Załącznik do Uchwały nr 1156/232/VI/2021
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 12.05.2021 r.

Sprawozdanie z realizacji
Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Katowice, kwiecień 2021 r.

I. Wprowadzenie
Sejmik Województwa Śląskiego, uchwałą nr VI/15/5/2019 z 18 listopada 2019 roku, przyjął
Program współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2020, zwany dalej Programem. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej
wynikało z art. 5a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, nakładającego na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Celem głównym Programu był zrównoważony rozwój całego Województwa Śląskiego jako efekt
współdziałania samorządowej administracji publicznej oraz sektorów pozarządowego i biznesu
społecznie odpowiedzialnego na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.
Cele szczegółowe Programu to:

a) prawidłowe diagnozowanie potrzeb w poszczególnych podregionach pod względem
wspierania społeczności lokalnych w minimalizacji zdiagnozowanych dysfunkcji i tworzeniu
płaszczyzny do zrównoważonego rozwoju całego regionu;

b) wykreowanie i wzmacnianie warunków dla powstawania i rozwoju inicjatyw oraz struktur
funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych w województwie, w tym tworzenie
i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań służących rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego
orazefektywnych form współpracy;

c) zwiększenie

wpływu

sektora

obywatelskiego

na

kreowanie

polityk

społecznych

w województwie oraz wzmacnianie w tym zakresie współpracy między podmiotami sektora
samorządowego i pozarządowego;

d) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych
wymienionych w ustawie;

e) wyrównywanie szans i integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
w tym osób niepełnosprawnych, starszych, przewlekle chorych, dzieci pozbawionych opieki
rodzicielskiej i innych grup zagrożonych marginalizacją społeczną;

f) wspieranie aktywności obywatelskiej mieszkańców województwa śląskiego, umacnianie
w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie, wspólnotę
regionalna i lokalną, promocję postaw obywatelskich i prospołecznych oraz promocja
wolontariatu;

g) zwiększenie poziomu integracji między wojewódzkimi, powiatowymi oraz gminnymi Radami
Działalności Pożytku Publicznego i ciałami opiniodawczo-doradczymi;
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h) podnoszenie

poziomu

wiedzy

i

umiejętności

zarówno

przedstawicieli

organizacji

pozarządowych jak i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań publicznych;

i) promowanie województwa jako miejsca sprzyjającego aktywności jego mieszkańców.
Samorząd Województwa Śląskiego w swoich działaniach wdrażał standardy oraz dobre praktyki
zgodnie z zapisami Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych,
powstałego w marcu 2012 r., jako rezultat projektu systemowego Departamentu Pożytku
Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej finansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.

II. Współpraca o charakterze finansowym
Współpraca o charakterze finansowym Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie polegała przede wszystkim na zlecaniu realizacji

zadań

publicznych w formie ich powierzania lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
oraz dofinansowanie ich realizacji.
Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert, ogłaszanych zgodnie
z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie
ustawy o zdrowiu publicznym.
W 2020 r. ogłoszono 24 otwarte konkursy ofert, w ramach których organizacje pozarządowe
i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego złożyły 1.038

ofert,

z

czego

zrealizowano 283 projekty na łączną kwotę 21.168.880,96 zł. Dla porównania w 2019 r. łączna
kwota przekazanych środków finansowych wyniosła 18.192.532,19 zł.
Oznacza to, że w porównaniu z 2019 r. wysokość środków finansowych przekazanych przez
Samorząd Województwa Śląskiego na realizację zadań publicznych, w trybie otwartych
konkursów ofert wzrosła o 2.976.348,77 zł.
W formie zadań zleconych w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. „małe granty”),
dofinansowano z budżetu Województwa Śląskiego 84 projekty, na kwotę 770.006,42 zł. Dla
porównania w 2019 r. łączna kwota przekazanych środków finansowych wyniosła 560.959,58 zł.
W porównaniu do 2019 roku to wzrost dofinansowań projektów w tym trybie o 209.046,84 zł.
Wskazuje to na wzrost zaangażowania organizacji pozarządowych w realizację zadań
publicznych zarówno o charakterze lokalnym, jak i regionalnym.
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Łącznie, na realizację zadań publicznych realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert
oraz „małych grantów”, Samorząd Województwa Śląskiego wydatkował w 2020 roku kwotę
21.938.887,38 zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 3.185.395,61 zł.

II.1. Zestawienie otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez
Województwa Śląskiego w 2020 roku (wg stanu na 31 grudnia 2020 r.)

Samorząd

Lp.

Nazwa Departamentu

Tytuł konkursu

Wysokość środków
finansowych przekazanych
organizacjom na realizację
zadań (01.01.202031.12.2020) w zł

1

2

3

4

Departament
Edukacji, Nauki
i Współpracy
z Młodzieżą

Otwarty konkurs ofert na zadania
publiczne Województwa Śląskiego
w dziedzinie edukacji publicznej
z uwzględnieniem obchodów
Stulecia wybuchu II Powstania
Śląskiego, które będą realizowane
w 2020 roku

39.950,00

Departament
Gospodarki
i Współpracy
Międzynarodowej

Otwarty konkurs ofert
na zadania publiczne
Województwa Śląskiego
w dziedzinie działalności
wspomagającej rozwój
gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości

59.999,61

1.

2.

4

Departament Kultury

Otwarty konkurs ofert
na zadania publiczne
Województwa Śląskiego
w dziedzinie kultury oraz ochrony
i upowszechniania dziedzictwa
kulturowego w 2020 r.

393.550,00

4.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych Województwa
Śląskiego w dziedzinie polityki
społecznej – zapewnienie
instytucjonalnej pieczy zastępczej
w 2020 roku

9.379.853,99

5.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Konkurs ofert na realizację zadań
w zakresie profilaktyki uzależnień
w Województwie Śląskim w 2020 r.

75.800,00

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Konkurs ofert na realizację zadań
w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów
uzależnień w Województwie
Śląskim w 2020 r.

325 202,00

Departament Sportu

Otwarty konkurs ofert na zadanie
publiczne Województwa Śląskiego
w dziedzinie kultury fizycznej
realizowane w terminie od dnia
podpisania umowy do 16.12.2020
roku.

5.341.368,16

Departament Sportu

Otwarty konkurs ofert na zadanie
publiczne Województwa Śląskiego
w dziedzinie bezpieczeństwa
publicznego realizowane
w terminie od dnia podpisania
umowy do 16.12.2020 roku.

999.490,00

3.

6.

7.

8.

9.

Departament Sportu

Otwarty konkurs ofert na zadanie
publiczne Województwa Śląskiego
w dziedzinie kultury fizycznej p.n.
wyłonienie organizatora
Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w sportach zimowych
realizowane w terminie od dnia
podpisania umowy do 29.05.2020
roku.
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686.998,30

Departament Sportu

Otwarty konkurs ofert na zadanie
publiczne Województwa Śląskiego
w dziedzinie kultury fizycznej
realizowane w terminie od dnia
podpisania umowy do 16.12.2020
roku.

800.000,00

Departament Sportu

Otwarty konkurs ofert na zadanie
publiczne Województwa Śląskiego
w dziedzinie bezpieczeństwa
publicznego realizowane
w terminie od dnia podpisania
umowy do 16.12.2020 roku

499.258,42

12.

Departament
Terenów Wiejskich

Pierwszy otwarty konkurs ofert na
zadania publiczne dotyczące
ochrony przyrody i krajobrazu
zawarte w Programie Owca Plus
do roku 2020

485.315,13

13.

Departament
Terenów Wiejskich

Drugi otwarty konkurs ofert
na zadania publiczne promujące
Program Owca Plus do roku 2020

19.250,00

Departament
Terenów Wiejskich

Otwarty konkurs ofert
na zadania publiczne dotyczące
wsparcia gospodarstw
edukacyjnych w Województwie
Śląskim w 2020 roku

200.000,00

Departament
Turystyki

Konkurs ofert na zadania publiczne
Województwa Śląskiego
w dziedzinie krajoznawstwa
i turystyki. Wytyczanie,
znakowanie, utrzymanie szlaków
turystycznych

95.000,00

Departament
Turystyki

Konkurs ofert na zadania publiczne
Województwa Śląskiego
w dziedzinie krajoznawstwa
i turystyki pn. „Śląskie. Łączy nas
turystyka”

600.000,00

10.

