pominięciem otwartego konkursu dofinansowano
z budżetu województwa Śląskiego 3 projekty na kwotę 111 000,00 zł z czego podmioty wykorzystały
109 488,61 zł w obszarach: polityka społeczna, zdrowie psychiczne, ochrona i promocja zdrowia.

l.p.

Numer i nazwa konkursu

Ilość projektów
wybranych do
realizacji

Ilość podmiotów,
które zrealizowały
projekty

Zestawienie otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Samorząd Województwa
Śląskiego w 2014 roku

Ilość złożonych
projektów

II.1.

1.

Konkurs ofert nr 1/2014

2

2

2

465 000,00

464 999,88

2.

Konkurs ofert nr 2/2014

9

9

9

100 000,00

100 000,00

3.

Konkurs ofert nr 3/2014

47

21

17

80 000,00

77 449,56

4.

Konkurs ofert nr 4/2014

2

1

1

50 000,00

49 133,45

5.

Konkurs ofert nr 5/2014

17

11

10

262 500,00

258 262,90

6.

Konkurs ofert nr 6/2014

11

6

4

63 750,00

44 958,69

7.

Konkurs ofert nr 7/2014

21

19

18

100 000,00

97 500,00

8.

Konkurs ofert nr 8/2014

69

54

54

5 389 500,00

5 335 681,57

Wysokość
przyznanych
środków zł

Wysokość
wykorzystanych
środków w zł
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Numer i nazwa konkursu

Ilość złożonych
projektów

Ilość projektów
wybranych do
realizacji

Ilość podmiotów,
które zrealizowały
projekty

l.p.

9.

Konkurs ofert nr 9/2014

102

48

45

193 000,00

184 940,00

Konkurs ofert nr 10/2014

5

5

5

1 000 000,00

1 000 000,00

10

Wysokość
przyznanych
środków zł

Wysokość
wykorzystanych
środków w zł

11.

Konkurs ofert nr 11/2014

82

48

45

185 000,00

174 746,09

12.

Konkurs ofert nr 12/2014

14

6

5

70 000,00

60 000,00

13.

Konkurs ofert nr 13/2014

9

5

5

60 000,00

60 000,00

14.

Konkurs ofert nr 14/2014

5

4

4

40 000,00

40 000,00

15.

Konkurs ofert nr 15/2014

19

11

11

204 228,38

203 608,45

16.

Konkurs ofert nr 16/2014

2

1

1

30 000,00

29 867,93

17.

Konkurs ofert nr 17/2014

1

1

1

40 000,00

40 000,00

18.

Konkurs ofert nr 18/2014

338

85

77

459 453,00

456 554,47

19.

Konkurs ofert nr 19/2014

26

26

24

389 000,00

382 017,65

20.

Konkurs ofert nr 20/2014

3

2

2

6 753 000,00

5 388 705,28

21.

Konkurs ofert nr 21/2014

0

5

5

542 000,00

542 000,00

22.

Konkurs ofert nr 22/2014

27

12

9

131 800,00

131 800,00

23.

Konkurs ofert nr 23/2014

66

23

23

296 300,00

296 237,31

24.

Konkurs ofert nr 24/2014

4

1

1

414 500,00

414 500,00

881

406

378

17 319 031,38

15 832 962,23

ŁĄCZNIE:
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Ilość podmiotów,
które zrealizowały
projekty

Zestawienie zadań zleconych przez Samorząd Województwa Śląskiego w 2014 roku
w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert

Wysokość
przyznanych
środków zł

10

5

5

41 000,00

41 000,00

Polityka społeczna - działania na
rzecz rodzin i osób ubogich

2

2

1

20 000,00

20 000,00

Ochrona i promocja zdrowia
psychicznego

8

6

6

50 000,00

48 488,61

20

15

12

111 000,00

109 488,61

Ilość złożonych
projektów
Ilość projektów
uznanych za
celowe

II.2

Nazwa zadania

Ochrona i promocja zdrowia

ŁĄCZNIE:

II.3

Realizacja zadań publicznych z podziałem
za przeprowadzenie otwartych konkursów ofert

na

Wysokość
wykorzystanych
środków w zł

wydziały

odpowiedzialne

WYDZIAŁ TERENÓW WIEJSKICH
Konkurs nr 1
Nazwa: Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadań dotyczących ochrony przyrody
i krajobrazu zawartych w Programie Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa
Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej — Owca Plus na lata 2010 – 2014.
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

Organizacje
pozarządowe

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

465 000,00 zł

-

-

465 000,00 zł

464 999,88 zł

-

-

464 999,88 zł




Efekty konkursu







przywrócenie ekstensywnego wypasu owiec na terenach położonych
w wyższych partiach górskich Beskidów oraz owiec i kóz na murawach Jury
Krakowsko- Częstochowskiej,
przywrócenie otwartych przestrzeni krajobrazu oraz zachowanie owcy jako
trwałego elementu krajobrazu,
ochrona bioróżnorodności,
budowa i remont bacówek wraz z towarzyszącą infrastrukturą,
tworzenie infrastruktury turystycznej (miejsca odpoczynku dla turystów np.
ławy, stoły, ławo-stoły, tablice informacyjne),
promocja produktów pochodzenia owczego i koziego,
promocja tradycji związanych z kulturowym i szałaśniczym pasterstwem.

Konkurs nr 2
Nazwa: Drugi otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadań promujących Program Aktywizacji
Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury KrakowskoCzęstochowskiej — Owca Plus na lata 2010 – 2014

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

9

-

-

9

9

-

-

9

9

-

-

9

100 000,00 zł

-

-

100 000,00 zł

100 000,00 zł

-

-

100 000,00 zł
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Efekty konkursu



W wyniku przeprowadzonych szkoleń i warsztatów w 2014r. zakończonych
egzaminem państwowym, kwalifikację w zawodzie baca mistrz uzyskały dwie
osoby, baca czeladnik- osiemnaście osób, juhas- cztery osoby.
Wydano informator „Owce i Ludzie” promującego działalność pasterską w
Karpatach.
Promowano kulturę ludową , rzemiosła i przetwórstwa produktów pochodzenia
owczego i koziego podczas zrealizowanych imprez promujących Program
Owca Plus m.in: FolkerFest- Festiwal Muzyki Folkowej, Pasterskiej i
Turystycznej, V Jarmark Pasterskie- „Kto ma owce ten ma co chce”, Jurajskie
Regionalia 2014, Redyk, Łossod, Kultywowanie tradycji i zwyczajów
pasterskich w mikroregionie Beskidzkiej 5- promocja Programu Owca plus, IV
Pasterska Jesień w Kamesznicy.

WYDZIAŁ EDUKACJI I NAUKI

Konkurs nr 1
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.
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

47

0

0

47

21

0

0

21

17*

0

0

17*

80.000,00

0

0

80.000,00

77.449,56

0

0

77.449,56

Organizacje
pozarządowe

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
















konkurs wiedzowy dla młodzieży,
konkurs dla dzieci w formie debat tematycznych,
udział młodzieży w międzynarodowym konkursie z zakresu nauk ścisłych,
warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu nauk przyrodniczych,
warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży dotyczące radzenia sobie
w trudnych sytuacjach,
warsztaty dla dzieci z zakresu dziennikarstwa,
warsztaty edukacyjne, profilaktyczne i społeczne dla dzieci i młodzieży
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych,
warsztaty i konkurs ekologiczny dla dzieci,
organizacja dyktanda z języka polskiego dla dzieci,
konkurs ortograficzny z języka niemieckiego dla dzieci i młodzieży,
konkurs muzyczny dla młodzieży,
warsztaty artystyczne dla dzieci,
warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu grafiki,
warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z trudnych środowisk,
konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży,
konkurs wiedzowo – artystyczny dla dzieci i młodzieży,
warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży,
konkurs wiedzowy – historyczny dla młodzieży,
konkurs informatyczny dla młodzieży,
zajęcia folklorystyczne dla dzieci i młodzieży.

*jedna z organizacji zrezygnowała z dotacji ponieważ nie zrealizowała naboru uczestników do planowanego zadania

Konkurs nr 2
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu
Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2012 – 2014 (konkurs ogłoszony w roku
2012)
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

49.133,45

0

0

49.133,45

Organizacje
pozarządowe

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

XIV edycja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego odbyła
się w sierpniu 2014 roku w Lens (Nord-Pas De Calais, Francja). 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 Szczytu
obejmowała w szczególności: przeprowadzenie rekrutacji 15 uczestników z Polski,
promocję całego przedsięwzięcia w Województwie Śląskim, organizację wyjazdu
do Północnej Nadrenii-Westfali (Niemiec) oraz Nord-Pas De Calais we Francji
(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).