11.

14.

15.

16.

17.

Departament
Turystyki

Konkurs ofert na zadania publiczne
Województwa Śląskiego
w dziedzinie turystyki
i krajoznawstwa w 2020 r.
w ramach wsparcia turystyki
zorganizowanej dzieci i młodzieży
pn. „Odkryj Śląskie”
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922.062,48

18.

Konkurs ofert na realizację zadania
Departament
Województwa Śląskiego z zakresu
Nadzoru Podmiotów zdrowia publicznego w 2020 roku
Leczniczych
pod nazwą: „Promocja zdrowia
psychicznego i zapobieganie
i Ochrony Zdrowia
zaburzeniom psychicznym".

108.005,99

19.

Departament
Nadzoru Podmiotów
Leczniczych
i Ochrony Zdrowia

Konkurs ofert na realizację zadania
Województwa Śląskiego z zakresu
zdrowia publicznego w 2020 roku
w ramach „Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV
i Zwalczania AIDS”

17.600,00

20.

Departament
Nadzoru Podmiotów
Leczniczych
i Ochrony Zdrowia

Konkurs ofert na realizację zadania
Województwa Śląskiego z zakresu
zdrowia publicznego w 2020 r. pn.:
„Wsparcie działań promujących
zdrowie z zakresu: profilaktyki
otyłości i nadwagi, profilaktyki
chorób płuc ze szczególnym
uwzględnieniem profilaktyki
antynikotynowej oraz zagrożeń
jakie niesie dla zdrowia
zanieczyszczone powietrze”

50.680,00

21.

Departament
Nadzoru Podmiotów
Leczniczych
i Ochrony Zdrowia

Otwarty konkurs ofert na zadania
publiczne Województwa Śląskiego,
dotyczące realizacji zadań
w dziedzinie działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych pn.:
„Śląskie niepełnosprawnym”

9.935,00

Departament
Nadzoru Podmiotów
Leczniczych
i Ochrony Zdrowia

Otwarty konkurs ofert
na zadania publiczne
Województwa Śląskiego,
dotyczące realizacji zadań
w dziedzinie działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych pn.:
„Organizowanie różnorodnych form
wsparcia dla dzieci i osób
dorosłych oraz ich rodziców
i opiekunów w zakresie
niepełnosprawności: intelektualnej,
wzrokowej oraz ze spektrum
Autyzmu i zespołu Aspergera”

59.561,88

22.
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23.

Otwarty konkurs ofert na zadania
publiczne Województwa Śląskiego
Departament Obsługi pod nazwą: „Edukacja i promocja
Zarządu
działań związanych z kontynuacją
kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”
i „Śląskie. Dla Kobiety”.

Konkurs unieważniono
z powodu pandemii.

24.

Otwarty konkurs ofert na realizację
Departament Obsługi zadania publicznego Województwa
Zarządu
Śląskiego w zakresie promocji
społeczeństwa obywatelskiego.

Konkurs unieważniono
z powodu pandemii.

SUMA

21 168 880,96

Efekty zadań publicznych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych
konkursów ofert ogłaszanych przez Samorząd Województwa Śląskiego oraz zrealizowanych
w trybie z pominięciem otwartych konkursów ofert tzw. „małych grantów” w poszczególnych
departamentach i jednostce organizacyjnej przedstawiają się następująco:
Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą
1. Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji
publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu II Powstania Śląskiego.
Efekty realizacji zadań w ramach konkursu to przede wszystkim:
-

podniesienie wśród mieszkańców Górnego Śląska wiedzy i świadomości na temat Powstań
Śląskich, jako najważniejszego epizodu w historii Śląska i Polski;

-

kształtowanie trwałych więzi z małą ojczyzną i świadomości własnych korzeni, pogłębienie
tożsamości lokalnej;

-

stworzenie atrakcyjnej oferty kulturalnej wpisującej się w historyczne obchody 100-lecia
powstań śląskich, prezentacje multimedialne, film dokumentalny, spektakl teatralny,
publikacje, wycieczki;

-

nawiązanie współpracy ponadregionalnej, a tym samym promocja wydarzeń i historii
Śląska wśród odbiorców z całej Polski;

-

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej;

-

pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
wśród

dzieci

i młodzieży,

ze

szczególnym

uwzględnieniem

dzieci

i

młodzieży

niepełnosprawnej.
2. W ramach zrealizowanych w 2020 r. zadań w trybie tzw. małego grantu organizacje
pozarządowe zorganizowały szereg działań o charakterze edukacyjnym, które

były

skierowane do mieszkańców województwa śląskiego. Organizacje pozarządowe za otrzymane
z budżetu województwa środki zorganizowały:
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-

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski z siedzibą w Bielsku-Białej –
Stworzenie merytorycznych i technicznych podwalin harcerskiego archiwum społecznego
we współpracy międzypokoleniowej - w ramach zadania przeprowadzono 6 warsztatów
archiwistycznych z zakresu gromadzenia, przechowywania i opracowywania materiałów
archiwalnych. Zorganizowano akcję informacyjną (mieszkańcy Podbeskidzia) nt. znaczenia
rodzinnych pamiątek. Stworzono zaplecze techniczne dla powiatowego harcerskiego
archiwum.

-

Fundacja Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie – Moje życie wolne od uzależnień –
zmniejszenie ryzyka uzależnienia od substancji psychoaktywnych poprzez zwiększenie
świadomości i wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego
(przeprowadzenie 54 warsztatów).

-

Fundacja Fascynujący Świat Dziecka Ustroń - opracowanie ulotek mających na celu
edukację społeczną na temat FAS/FASD – edukacja społeczna na temat FAS/FASD.
Profilaktyka, uświadamianie i edukacja dzieci i młodzieży oraz dorosłych o teratogennym
działaniu alkoholu.
Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej

Efekty zlecania zadań w trybie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa
Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości w 2020 r.:
-

Konferencje: „Odpowiedzialny rozwój - odpowiedzialny biznes”; “Akademia Przedsiębiorczości
Międzypokoleniowej; IV edycja kongresu “Sąsiedzi – Sąsiadom – Innowacyjne Podbeskidzie –
Wyzwania XXI wieku”;

-

Konferencja edukacyjna: „Interdyscyplinarność exportu – branża gier jako kluczowy element
Rozwoju gospodarczego region”; „Przemysł dronowy w Polsce – możliwości Rozwoju region
dzięki bezzałogowym statkom powietrznym:.

-

Konkursy: “Młodość, przedsiębiorczość, tradycja”; XI edycja konkursy “Marka – Śląskie” –
konkurs Promocji Województwa Śląskiego.

Departament Kultury
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury,
ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2020 r.
Efekty realizacji zadań w ramach konkursu to przede wszystkim:
-

wzrost kompetencji potrzebnych do uczestnictwa w kulturze, efektywnego zarządzania kulturą
i twórczości artystycznej poprzez organizację m.in. warsztatów, konferencji, seminariów;
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-

wzrost poziomu uczestnictwa w kulturze (odbiorców i twórców treści kulturowych) poprzez
organizację imprez kulturalnych np. koncertów, premier, festiwali, wystaw, wydawanie
czasopism kulturalnych, przeprowadzenie konkursów itp.;

-

upowszechnianie

i

zachowanie

dziedzictwa

kulturowego

regionu

(materialnego

i niematerialnego) poprzez m.in. przygotowanie i wydawanie publikacji, organizację wystaw,
przeprowadzenie konkursów, warsztatów, seminariów, nagrań.
Departament Obsługi Zarządu
1. W ramach zrealizowanych w 2020 r. zadań w trybie tzw. małego grantu organizacje pożytku
publicznego zrealizowały:
-

Fundacja Rodzin Górniczych z Katowic - "Działalność na rzecz kobiet Województwa Śląskiego
– Integracyjne warsztaty psychologiczne dla wdów górniczych, matek – podopiecznych
Fundacji Rodzin Górniczych" – zadanie miało charakter aktywizujący, integrujący oraz
prospołeczny o zasięgu regionalnym. Dotyczyło przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
rodzin górniczych. Osiągnięto cel poprzez zmniejszenie wykluczenia społecznego rodzin
poszkodowanych w tragediach górniczych poprzez wsparcie psychologiczne.