WYDZIAŁ PROMOCJI, GOSPODARKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Konkurs nr 1
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

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

11

11

10

10

262 500,00

262 500,00

258 262,90

258 262,90
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Efekty konkursu

- IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
- fora:
 „VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”;
 VI Forum Nowej Gospodarki; Międzynarodowe Forum Gospodarcze na
Jurze,
- konferencje: TEDxRawaRiver 2014 – cykl konferencji promocyjnych,
- konkursy V edycja „MARKA – ŚLĄSKIE” – konkurs promocji województwa
śląskiego; „ŚLĄSKIE BUDOWANIE - 2014” dla promocji atrakcyjności
inwestycyjnej i możliwości eksportowych województwa śląskiego,
- imprezy o tematyce gospodarczej: Tyski Lider Przedsiębiorczości,
- imprezy promujące produkty tradycyjne województwa śląskiego:
 IX Festiwal „Śląskie Smaki” w Zawierciu – promocja i popularyzacja
regionalnych tradycji kulinarnych województwa śląskiego;
 VIII Festiwal Sztuki Kulinarnej „ALEJA DOBREGO SMAKU” Częstochowa
2014,
- kariera na start

Konkurs nr 2
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

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

11

11

6

6

4

4

63 750,00

63 750,00

44 958,69

44 958,69
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Efekty konkursu

realizacja zadań z zakresu objętego konkursem:
- międzynarodowe spotkanie młodzieży państw grupy wyszehradzkiej,
- udział grupy młodzieży z woj. śląskiego w międzynarodowym festiwalu
artystycznym w Chinach,
- wizyta grupy (ok. 50 osób) nauczycieli j. polskiego z Białorusi w woj. śląskim,
- wydanie publikacji oraz konferencja związane z działalnością EuroInstytutu
Polsko-Czesko-Słowackiego

Konkurs nr 3
Nazwa: krajoznawstwo, w tym upowszechnianie turystyki
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

21

-

-

21

19

-

-

19

18

-

-

18

100 000,00

-

-

100 000,00

97 500,00

-

-

97 500,00

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

- zostały wytyczone i odnowione szlaki turystyczne oraz kulturowe na obszarze
województwa śląskiego,
- zorganizowane zostały konkursy oraz imprezy o zasięgu co najmniej regionalnym
o tematyce turystycznej, w środowisku dzieci i młodzieży,
- bieżące utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych służących celom
szkoleniowym.
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WYDZIAŁ TURYSTYKI I SPORTU

Konkurs nr 1
Nazwa: Konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej

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

69

69

54

54

54

54

5 389 500,00

5 389 500,00

5 335 681,57

5 335 681,57

- upowszechnianie kultury fizycznej w 2014r.

Konkurs nr 2
Nazwa: Konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej

Organizacje
pozarządowe

Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty

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

102

0

0

102

48

0

0

48

45

0

0

45

11

Wysokość
przyznanych środków
w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł
Efekty konkursu

193 000,00

0

0

193 000,00

184 940,00

0

0

184 940,00

-upowszechnianie kultury fizycznej w 2014r.

Konkurs nr 3
Nazwa: 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

5

5

5

5

5

5

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

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 kultury fizycznej.

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

82

82

48

48

45

45

185 000,00

185 000,00

174 746,09

174 746,09

- upowszechnianie kultury fizycznej w 2014 r.

WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Konkurs nr 1
Nazwa: Profilaktyka onkologiczna

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

14

14

0

14

Liczba wybranych projektów

6

6

0

6

5

5

0

5

70 000,00

0

0

70 000,00

60 000,00

0

0

60 000,00

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




Efekty konkursu






podniesiono świadomość zdrowotną społeczeństwa z terenu
województwa śląskiego z zakresu onkologii,
przeprowadzono warsztaty, szkolenia, konferencje dotyczące
profilaktyki
onkologicznej,
zrealizowano
film
edukacyjny,
wydrukowano i rozdystrybuowano plakaty i ulotki,
zmniejszono ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe poprzez
naukę obserwacji widocznych niepokojących zmian,
przeprowadzono
zajęcia
rehabilitacyjne
z
nauki
mowy,
zorganizowano
warsztaty
psychologiczno
integracyjne
z zastosowaniem hipoterapii, przeprowadzono gry i zabawy oraz
konkurs tańca dla osób laryngektomowanych,
promocja prozdrowotnego stylu życia.
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Konkurs nr 2
Nazwa: Profilaktyka otyłości i zapobieganie cukrzycy wśród 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

Jednostki
organizacyjne
podległe
organom
administracji
publicznej lub
przez nie
nadzorowane

Łącznie wszystkie
podmioty

8

1

0

9

5

0

0

5

5

0

0

5

60 000,00

0

0

60 000,00

60 000,00

0

0

60 000,00




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.






promowano prozdrowotny styl życia poprzez omówienie zasad zdrowego
odżywiania się, zaburzeń odżywiania, otyłości, a także wystąpienia i
leczenia cukrzycy,
podniesiono poziom wiedzy młodych mieszkańców województwa śląskiego
dotyczący zaburzeń metabolicznych, a w szczególności cukrzycy typu II,
wymieniono doświadczenia z zakresu opieki nad małymi diabetykami,
zapoznano dzieci i młodzież z zasadami pierwszej pomocy w nagłych
przypadkach, np. niedocukrzenia,
udzielono
szeroko
rozumianej
pomocy
i
wsparcia
również
psychologicznego dla dzieci i młodzieży z cukrzycą i ich rodzin,
zwrócono uwagę nauczycielom na możliwość wystąpienia stanu
przedcukrzycowego u dzieci i zapoznano z ich objawami.
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Konkurs nr 3
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w ramach
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w 2014 roku.
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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

3

1

0

4

3

1

0

4

36 250,00

3 750,00

0

40 000,00

36 250,00

3 750,00

0

40 000,00

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



Jednostki
organizacyjne
podległe
organom
administracji
publicznej lub
przez nie
nadzorowane

Łącznie wszystkie
podmioty

0

5

podniesiono poziom akceptacji społecznej wobec osób żyjących z HIV/AIDS,
ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie
stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich,
promowano postawy wolne od uprzedzeń i lęków oraz kontynuowano i
rozwijano moduły szkoleniowe (edukacyjno-profilaktyczne) ukierunkowane na
grupy docelowe, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, kobiet, w tym
organizowano konferencje, seminaria, fora i wykłady,
opracowano i rozdystrybuowano materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące
zagadnień HIV/AIDS oraz zorganizowano spotkania, konferencje i akcje
medialne.

Konkurs nr 4
Nazwa: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

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











Efekty
konkursu







18

1

0

19

10

1

0

11

10

1

0

11

195 243,00

9 000,00

0

204 228,38

194 608,45

9 000,00

0

203 608, 45

Upowszechniano wiedzę na temat zdrowia psychicznego,
Rozwijano umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu
psychicznemu poprzez: zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty, organizację
konkursów,
Prowadzono profilaktykę rozwoju zaburzeń psychicznych poprzez wzrost
podstawowych kompetencji interpersonalnych oraz aktywizowanie do podjęcia
własnych inicjatyw społecznych na rzecz innych osób zagrożonych podobnymi
problemami,
Przekazano młodzieży wiedzę na temat zaburzeń psychicznych i dostępności
do pomocy psychologicznej,
Prowadzono spotkania o stygmatyzacji społecznej osób cierpiących na
zaburzenia psychiczne,
Prowadzono integrację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi, poprzez
organizację: regat, rajdów rowerowych i innych zajęć sportowych oraz
organizację warsztatów integracyjnych,
Podnoszono kompetencje zawodowe osób pracujących z osobami z
zaburzeniami psychicznymi (w tym terapeutów środowiskowych) poprzez:
organizację dwudniowej Ogólnopolskiej Konferencji podnoszącej kwalifikacje
osób pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi, a także wydanie
publikacji zawierającej opracowane scenariusze wykorzystywane w pracy z
osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz szkolenie wolontariuszy na temat
zaburzeń psychicznych,
Zorganizowano system poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu
psychicznego dla dorosłych oraz dzieci, poprzez działanie Punktu
konsultacyjnego,
Zwiększono dostępności do specjalistów z dziedziny psychoterapii, psychiatrii
dzieci i młodzieży,
Przeprowadzono 63 warsztaty na 3 śląskich oddziałach onkologicznych,
przeprowadzono indywidualne konsultacje psychologiczne z rodzicami dzieci
chorych onkologiczne,
Prowadzono profilaktykę zdrowia psychicznego wśród rodzin dzieci z chorobą
nowotworową i rodzin po utracie dziecka w wyniku choroby nowotworowej oraz
prowadzono spotkania: podnoszące kompetencje zawodowe i zapobiegające
wypaleniu zawodowemu wśród specjalistów udzielających wsparcia
psychologicznego chorym dzieciom i ich rodzinom,
Opublikowano i przeprowadzono dystrybucję poradnika dla rodziców po stracie
dziecka oraz przeprowadzono superwizję grupową dla psychologów
pracujących z dziećmi chorymi na choroby onkologiczne, niezbędną do
uświadomienia sobie czynników mających wpływ na zdrowie psychiczne oraz
umiejętności radzenia sobie z presją społeczną.
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Konkurs nr 5
Nazwa: Śląski Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych

Organizacje
pozarządowe

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

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

30 000,00

0

0

30 000,00

29 867,93

0

0

29 867,93



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.




zintegrowanie środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych
skupionych w WTZ, ZAZ i innych podmiotów działających na rzecz osób
niepełnosprawnych,
propagowanie działań w zakresie działalności artystycznej osób
niepełnosprawnych, społecznych form rehabilitacji,
promocję województwa śląskiego, jako regionu przyjaznego osobom
niepełnosprawnym.

Konkurs nr 6
Nazwa: Śląskie Zawody Sportowo-Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych

Organizacje
pozarządowe

Liczba złożonych
projektów
Liczba wybranych
projektów
Liczba podmiotów,
które zrealizowały
projekty

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
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Wysokość
przyznanych środków
w zł
Wysokość
wykorzystanych
środków w zł

40 000,00

0

0

40 000,00

40 000,00

0

0

40 000,00



Efekty konkursu




zintegrowanie środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych
skupionych w WTZ, ZAZ i innych podmiotów działających na rzecz osób
niepełnosprawnych,
propagowanie aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych,
promocję województwa śląskiego, jako regionu przyjaznego osobom
niepełnosprawnym.

WYDZIAŁ KULTURY

Konkurs nr 1
Nazwa: otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury
oraz ochrony I upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2014 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

333

5

0

338

85

0

0

85

77

0

0

77

459 453,00

0

0

459 453,00

456 554,47

0

0

456 554,47

wsparcie 77 zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz
ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w tym wydarzenia kulturalne
( spektakle, festiwal, warsztaty, konkursy ) oraz publikacje
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Konkurs nr 2
Nazwa: otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie
upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2014 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

25

1

0

26

25

1

0

26

23

1

0

24

382 000,00

7 000,00

0

389 000,00

375 017,65

7 000,00

0

382 017,65

wsparcie 24 zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie
upowszechniania dziedzictwa przemysłowego:
 23 zadania z zakresu organizacji wydarzeń podczas Industriady 2014
 1 zadanie z zakresu oznakowania znakami drogowymi Szlaku Zabytków
Techniki

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Konkurs nr 1
Nazwa: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie
polityki społecznej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2014-2018
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

1

0

3

1

1

0

2

1

1

0

2

Organizacje
pozarządowe

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

Efekty konkursu

2 015 000,00

4 738 000,00

0

6 753 000,00

675 639,28*

4 713 066,00*

0

5 388 705,28*

Rezultatem konkursu było zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Placówkami bezpośrednio realizującymi zadanie były:
1)
Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Gliwicach.
2)
Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Nr 1 w Gliwicach.
3)
Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Nr 2 w Gliwicach.
4)
Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Nr 3 w Cyprzanowie.
5)
Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Nr 4 w Samborowicach.
Interwencyjny ośrodek preadopcyjny oraz regionalne placówki opiekuńczoterapeutyczne zapewniają dziecku m.in. całodobową opiekę i wychowanie oraz
zaspokajają jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe,
zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.

* Środki wydatkowane na dzień 31.12.2014r.