-

Stowarzyszenie WiN - Wolność i Niezawisłość Zrzeszenie Oficerów i Żołnierzy Oddziałów
Partyzanckich i Konspiracyjnych Krajowa Komanda Główna WiN Lata 1945-1963 Warszawa
Inspektorat Śląski z Gliwic - "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” Gliwice
2020

–

realizacja

zadania

publicznego

dotyczyła

organizacji

biegu

apolitycznego,

propagującego historię Polski, sport, rekreację oraz Województwo Śląskie. Zadanie miało
charakter

edukacyjno-historyczny

pozwalający

na

zdobycie

wiedzy

o

Powstaniu

Antykomunistycznym. Stowarzyszenie Orkiestra Dęta KWK Piast z Bierunia - "Jubileusz
45- lecia Orkiestry Dętej Piast”– zadanie polegało na organizacji dwóch koncertów
upamiętniających 45-lecie Orkiestry Dętej Piast. Spowodowało utrwalenie w społeczności
lokalnej tradycji wspólnego muzykowania oraz zwiększenie zainteresowania Orkiestrą Dętą
Piast, jej kulturą i tradycjami.
-

Fundacja Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt Fundacji “Szansa” z Katowic - "Konferencja
i piknik dla osób z dysfunkcją wzroku" – konferencja i piknik w formie zdalnej transmitowanej
przez internet dla osób niewidomych oraz osób z ich otoczenia. Realizacja zadania pozwoliła
na integrację ludzi nauki, przedstawicieli władz lokalnych, organizacji społecznych, instytucji
kultury oraz niewidomych i osób z ich otoczenia, co zaowocowało wzajemną wymianą wiedzy
i doświadczeń. Uczestnicy zapoznali się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie medycyny,
nowych technologii, rehabilitacji oraz dostępności przestrzeni kultury dla osób niewidomych.

-

Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne z Katowic - "Posiłki obiadowe dla osób bezdomnych
z województwa śląskiego w czasie pandemii Covid-19" – cel osiągnięto poprzez zmniejszenie
wykluczenia społecznego osób bezdomnych i najuboższych (przygotowanie i wydanie
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darmowych posiłków przez okres 20 dni podczas trwania pandemii) – działalność
charytatywna.
-

Koło Bielskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta z Bielska-Białej - "Pomoc
żywnościowa osobom bezdomnym i ubogim" – realizacja zadania publicznego dotyczyła
przygotowania darmowych posiłków dla osób bezdomnych i bezrobotnych, żyjących
w ubóstwie, oraz przygotowania paczek z okazji Mikołaja i świąt Bożego Narodzenia dla
podopiecznych Koła. Przyczyniła się do zmniejszenia wykluczenia społecznego osób
bezdomnych i ubogich – działalność charytatywna.

-

Fundacja na rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice z Karczewic - "Samorządy
lokalne wobec seniorów 2020" – w ramach realizacji zadania zostało przeprowadzone badanie
pn. “Samorządy lokalne wobec seniorów 2020”, zakończone wydaniem raportu, który jest
oceną realizowanej na poziomie lokalnym polityki senioralnej. Przygotowana dokumentacja
raportu badawczego pozwoliła inicjować nowe działania adresowane do seniorów.

-

Stowarzyszenie Pomagamy Sercem z Sosnowca - "Pomoc żywnościowa dla osób
bezdomnych i wykluczonych społecznie" – realizacja zadania publicznego dotyczyła
przygotowania paczek żywnościowych w okresie świąt Bożego Narodzenia dla

osób

starszych, niepełnosprawnych, rodzin ubogich, a także bezdomnych, dla tych, którzy nie są w
stanie samodzielnie ich przygotować lub żyją w skrajnym ubóstwie –

działalność

charytatywna.
-

Fundacja Kultura i Tradycje Górnicze z Katowic – zadanie polegało na organizacji dwóch
koncertów z okazji Jubileuszu 100-lecia Orkiestry Kopalni Mysłowice-Wesoła, co przyczyniło
się do zwiększenia zainteresowania tradycjami Górnoślązaków, utrwalenia tradycji, promocji
Górnego Śląska, integracji ludności oraz wzrostu poziomu kultury.

-

Stowarzyszenie Aktywna Jura z Myszkowa - “Bohaterom “Solidarności” w 40 rocznicę
powstania Związku” – głównym celem zadania było wsparcie działaczy NSZZ “Solidarność”
z terenu województwa śląskiego, którzy swoimi działaniami zasłużyli się obronie demokracji
w Polsce poprzez przygotowanie i dostarczenie paczek głównie z artykułami spożywczymi
w okresie świąt Bożego Narodzenia. Celem szczegółowym było kształtowanie świadomości
patriotycznej młodzieży poprzez umożliwienie im spotkań z bohaterami walk o demokrację,
przygotowanie paczek oraz krótkich materiałów filmowych ze spotkań z działaczami.

-

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gliwickie z Gliwic – “Święta Bożego
Narodzenia u Brata Alberta” – celem zadania publicznego było wsparcie organizacji świąt
Bożego Narodzenia w placówkach Koła dla jego podopiecznych, co przyczyniło się
do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych i samotnych – działalność
charytatywna.
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Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie
polityki społecznej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2020.
Poprzez realizację zadania publicznego:
- 5 dzieci powróciło do rodziny naturalnej,
- 4 dzieci zostało umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej,
- 15 dzieci zostało przysposobionych.
W ramach swoich zadań statutowych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego przeprowadził procedurę ogłoszenia dwóch konkursów w celu realizacji zapisów
Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata
2016-2020 (zwłaszcza celów operacyjnych nr 1, 2, 3, 4, i 6) oraz Programu przeciwdziałania
narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 (w zakresie celów operacyjnych nr 1, 2
i 3). Zadania konkursowe były jednocześnie zadaniami z zakresu zdrowia publicznego (w
rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym) określonymi w
Narodowym Programie

Zdrowia

na lata

2016-2020

w zakresie

celu

2: profilaktyka

i rozwiązywanie problemów związanych używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami
behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, jak też Strategii Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015.
a) W Konkursie ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki uzależnień w województwie
śląskim w 2020 roku dofinansowane były projekty będące realizacją następujących dwóch
zadań:
1. Upowszechnienie programów profilaktyki uzależnień o naukowych podstawach lub
o potwierdzonej skuteczności, w tym programów rekomendowanych.
2. Realizacja programów profilaktyki problemów alkoholowych i narkomanii oraz zachowań
ryzykownych o naukowych podstawach lub dowiedzionej skuteczności.
b) W Konkursie ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień w województwie śląskim w 2020 roku dofinansowane były projekty będące
realizacją następujących trzech zadań:
Działalność edukacyjno-profilaktyczna w zakresie szkód powodowanych używaniem środków
psychoaktywnych w województwie śląskim, poprzez działania:
-

oddziaływania na rzecz zapobiegania szkodom powodowanym używaniem środków
psychoaktywnych przez kobiety w ciąży, w szczególności piciem alkoholu

-

Kampania społeczna promująca trzeźwość

-

Działalność informacyjna dotycząca możliwości uzyskania pomocy w zakresie terapii
uzależnienia, rehabilitacji i reintegracji.
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Promocja dobrych praktyk w zakresie rehabilitacji oraz reintegracji społecznej i zawodowej

-

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w związku z używaniem środków
psychoaktywnych.
Działalność edukacyjno-profilaktyczna na rzecz zwiększania kompetencji wychowawczych

-

rodziców/opiekunów w zakresie kształtowania właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec
środków psychoaktywnych.
-

Wspieranie

działalności

placówek

wsparcia

dziennego

dla

dzieci

młodzieży

i

z uwzględnieniem socjoterapii oraz profilaktyki zachowań ryzykownych, w tym narkomanii.
c) Zadanie konkursowe nr 2:
Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie śląskim poprzez działania:
-

Wspieranie działalności środowisk abstynenckich.