Konkurs nr 2
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*

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

0

0

0

0

3

2

0

5

3

2

0

5

354 400,00

187 600,00

0

542 000,00**

354 400,00 ***

187 600,00***

0

542 000,00***
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Efekty konkursu

Rezultatem konkursu było prowadzenie w 2014 roku 5 niepublicznych ośrodków
adopcyjnych na terenie województwa śląskiego w latach 2013-2017. Do zadań ośrodka
adopcyjnego należy m.in.:
1) prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających
gotowość do przysposobienia dziecka, zwanych w ustawie kandydatami do
przysposobienia dziecka;
2) 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;
3) kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka
zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz
gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka;
4) dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;
5) współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o
okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;
6) gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;
7) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do
przysposobienia dziecka;
8) przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i
majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej „wywiadem
adopcyjnym”;
9) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do
przysposobienia dziecka;
10) wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz
osób, które przysposobiły dziecko;
11) organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka.

* Konkurs jest konkursem wieloletnim na lata 2013-2017, dlatego wiersz „Liczba złożonych projektów” w odniesieniu do roku 2014
został wyzerowany.
** Łączna kwota dotacji na 2014r.
*** Środki wydatkowane na dzień 31.12.2014r.

Konkurs nr 3
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 roku – przeciwdziałanie
narkomanii
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

1

0

27

12

0

0

12

9

0

0

9

131 800,00

0

0,00

131 800,00

131 800,00

0

0,00

131 800,00

Organizacje
pozarządowe

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

W ramach konkursu zostały dofinansowane zadania będące uzupełnieniem
działań terapeutycznych świadczonych przez lecznicze w zakresie terapii
uzależnień, jak również placówki działające w systemie oświaty oraz
pomocy społecznej.
Wsparte zadania przyczyniły się do wzmocnienia systemu profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim.
Obejmowały m. in.: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób
uzależnionych od substancji psychoaktywnych (poprzez m. in.: reintegrację
społeczną i zawodową, prowadzenie mieszkań readaptacyjnych),
udzielanie wsparcia osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich
rodzinom, realizację programów profilaktyki uzależnienia od substancji
psychoaktywnych (w placówkach oświatowych oraz w placówkach
realizujących
programy
opiekuńcze
dla
dzieci
i młodzieży, w tym wsparcia dziennego), działalność informacyjnoedukacyjną, 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, 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 2014.

Konkurs nr 4
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 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

60

6

0

66

22

1

0

23

22

1

0

23

295 000,00

10 300,00

0,00

296 300,00

295 000,00

10 300,00

0,00

296 237,31
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Efekty konkursu

W konkursie zostały dofinansowane zadania służące profilaktyce
i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w tym przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Organizacje pozarządowe podejmowały działania na wielu różnych
płaszczyznach, takie jak: organizacja zajęć pozaszkolnych służących nabywaniu
przez dzieci i młodzież umiejętności radzenia sobie z sytuacją kryzysową oraz
umiejętności społecznych; 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 edukacyjnoinformacyjne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym
przemocy w rodzinie adresowane do dzieci i rodzin; promocję postaw
trzeźwościowych i abstynenckich.
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 podmioty
podejmujące działania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych (środowiska lokalne, organizacje pozarządowe).
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 2014.

Konkurs nr 5
Nazwa: konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego
w dziedzinie polityki społecznej w 2014 roku - pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą: Organizacja pomocy materialnej na rzecz
dzieci z Obwodu Donieckiego (Ukraina)

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

2

2

0

4

1

1

0

1

1

1

0

1

414 500,00

414 500,00

0,00

414 500,00

414 500,00

414 500,00

0,00

414 500,00
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Efekty konkursu

Dofinansowane w konkursie zadanie realizowane przez Caritas Archidiecezji
Częstochowskiej obejmowało zorganizowanie oraz przekazanie niezbędnych,
podstawowych dóbr materialnych takich jak odzież, żywność czy środki czystości
poszkodowanym dzieciom i ich rodzinom z objętego konfliktem zbrojnym Obwodu
Donieckiego na Ukrainie. Akcja humanitarna zrealizowana została w porozumieniu
z miejscowymi organizacjami charytatywnymi.
Zadanie było zgodne z Programem współpracy Województwa Śląskiego
z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 w zakresie wspierania działań na
rzecz współpracy międzynarodowej realizowanej przez organizacje pozarządowe
ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich oraz Porozumieniem
o współpracy międzyregionalnej między Województwem Śląskim (Rzeczpospolita
Polska) a Obwodem Donieckim (Ukraina).