-

Wspieranie działań na rzecz osób i rodzin dotkniętych (lub zagrożonych) problemem
alkoholowym, w tym przemocy.
Wspieranie działań na rzecz reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu

-

zuwzględnieniem osób przebywających lub opuszczających zakłady penitencjalne.
d)

Zadanie konkursowe nr 3:

Przeciwdziałanie narkomanii w województwie śląskim, poprzez działania:
-

Wspieranie osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.

-

Przedsięwzięcia na rzecz redukcji szkód zdrowotnych i społecznych z zakresu narkomani

Cele dofinansowanych projektów były zgodne z celami obu edycji Konkursu. Zrealizowane
działania obejmowały:
1) Regionalną kampanię społeczną pn. : Prowadzę, jestem trzeźwy – dołącz do mnie, której
celem było zwrócenie uwagi uczestników ruchu drogowego (kierowców, pasażerów
komunikacji miejskiej oraz przechodniów) na niebezpieczeństwo prowadzenia pojazdów pod
wpływam alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Kampania miała szeroki odbiór
z uwagi na zasięg i zastosowane formy przekazu medialnego, w tym outdoor, social media,
internet oraz telewizja. Szacuje się, że kampania przyciągnęła uwagę ok. 4,48 mln. osób.
2) Promocję i wdrożenie programów profilaktyki uzależnień o naukowych podstawach lub/i
sprawdzonej

skuteczności,

Profilaktycznych i Promocji

w

tym

Zdrowia

ujętych

w Systemie

Psychicznego

Programów

Rekomendacji

oraz oraz innych

oddziaływań

o charakterze edukacyjno-profilaktycznym w zakresie szkód powodowanych używaniem
środków

psychoaktywnych

(alkoholu,

narkotyków,

w

tym

tzw.

nowych

substancji

psychoaktywnych – NSP) i zachowaniami ryzykownymi zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
jak też promocję trzeźwości poprzez kształtowanie wśród młodzieży właściwego postrzegania
problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu.
3) Uzupełnienie oddziaływań terapeutycznych i post terapeutycznych świadczonych przez
podmioty lecznicze w zakresie terapii uzależnień, jak również przez placówki działające
w systemie oświaty i pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe na rzecz
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kompleksowego wsparcia osób z problemem alkoholowym lub narkomanii oraz ich rodzin
i bliskich z uwzględnieniem pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinach
dotkniętych problemem alkoholowym.
e) Działalność na rzecz zwiększenia dostępności do terapii i rehabilitacji dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin, z uwzględnieniem osób
przebywających lub opuszczających zakłady penitencjarne poprzez różne aktywności służące
reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
prowadzenie mieszkań readaptacyjnych oraz udzielanie specjalistycznej pomocy.
f) Działalność motywującą do leczenia osoby eksperymentujące lub używające narkotyki, jak
też ukierunkowaną na niwelowanie szkód zdrowotnych powstałych w wyniku uzależnień.
g)

Działalność

motywującą

do

osób

leczenia

uzależnionych

od

alkoholu

i współuzależnionych, jak też ukierunkowaną na redukowanie szkód społecznych (w tym też
zdrowotnych) powstałych w wyniku uzależnienia od alkoholu.
h) Wspieranie i integrowanie środowisk abstynenckich i trzeźwościowych, w tym wzmocnienie
działalności stowarzyszeń abstynenckich w zakresie utrzymania trzeźwości oraz utrwalania
postaw abstynenckich i trzeźwościowych, a także promocji trzeźwego stylu życia.
i) Wspierania działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży realizujących
m. in. programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, utrwalające postawy wolne od uzależnień
oraz służące przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym.
Zrealizowane projekty przyczyniły się do wzmocnienia systemu profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień w województwie śląskim.
Realizatorami 20 projektów konkursowych było 15 organizacji społecznych, w tym 6 fundacji,
8 stowarzyszeń i 1 kościelna osoba prawna. Objęły one swoimi oddziaływaniami łącznie
4 483 933 osoby (Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki uzależnień
w województwie śląskim w 2020 roku – 363 osoby; Konkurs ofert na realizację zadań
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim
w 2020 roku – 4.481.570 osób). Ich odbiorcami były dzieci, młodzież oraz dorośli, w tym
osoby zagrożone uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków (wczesna inicjacja alkoholowa,
nadużywanie

alkoholu,

eksperymentowanie

ze

środkami

psychoaktywnymi),

osoby

uzależnione od alkoholu lub narkotyków i innych środków psychoaktywnych (w tym
po odbytym leczeniu oraz opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze) oraz członkowie
ich rodzin i bliscy (rodzice lub/i opiekunowie, rodzeństwo), osoby z utrwaloną abstynencją,
jak również osoby działające na rzecz promowania trzeźwości i zdrowego stylu życia,
członkowie stowarzyszeń abstynenckich grup samopomocowych m. in.: AA i AL.-Anon,
członkowie rodzin osób z problemem alkoholowym lub narkomanii, jak też osoby
doświadczające przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym, uczestnicy ruchu
drogowego na terenie województwa śląskiego, mieszkańcy województwa śląskiego.
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W

realizację

dofinansowanych

z

budżetu

Województwa

Śląskiego

projektów

zaangażowanych było łącznie 135 osób, spośród których 77 osób nie pobierało
wynagrodzenia (57% ogółu osób realizujących projekty), z czego 58 osób wykonywało swoje
obowiązki społecznie (43% ogółu osób realizujących projekty), a 19 osób w ramach
wolontariatu

ogółu

(14,1%

osób

realizujących

projekty).

Warto

zwrócić

uwagę

na te proporcje, ponieważ świadczą one o zaangażowaniu społecznym i odpowiedzialności
obywatelskiej zarówno specjalistów uczestniczących we wdrożeniu projektów, jak i osób
spośród których znaczną grupę stanowią osoby zrzeszone w organizacjach pozarządowych.
Obydwa

Konkursy

były

zgodne

z

założeniami

Programu

współpracy

Samorządu

Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
1. Zadania wynikające z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
tzw. "małe granty":
-

Fundacja Wspólnota Wielopokoleniowa – Pogwarzyć i Powarzyć w sieci. E-integracja
seniorów w czasach pandemii. Z uwagi na wprowadzenie kolejnych

obostrzeń

covidowych w okresie jesienno – zimowym oraz apeli o zachowanie dystansu
w kontaktach społecznych zrezygnowano z zaplanowanych działań w zakresie zadania
publicznego.
-

Fundacja Mój czas dla seniora im. Wandy i Józefa – S.W.A.T. – senior w aktywności
twórczej – 2020. W ramach zadania zorganizowano wycieczkę dla dwóch grup
uczestników projektu do Krakowa i Wygiełzowa, dwa razy zorganizowano Dzień Seniora
w siedzibie Fundacji, spotkania z psychologiem i oligofrenopedagogiem oraz koncert
kameralny w Jaworznie. Zakupiono również podarunki świąteczne dla uczestników oraz
robiono zakupy dla seniorów. W projekcie udział wzięło 30 osób.

-

Fundacja Auxilium – Wspieramy seniorów. W ramach zadania zostały przeprowadzone
badania psychologiczne seniorów z Mikołowa, Łazisk Górnych, Ornontowic. Osoby
uczestniczące w projekcie zostały objęte indywidualnym wsparciem terapeutycznym.
W projekcie uczestniczyło 20 osób.

-

Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior – Aktywny Senior Województwa Śląskiego
w czasach pandemii. Projekt obejmował warsztaty gry w speed ball, bule oraz spotkania
integrujące i wspierające seniorów podczas pandemii. W ramach projektu prowadzone
były bezpieczne zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu w małych zespołach oraz
indywidualne gry w speed balla. W projekcie uczestniczyło 60 seniorów z 10 środowisk z:
Wojkowic, Bobrownik, Piekar Śląskich, Psar, Rogoźnika, Sączowa, Czeladzi, Ożarowic,
Siemoni, Tąpkowic.

-

Stowarzyszenie Pracy Socjalnej – Kalendarz Seniora 2020 – Niezbędnik Seniora:
Koronawirus – najważniejsze porady. W ramach zadania został przygotowany i wydany
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kalendarz seniora, który spełnia funkcję praktycznego książkowego terminarza oraz
niezbędnego dla seniora poradnika.
-

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – Razem damy radę. Zadanie przeznaczone było
dla 20 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ będących mieszkańcami Częstochowy
oraz Mstowa. Zadanie polegało na stworzeniu centrum pomocy osobom starszym,
w ramach którego zorganizowano posiłki, prowadzono dyżur telefoniczny.

-

Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego – Organizacja zajęć sportowych
dla osób w wieku emerytalnym zagrożonych wykluczeniem w obliczu COVID-19. Zadanie
polegało na zorganizowaniu zajęć sportowych takich jak: gimnastyka, taniec, pilates, joga
w celu aktywizacji osób w wieku emerytalnym, zachęcanie ich do aktywności fizycznej.
Z zajęć skorzystało 21 osób.

-

Siemońskie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów SIEMA – Kuchenne
manewry Śląskich Seniorów. Celem projektu było zorganizowanie konkursu dla seniorów
na najciekawszy przepis kulinarny oraz wydanie książki „Kulinarne przeboje seniorów”,
w której znajdowały się wyróżnione przepisy zgłoszone przez seniorów. W opracowaniu
i publikacji książki zaangażowanych było 40 seniorów z powiatu będzińskiego, Zabrza,
Chorzowa, Bytomia, Piekar Śląskich. Kulinarne osiągnięcia seniorów nie

tylko

promowane były poprzez książkę ale także za pośrednictwem facebooka.
-

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach – Działania z zakresu aktywizacji seniorów
w okresie epidemii COVID-19. Celem projektu było zorganizowanie XII Olimpiady
Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych na Stadionie
Śląskim w Chorzowie. W wydarzeniu wzięło udział 250 zawodników. Głównym celem
zadania byłapopularyzacja ruchu sportowego wśród seniorów.

-

Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku – Giętki senior 60+. Celem
projektu było zwiększenie aktywności fizycznej i umysłowej 50 seniorów z gminy
Zawiercie i gminy Siewierz. Za pośrednictwem internetu seniorzy brali udział
w gimnastyce, w wykładach o zdrowym odżywianiu jak również uczestniczyli w spektaklu
teatralnym oraz uczyli się podstaw języka angielskiego.

-

Fundacja Komunikacji Międzykulturowej THE LINK – Aktywizacja seniorów w dobie
pandemii koronawirusa. Głównym celem projektu był wzrost aktywności fizycznej
seniorów podczas pandemii, edukacja zdrowotna, propagowanie zdrowego stylu życia,
nauka obsługi urządzeń mobilnych.

-

Fundacja Jesteśmy dla Was – Szare odcienie pandemii. Projekt realizowany był dla
seniorów z Katowic, Bytomia, Hołdunowa, Sosnowca, Piekar Śląskich, Żor, Dzięgielowa.
Polegał na umożliwieniu seniorom dostępu do pomocy psychologicznej, terapeutycznej
oraz interwenta kryzysowego. W projekcie udział wzięło 51 seniorów. W czasie spotkań
ze specjalistami seniorzy dzielili się swoimi przeżyciami i wspomnieniami związanymi
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z pandemią, które zostały spisane i opublikowane w formie książki pt. „Szare odcienie
pandemii”.
-

Fundacja Neuro Viribus – Senior w Koronie. Projekt polegał na udzieleniu wsparcia
psychologicznego zarówno w formie spotkań informacyjnych jak i porad telefonicznych.
W projekcie udział wzięło 40 seniorów, którzy otrzymali zestawy do samodzielnej
relaksacji i ćwiczeń treningu funkcji poznawczych oraz świąteczny podarunek.

-

Jaworznicki Uniwersytet Trzeciego Wieku Stowarzyszenie – Aktywny Senior w czasie
pandemii. Celem projektu była aktywizacja seniorów podczas pandemii. Dla 60 osobowej
grupy seniorów zostały zorganizowane zajęcia ruchowe takie jak aerobik, tai-chi,
ćwiczenia na pływalni, gra sportowa speed-ball. Zostały również zakupione „Pakiety
wsparcia dla Seniora” przeznaczone dla seniorów z Jaworzna oraz Mysłowic.

-

Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA –
Quest Seniorzy na ścieżkach Częstochowy. Celem zadania było zmobilizowanie
25 seniorów z Częstochowy oraz Rędzin do aktywizacji w ramach tworzenia w sposób
warsztatowy questu w częstochowskiej dzielnicy Wyczerpy-Aniołów, znajdującej się
na styku w/w gmin.

-

Stowarzyszenie Hospicjum św. Ojca Pio – Doposażenie wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego i medycznego Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie, w celu
przeciwdziałania skutkom COVID-19. Celem zadania było zakupienie nowoczesnych,
przenośnych koncentratorów tlenu. Zakupiony sprzęt został przeznaczony do użytku
domowego dla seniorów objętych opieką hospicyjną.

-

Stowarzyszenie Ludzie Miasta – Zawsze i wszędzie – aktywny senior. W ramach projektu
zorganizowano akcję sadzenia kwiatów, koncert muzyki śląskiej pn. Mikołajki z radiem
Silesia, akcję heklowania i sztrykowania, efektem którego była choinka z wełny
umieszczona w przestrzeni publicznej n pyskowickim rynku. W projekcie brały udział
seniorki z Pyskowic i Toszka, przygotowani również paczki ze słodkościami i artykułami
spożywczymi dla ubogich lub samotnych seniorów.

-

Stowarzyszenie Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku – Aktywizacja seniorów w okresie
epidemii COVID-19. W ramach projektu zorganizowano inaugurację roku akademickiego,
seniorzy uczestniczyli w zajęciach na basenie oraz na zajęciach z rękodzieła ponadto
zostały przygotowane paczki świąteczne. W projekcie udział brało 52 seniorów.

-

Stowarzyszenie Dobry Kierunek – Aktywny senior w dobie SARS-CoV-2. Głównym celem
projektu był wzrost aktywności 50 seniorów w zakresie zdrowia psychicznego w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w zakresie aktywności fizycznej
i intelektualnej, zdobywanie przez seniorów wiedzy z wykorzystaniem

e-narzędzi.

Zadanie realizowano w 3 miejscowościach: Pyskowice, Czekanów, Niewiesze, w których
odbywały się warsztaty.

17

-

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej – „Akcja Aktywacja”. Realizacja zadania polegała
na działaniach edukacyjnych, informacyjnych i warsztatowych dla 24 seniorów z Katowic,
Mysłowic i Tychów. Przeprowadzono zajęcia „Świadomy senior”, trening pamięci, zajęcia
ruchowe, warsztaty informatyczne, zajęcia manualne.

-

Stowarzyszenie Siloe – Mądrość natury wsparciem w walce z pandemią – warsztaty dla
seniorów. W ramach projektu zrealizowano dla 53 seniorów z Mikołowa, Łazisk Górnych,
Katowic i Wyr indywidualne warsztaty w miejscu zamieszkania uczestników. Uczestnikom
dostarczono pakiety i zestawy potrzebne do realizacji warsztatów oraz paczki świąteczne.

-

Uniwersytet Trzeciego Wieku Rybnik – Śląska Jesień. W projekcie wzięło udział
25 uczestników z Marklowic oraz Rybnika, którzy odbyli zajęcia edukacyjne z zakresu
edukacji leśnej, ekologicznej i przyrodniczej. W ramach zadania odbył się wyjazd
do Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, zostały zakupione sadzonki ziołowe w celu
stworzenia przydomowego mini ogródka, odbył się konkurs fotograficzny wyróżniający
domowe ogródki zielarskie.