II.4. Zlecanie realizacji zadań publicznych z podziałem na wydziały z pominięciem
otwartego konkursu ofert.
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Nazwa zadania: Ochrona i promocja zdrowia

Liczba złożonych projektów
Liczba projektów uznanych
za celowe
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

10

0

0

10

5

0

0

5

5

0

0

5

41 000,00

0

0

41 000,00

41 000,00

0

0

41 000,00

24

Efekty zlecenia zadań w
trybie z pominięciem
otwartego konkursu ofert

W 2014 roku w ramach tzw. „małego grantu”, zadanie publiczne pt.: Ochrona
i promocja zdrowia realizowane było przez 4 organizacje pozarządowe (jedna
organizacja zrealizowała 2 zadania) z terenu województwa śląskiego.
W wyniku realizacji ww. zadania:
a) Podniesiono świadomość zdrowotną mieszkańców województwa
śląskiego na temat cukrzycy poprzez propagowanie zmiany nawyków
żywieniowych i zwiększenie aktywności fizycznej oraz mobilizowanie
do wykonywania badań profilaktycznych,
b) Wspierano środowisko osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich
rodzin poprzez aktywizację, jako grupy zagrożonej wykluczeniem
społecznym, kształtowano także umiejętności osób niepełnosprawnych
poprzez ćwiczenia z komunikacji interpersonalnej,
c) Zorganizowano warsztaty integracyjne dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie po 21 roku życia, mające
na celu podtrzymywanie i
rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem
osób m. in. z uszkodzeniami mowy oraz usprawnianie w różnych
rolach społecznych i środowiskach,
d) Wdrażano i promowano innowacyjną metodę leczenia i techniki
zabiegowe z zakresu profilaktyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów z
chorobami rogówki, która została przedstawiona podczas Sesji Banku
Tkanek Ocznych w czasie trwania VI Międzynarodowego Sympozjum
„Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki”,
e) Promowano innowacyjne formy terapii dzieci chorych na choroby
nowotworowe i ich rodzin poprzez zwiększenie wpływu rozwoju
kreatywności, talentów, wrażliwości artystycznej oraz poczucia własnej
wartości na kondycję psychofizyczną dzieci 3 śląskich ośrodków
onkologii dziecięcej.

Nazwa zadania: Ochrona i promocja zdrowia (psychicznego)

Liczba złożonych projektów
Liczba projektów uznanych
za celowe
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

8

0

0

8

6

0

0

6

6

0

0

6

50 000,00

0

0

50 000,00

48 488,61

0

0

48 488,61
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Efekty zlecenia zadań w
trybie z pominięciem
otwartego konkursu ofert

W 2014 roku w ramach tzw. „małego grantu”, zadanie publiczne pt.: Ochrona
i promocja zdrowia psychicznego
realizowane było przez 6 organizacji
pozarządowych z terenu województwa śląskiego.
W wyniku realizacji ww. zadania:
a) Zorganizowano Obchody Międzynarodowego Dnia Solidarności z
Osobami Chorującymi Psychicznie, efektem ww. spotkania było:
zwiększenie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, zmiana postaw
wobec osób po kryzysach psychicznych, lepsza współpraca ośrodków
działających na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
nawiązanie współpracy z instytucjami, które pomagają w edukacji
pacjentów i ich rodzin.
b) Przeprowadzono 21 warsztatów praktycznych oraz 21 zajęć
relaksacyjnych i medytacyjnych, realizacja zadania publicznego
pozwoliła
nabyć
przez
uczestników
warsztatów
i
zajęć
relaksacyjnych zdrowych nawyków i zachowań służących zachowaniu
zdrowia psychicznego oraz nabycie umiejętności radzenia sobie
ze stresem i negatywnymi emocjami.
c) Przeprowadzono konsultacje dla osób z zaburzeniami psychicznymi i
ich rodzin, które miały na celu rozpoznanie: bieżących problemów
rodziny, zmian jakie zaburzenia psychiczne wprowadzają w system
rodzinny oraz nakreślenie rozwiązań możliwych do podjęcia przy
wykorzystaniu zasobów psychiatrii środowiskowej województwa
śląskiego.
d) Zorganizowano cykl szkoleń dla studentów i wolontariuszy, których
tematem była specyfika kontaktu z osobami z zaburzeniami
psychicznymi, psychopatologia chorób i zaburzeń psychicznych,
trening umiejętności społecznych jako podstawowa metoda rehabilitacji
psychiatrycznej oraz rola wolontariatu.
e) Promowano zdrowie psychiczne i zapobieganie zaburzeniom
psychicznym z powodu zażywania środków psychoaktywnych oraz
uzupełniono wiedzę dotyczącą profilaktyki i terapii podwójnych diagnoz
wśród psychiatrów i terapeutów uzależnień, poprzez wydanie
informatora pt.: „Założenia do zintegrowanej diagnozy i terapii
uzależnionych od środków psychoaktywnych.