-

Fundacja Park Śląski – Barwy jesieni. Celem projektu była aktywizacja seniorów
z Katowic, Chorzowa, Zabrza, Sosnowca w okresie pandemii. W ramach projektu odbyły
się zajęcia stacjonarne tj. „Z kijami po parku”, ‘Boule jak liście”, „Fitness z Różą”, „Taniec
iśpiew”. Odbyły się również zajęcia i porady zdalne.

-

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach – Aktywizacja i integracja
seniorów w okresie pandemii. W ramach projektu przygotowano i przekazano paczki dla
najbardziej aktywnych seniorów jak też dla seniorów w trudnej sytuacji zdrowotnej
i materialnej z UTW.

-

Stowarzyszenie FAMI.LOCK – Aktywni jesienią. W ramach projektu zrealizowano
4 warsztaty florystyczne, 4 warsztaty plastyczne, odbyły się również wykłady
z psychologiem. Zadania miały na celu zmniejszenie i przeciwdziałanie negatywnym
skutkom pandemii koronawirusa jak również zaznajomieniu się z rolą twórczych,
kreatywnych działań w przeciwdziałaniu stresowi i dbaniu o równowagę psychiczną.

-

Fundacja

Zacisze

Grażyny

–

Przeciwdziałanie

depresji

seniorów

dotkniętych

bezdomnością. Celem projektu było promowanie zdrowia psychicznego i przeciwdziałanie
skutkom depresji u 42 bezdomnych mieszkańców w wieku senioralnym przebywających
w Schronisku dla bezdomnych w Niewieszy oraz w Gliwicach. Zrealizowano działania:
edukacyjne, arteterapię, relaksacyjne (kulinarne).
-

Tarnogórskie Stowarzyszenie Obywatelskie – Seniorzy kontra wirus. W ramach zadania
publicznego zaopatrzono 500 seniorów z Tarnowskich Gór i Miasteczka Śląskiego
w pakiety ochrony osobistej.

-

Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – Tarnogórska Akademia
Seniora. Zadanie polegało na zorganizowaniu warsztatów edukacyjno-artystycznych dla
seniorów z powiatu tarnogórskiego oraz miasta Bytom. 58 seniorów będących członkami
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Tarnogórskiego

Stowarzyszenia

Uniwersytetu

Trzeciego

Wieku

uczestniczyło

w warsztatach z języka rosyjskiego, angielskiego i niemieckiego oraz warsztatach
artystycznych tj. florystycznych, rękodzieła.
-

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych nr 17 w Mikołowie – BezpieczniNiezależni. Realizacja projektu miała na celu przeszkolenie 20 osób powyżej 60-tego
roku życia, posiadających prawo jazdy kat. B z terenu powiatu mikołowskiego (gminy
Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry). Uczestnicy projektu odświeżyli
przepisy duchu drogowego i pod okiem instruktora poćwiczyli jazdę samochodem
w praktyce. W ramach zadania uczestnicy otrzymali również materiały szkoleniowe,
bezpłatnie zbadali wzrok, zostali wyposażeni w odblaski, kamizelki odblaskowe, srebrne
listki oraz poradniki książkowe dotyczące bezpiecznej jazdy samochodem.

-

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Kalety – Przez Sport i Ruch do Zdrowia
i Sprawności. W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt sportowo-rehabilitacyjny dla
seniorów z Katowic, Siemianowic, Czarnkowa, co przyczyniło się do aktywizacji seniorów
oraz do ich zdrowia i sprawności.

-

Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-Ni – Aktywnie i kreatywnie. Realizacja
zadania miała na celu integrację seniorów, zadbanie o ich kondycję psychiczną oraz
fizyczną w trakcie trwania pandemii. Zorganizowano m.in. gimnastykę w formie on-line,
spotkania informacyjne, warsztaty kreatywne i florystyczne oraz spotkania z lekarzem
geriatrą. Ponadto w ramach zadania uszyto 100 maseczek oraz 50 poduszek –
serduszek. W projekcie uczestniczyło 58 seniorów z Rudy Śląskiej, Sosnowca, Katowic,
Siemianowic Śląskich, Mikołowa, Rybnika.

-

Stowarzyszenie „7 Dolin” – Doświadczenie i bezpieczeństwo – Tarcza seniora 2020.
Zadanie zostało zrealizowane w dwóch gminach – Cieszynie i Wiśle dla 62 seniorów.
Przeprowadzono w formie online spotkania (warsztaty) z psychologiem, historykiem,
pracownikiem mającym doświadczenie pracy z osobami dotkniętymi przemocą
i pracownikiem Punktu Interwencji Kryzysowej.

-

Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu – Zadbajmy o swoje ciało i duszę. Celem
projektu było zwiększenie świadomości uczestników na temat ich zdrowia poprzez
przedstawienie im zasad zdrowego odżywiania i właściwego przechowywania jedzenia,
przeciwdziałania chorobom wieku senioralnego i prawidłowej suplementacji. W tym celu
został stworzony profil na portalu facebook „Zadbaj o swoje zdrowie i duszę”, na którym
umieszczane były filmy m.in. treningi do samodzielnego wykonania w domu, porady
dietetyka wraz z filmem kulinarnym, filmy dotyczące ekologii, kreatywnego spędzania
czasu oraz porady optometrysty.

-

Caritas Archidiecezji Katowickiej – Paczki Żywnościowe dla najuboższych seniorów.
Realizacja projektu polegała na dostarczeniu przed wigilią 100 najuboższym seniorom
z terenu gminy Katowice i Ruda Śląska paczek żywnościowych.
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-

Fundacja Teatru Grodzkiego Centrum Integracji Społecznej – Dostarczanie posiłków
świątecznych dla seniorów w trudnej sytuacji materialnej w formie paczek prowiantowych.
Zadanie polegało na przekazaniu przed samymi świętami Bożego Narodzenia paczek
prowiantowych dla seniorów z terenu 3 gmin (Bielsko-Biała, Pszczyna, Wilamowice).
Paczki Żywnościowe otrzymało 80 najuboższych seniorów.

-

Stowarzyszenie MOST – Paka dla Seniora. Zadanie miało na celu wsparcie
przeciwdziałania skutkom COVID-19 w środowisku osób starszych z Zabrza, Katowic
i Mysłowic. Przygotowano 100 paczek dla 100 seniorów, które zostały przekazane
21.12.2020 roku.

-

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – By chciało się chcieć podaruj święta.
Zadanie polegało na wsparciu w formie dostarczenia świątecznej paczki 85 seniorom
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Paczki dostarczone były seniorom
z terenu gminy Irządze oraz gminy Szczekociny.

Departament Sportu
1. Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedziny kultury
fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2020 roku.
-

Organizacja i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych
imprezach sportowych, organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
oraz sportowców niepełnosprawnych, organizacja przedsięwzięć dotyczących sportu dla
wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk
o niskim statusie materialnym, szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików. Zadania
realizowane były w 48 dyscyplinach sportowych.

2. Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie
bezpieczeństwa publicznego realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia
16.12.2020 r.
-

Zapewnienie

bezpieczeństwa

osobom

przebywającym

w

górach.

Zakup

specjalistycznego sprzętu.
3. Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury
fizycznej p.n. wyłonienie organizatora Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach
zimowych realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 29.05.2020 roku.
-

Organizacja i uczestnictwo w imprezie sportowej – rozgrywki w sportach zimowych.
Zawody rozgrywane były na najlepszych obiektach sportowych przystosowanych do
danej dyscypliny. W punktacji wojewódzkiej zawodnicy z Województwa Śląskiego zdobyli
II miejsce.

4. Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedziny kultury
fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2020 roku.
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-

Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych. Zakup sprzętu
sportowego.

5. Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie
bezpieczeństwa publicznego realizowane w terminie od dnia podpisania Umowy

do

16.12.2020 r.
-

Zapewnienie

bezpieczeństwa

osobom

przebywającym

w

górach.

Zakup

specjalistycznego sprzętu.
6. Zadania wynikające z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
tzw. "małe granty":
-

Uczniowski Klub Sportowy “Źródełko” – Turnieje piłki siatkowej z okazji X-lecia UKS
Źródełko Katowice pod patronatem Rektora Akademii Wychowania w Katowicach –
Integracja Środowiska sportowców w różnych kategoriach wiekowych. Zawody w piłce
siatkowej ukierunkowane na rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

-

AZS UŚ w Katowicach – Akademickie Mistrzostwa Polski w Snowboardzie –
Zorganizowanie imprezy, promocja snowboardu, promocja regionu.

-

Klub Sportowy Ronin w Tychach – Pozytywna Energia: sport, zdrowie, odporność –
Upowszechnianie sportowego trybu życia i zdrowia oraz promocja województwa
Śląskiego.

-

Śląski Związek Piłki Ręcznej w Katowicach- Letnie Mistrzostwa Województwa Śląskiego –
Przygotowanie zawodników do szkolenia w ramach kadr, promowanie województwa.

-

Śląski Związek Piłki Ręcznej w Katowicach – VII Ogólnopolski Turniej Piłki ręcznej Silesia
Handball CUP – Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej, wpływający na pozytywny proces
wychowawczy i rozwój sportu.

-

Klub Sportowy Rudziniec w Rudzińcu – Finały Otwartych Mistrzostw Śląska w siatkówce
plażowej o puchary Członka Zarządu Województwa Śląskiego – Zorganizowanie finałów
Otwartych Mistrzostw Śląska – cykl turniejów rangi wojewódzkiej w trzech kategoriach
żeńska, męska oraz mieszana.

-

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie – Zawody strzeleckie w 100 Rocznicę
II Powstania Śląskiego oraz z okazji 100 rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej i 30
lecie Samorządów – Zorganizowanie zawodów strzeleckich, promowanie Rozwoju sportu,
rywalizacja sportowa, promowanie sportu wśród mieszkańców województwa.

-

Klub Sportowy Wolant Jaworzno – V Otwarte Mistrzostwa Jaworzna w badmintonie
im. M. Ciołczyka - Zorganizowanie Mistrzostw Jaworzna w badmintonie. Promocja tej
dyscypliny sportowej.

-

UKS “Dwójka” Kozy – Jubileusz XX-lecia Uczniowskiego klubu sportowego “Dwójka”
Kozy – Popularyzacja piłki nożnej, promowanie zdrowego trybu życia i promocja.

-

AKS Wyzwolenie Chorzów – Piłkarski Turniej Jubileuszowy – Zorganizowanie zabawy,
rywalizacji sportowej, promocja Województwa Śląskiego oraz dobrze spędzonego czasu.
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-

Ludowe Integracyjne Towarzystwo Sportowe “Meble Anders” w Żywcu - XVIII
Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego – Integracyjny turniej tenisa
stołowego zawodników niepełnosprawnych i pełnosprawnych z Polski i zagranicy.

-

Stowarzyszenie “Aktywne Miasto” z siedzibą w Tychach – I Śląskie MTB CUP Popularyzacja kolarstwa górskiego jako aktywnej formy spędzania czasu.

-

Stowarzyszenie “Bytomski Golf” – Organizacja VIII Otwartych Mistrzostw Armada Golf
Cup – Zorganizowanie zawodów oraz promocja golfa i Województwa Śląskiego.

-

UKS Unia Bieruń w Bieruniu - Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie – Turniej
w kategorii młodzika do 15 lat. Impreza rangi mistrzostw Polski.

-

Fundacja Rodzin Polskich im. Jana Pawła II w Świętochłowicach – Crossminton – świetny
pomysł na ciekawe hobby – Realizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w dyscyplinie
crossminton, promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży Województwa
Śląskiego ( i dla osób w trudnej sytuacji życiowej).

-

Klub Sportowy AZS AWF Katowice – III Puchar Polski Seniorów w szpadzie Kobiet
i Mężczyzn – MEMORIAŁ PROF Zbigniewa Czajkowskiego – Zorganizowanie Pucharu
Polski w szpadzie.

-

Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach – III Turniej
Piłki Nożnej Zrzeszenia LZS Orlików E1 (2010 r. i mł.) “Wakacje z piłką – szukamy
piłkarskich Janków”- Organizacja turnieju w celu wyszukania najzdolniejszych młodych
piłkarzy.

-

Stowarzyszenie Golf Park Mikołów w Mikołowie – Otwarte Mistrzostwa Śląska Long Drive
Golf – Promocja zdrowia i sportu, gra w golfa.

-

Akademia Piłki Nożnej GKS Tychy w Tychach – XXI Turniej Piłki Nożnej Akademia Cup
PRO 2020 im. Alfreda Potrawy – Zorganizowanie cyklu turniejów piłki nożnej.

-

Akademia Piłki Nożnej GKS Tychy w Tychach – SMS Arena Cup 2020 – Zorganizowanie
7 turniejów piłki nożnej.

-

Ludowe Integracyjne Towarzystwo Sportowe “Meble Anders” w Żywcu – Drużynowe
Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym – Zorganizowanie
Drużynowych Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych.

-

Międzyprzedszkolny UKS “Smerfy”- IV Szachowe Mistrzostwa Polski Seniorów +55, +65,
+75 i Seniorek +50 – Wzbudzenie rywalizacji szachowej.

-

AKS Wyzwolenie Chorzów – Jubileuszowe Zawody Sportowe – Zorganizowanie turnieju
piłkarskiego oraz wspieranie rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży.

-

KS “Ronin” w Bieruniu – Aktywny Senior. Treningi stacjonarne i online w czasie pandemii
– Poprawa siły i kondycji fizycznej seniorów.

-

KS “Ronin” w Tychach – Bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci od 3 do 7 lat – “Mały
Ninja” – Organizacja zajęć sportowych i zachęcenie najmłodszych dzieci do uprawiania
sportu.
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-

Rodzinny Klub Biegacza “Baca” Radziechowy – EUROPACUP BESKIDY MARATON –
Maraton i górskie mistrzostwa nordic walking, zawodnicy z Polski, Czech, Słowacji
i Niemiec.

-

Gminny Klub Sportowy Radziechowy – Wieprz w Wieprzu – Organizacja zajęć dzieci
i młodzieży uzdolnionej sportowo – Zajęcia treningowe piłki nożnej dla uczestników
w przedziale wiekowym od 7 - 18 lat.

-

Międzyszkolny Specjalistyczny Klub Sportowy “Zagłębie” – Treningi Specjalistyczne
Sekcji Sportów Obronnych w ramach przygotowań do zawodów edycji Airsoft Team
Poland 2,5 - Realizacja treningów specjalistycznych jako przygotowanie do sportów
obronnych.

-

KS “Ronin” Bieruń – W-f online. Alternatywa dla dzieci i młodzieży w czasach pandemii –
Aktywizacja sportowa dzieci w wieku szkolnym.

-

Klub Jeździecki Maciejówka MOSiR Zabrze

– I Turniej Eliminacyjny młodej kadry

KJ Maciejówka MOSiR Zabrze – Zorganizowanie turnieju dla młodych zawodników
województwa śląskiego o charakterze otwartym i będącym pierwszym krokiem dla
młodych adeptów.
-

Klub Sportowy SWD Wodzisław Śląski – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Fatsalu kobiet
U-18 – Promocja Kultury fizycznej, aktywności i kobiecej piłki nożnej.

-

Uczniowski Klub Sportowy SBL Badminton Academy w Bieruniu – Turniej Badmintona
SBL Grand Prix Polski Juniora i Młodzika – Organizacja turnieju badmintona, promocja
sportu wśród dzieci oraz promocja województwa śląskiego.
Departament Terenów Wiejskich

1. Otwarty

konkurs

ofert

na

zadania

publiczne

dotyczące

ochrony

przyrody

i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020.
Efekty realizowanych zadań w ramach konkursu - ochrona cennych przyrodniczo muraw
kserotermicznych na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, ochrona populacji
zwierząt, utrzymanie w niezmienionym stanie siedlisk, flory kserotermicznej oraz ochrony
krajobrazu, zapobiegnięto zmniejszeniu liczby zagrożonych ras zwierząt gospodarskich,
prowadzenie wypasu będącego źródłem kultury górali i częścią ważnego dziedzictwa
kultury polskiej na obszarze 691 ha.
2. Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.
Realizacja zadań przyczyniła się do pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej,
kultury ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa.