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Nazwa zadania: Wspieranie zadań w dziedzinie polityki społecznej realizowanych przez organizacje
społeczne oraz inne podmioty uprawnione w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z
2014 r., poz. 1118, z późn. zm.))

Liczba złożonych projektów

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

2

0

0

2
26

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

2

0

0

2

1

0

0

1

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

Dofinansowane zadania miały na celu wsparcie ubogich osób i rodzin z
terenu województwa śląskiego, poprzez przekazanie żywności pozyskanej
od producentów i placówek handlowych, w tym w ramach organizowanych
zbiórek żywności.
Zadania stanowiły realizację Strategii Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego na lata 2006-2020 oraz Programu współpracy Województwa
Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.

III. Środki unijne - Europejski Fundusz Społeczny
W 2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 7.2 Przeciwdziałanie
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatyPoddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych wybrano 80 projektów do
dofinansowania, wysokość przyznanych środków wyniosła 24 726 047,74 zł.

IV. Współpraca pozafinansowa w 2014 roku
1. Obejmowanie honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego inicjatyw organizacji
pozarządowych w ramach promocji ich działalności.
W 2014 roku ok. 100 inicjatyw o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, społecznym
i turystycznym zostało objętych honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.
2. Prowadzenie strony internetowej www.ngo.slaskie.pl utworzonej specjalnie dla organizacji
pozarządowych, na której umieszczane są 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 są 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 -. do dnia 18 lipca 2014
roku do Marszałka Województwa Śląskiego wpłynęło 35 wniosków o wydanie pozwolenia na
przeprowadzenie zbiórek publicznych na terenie województwa i tyle też zostało wydanych
decyzji zezwalających na ich zorganizowanie.
4. Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno – doradczego którego celem jest wsparcie
prowadzenia organizacji pozarządowych w zakresie ich tworzenia, aspektów prawnych
i finansowych, różnych form współpracy przy wykorzystaniu również mediów społecznościowych.

5. 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
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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.
6. 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 ponad 40 gmin naszego województwa podświetlając
reprezentacyjne obiekty na niebiesko oraz organizując tematyczne konferencje podnoszące
świadomość społeczeństwa nt. autyzmu;
 I Ogólnopolskie Paramistrzostwa Pierwszej Pomocy – Klub Niepełnosprawnego Dawcy Krwi
PCK Dar Zycie przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku Bialej,
 „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;
 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.
 Mapa wpłat 1 %
w woj. śląskim pokazująca preferencje o tendencje mieszkańców
województwa
 Współpraca z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w temacie konsultacji dotyczących
projektu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020
 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
 Współpraca z UŚ w obszarze audiodeskrypcji w ramach włączenia cyfrowego i społecznego
7. Bezpłatne udostępnianie pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego
na inicjatywy organizacji pozarządowych;
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. Organizowanie Świątecznych Kiermaszów rękodzieł osób niepełnosprawnych, warsztatów
i seminariów z zakresu Otwartego dialogu w ramach tworzenia modelu opieki środowiskowej –
Wydział Zdrowia
11. Organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego dla jednostek systemu pomocy
społecznej, szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów uzależnień od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych , jak również w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, a także współorganizacja seminarium trzeźwościowego – ROPS
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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 2014 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

29