Promocja

lokalnych produktów wykonanych z mleka owczego i koziego, zwiększenie świadomości
społeczeństwa dotyczącej owczarstwa i wyrobów owczych, odradzanie kultury oraz
tradycji pasterskich w rejonie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
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3. Otwarty konkurs

ofert

na

zadania

publiczne

dotyczące

wsparcia

gospodarstw

edukacyjnych w województwie śląskim w 2020 roku.
Przeprowadzono bezpłatne zajęcia edukacyjne dla ponad 4000 dzieci z województwa
śląskiego w 17 gospodarstwach edukacyjnych należących do Szlaku Gospodarstw
Edukacyjnych Województwa Śląskiego. Zajęcia dotyczyły podstawowych zajęć dawnych
rolników, pracy ze zwierzętami, uprawy roślin z uwzględnieniem ekologii, zakup pomocy
dydaktycznych oraz urządzeń związanych z degustacją produktów w gospodarstwach.
4. Zadanie wynikające z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
tzw. "mały grant":
Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach - "Rozwój i wsparcie działalności pszczelarskiej
w celu zwiększenia populacji pszczół w województwie śląskim" – zadanie zostało realizowane
przez Koło Pszczelarzy w Kończycach Małych poprzez zakup uli i sprzętu pszczelarskiego,
co w dużej mierze przyczyniło się do usprawnienia pracy pszczelarzy i zwiększenia populacji
pszczoły miodnej na terenie miejscowości Kończyce Małe. Wymiana starych uli na nowe
i pozyskanie nowego sprzętu pszczelarskiego pozwoliło na lepsze monitorowanie i zwalczanie
chorób pszczelich. Pozyskane środki finansowe i prace społeczne posłużyły do rozbudowy
pasieki Koła oraz pozwolą organizować w przyszłości dni otwarte dla uczniów szkół i przedszkoli,
spełniając rolę edukacyjną na temat roli pszczół środowisku.
Departament Turystyki
1. Konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa
i turystyki. Wytyczanie, znakowanie, utrzymanie szlaków turystycznych.
Efekty realizowanych zadań w ramach konkursu:
poprawienie oznakowania turystycznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów
na szlakach turystycznych.
2. Konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa
iTurystyki pn. “Śląskie. Łączy nas turystyka”.
Efekty realizowanych zadań w ramach konkursu:
pobudzenie ruchu turystycznego w obiektach i atrakcjach turystycznych na terenie województwa
śląskiego.
3. Konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki
i krajoznawstwa w 2020 r. w ramach wsparcia turystyki zorganizowanej dzieci i młodzieży pn.
“Odkryj Śląskie”.
Efektem realizowanych zadań w ramach konkursu było wsparcie turystyki zorganizowanej dzieci
imłodzieży.
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Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia

1.

Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego
w 2020 roku pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom
psychicznym”.

Celem konkursu była promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym
mieszkańców Województwa Śląskiego, jak również zapewnienie osobom z zaburzeniami
psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb. Z uwagi na pandemię COVID-19
realizatorzy zadań byli zobowiązani do prowadzenia swoich Projektów zdalnie z uwagi na
bezpieczeństwo beneficjentów. Przy wykorzystaniu narzędzi do porozumiewania się na odległość
prowadzono warsztaty, konsultacje oraz nagrywano podcasty skierowane do osób z różnych grup
wiekowych. Stworzono również grupę wsparcia online prowadzoną przez psychologów. Celem
powyższych działań było wzmocnienie zdrowia psychicznego beneficjentów oraz udzielania
wsparcia osobom w kryzysie psychicznym wywołanym pandemią.
2.

Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego
w 2020 roku w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS”.

Celem konkursu było podjęcie działań z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV wśród
społeczeństwa, w tym: ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV, zapewnienie
odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.
W związku z wprowadzonymi środkami ostrożności związanymi z obowiązującym stanem
epidemii COVID-19 realizowane zadania zapewniły bezpieczeństwo uczestnikom projektów.
Nakręcono min. film edukacyjny dotyczący tematyki HIV/AIDS oraz przeprowadzono w formule
zdalnejwarsztaty edukacyjne dla młodzieży.
3.

Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego
w 2020 r. pn: „Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości
i

nadwagi,

profilaktyki

chorób

płuc

ze

szczególnym

uwzględnieniem

profilaktyki

antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”.
Celem konkursu było wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości
życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu, a także poprawa sposobu
żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa oraz aktywności fizycznej społeczeństwa. Z uwagi na
pandemię COVID-19 realizatorzy zadań byli zobowiązani do prowadzenia swoich Projektów
zdalnie z uwagi na bezpieczeństwo beneficjentów. W ramach Projektów przekazano informację
o roli dla zdrowia, jaką odgrywają zdrowe nawyki żywieniowe oraz aktywność fizyczna oraz
propagowano zmiany nawyków żywieniowych z wykorzystaniem produktów BIO zdrowej
żywności. Prowadzono konsultacje, wyprodukowano film, opracowano i dystrybuowano ulotki
i plakaty związane ze zdrowym odżywianiem.
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4.

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące realizacji
zadań

w

działalności

dziedzinie

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych

pn.:

“Śląskie

niepełnosprawnym”.
Celem konkursu było zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu, aktywizacja zawodowa, ochrona historii i budowanie poczucia tożsamości
narodowej oraz kulturowej.
5.

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące realizacji
zadań w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: “Organizowanie
różnorodnych form wsparcia dla dzieci i osób dorosłych oraz ich rodziców i opiekunów
w zakresie niepełnosprawności: intelektualnej, wzrokowej oraz ze spectrum autyzmu i zespołu
Aspergera”.

Celem konkursu była promocja działań organizacji, realizacja ich misji i wizji, zwiększenie
efektywności w pozyskiwaniu nowych beneficjentów i potencjalnych kontrahentów, włączenie
otoczenia osób z niepełnosprawnością, wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez organizację
czasu wspierającą efekty rehabilitacji, szczególnie dotyczących poprawy stanu zdrowia
uczestników, w tym kondycji fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych uspołecznienia oraz
zwiększenia aktywności w życiu społecznym osób niepełnosprawnych z regionu

II.2 Zestawienie zadań zleconych przez Samorząd Województwa Śląskiego w 2020
roku w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. „małe granty”)

Lp.

Nazwa
Departamentu

Tytuł zadania

Nazwa organizacji

1

2

3

4

1.

Departament
Edukacji,
Nauki i
Współpracy
z Młodzieżą

Stworzenie
merytorycznych
i technicznych podwalin
harcerskiego archiwum
społecznego we
współpracy
międzypokoleniowej

Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej Okręg
Górnośląski z siedzibą
w Bielsku-Białej

2.

Departament
Edukacji,
Nauki i
Współpracy
z Młodzieżą

Moje życie wolne od
uzależnień

Fundacja Nowe Horyzonty
z siedzibą w Warszawie
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Wysokość
środków
finansowych
przekazanych
organizacji
na realizację
zadania

5

9.988,00

10.000,00

Departament
Edukacji,
Nauki i
Współpracy
z Młodzieżą

Opracowanie ulotek
mających na celu
edukację społeczną na
temat FAS/FASD

Fundacja Fascynujący Świat
Dziecka Ustroń

8.500,00

Departament
Obsługi
Zarządu

"Działalność na rzecz
kobiet Województwa
Śląskiego –Integracyjne
warsztaty psychologiczne
dla wdów górniczych,
matek – podopiecznych
Fundacji Rodzin
Górniczych”

Fundacja Rodzin Górniczych
z Katowic

10.000,00

5.

Departament
Obsługi
Zarządu

"Tropem Wilczym. Bieg
Pamięci żołnierzy
Wyklętych” Gliwice 2020

Stowarzyszenie WiN- Wolność
i Niezawisłość Zrzeszenie
Oficerów i Żołnierzy Oddziałów
Partyzanckich
i Konspiracyjnych Krajowa
Komenda Główna WiN Lata
1945-1963 Warszawa
Inspektorat Śląski z Gliwic

6.

Departament
Obsługi
Zarządu

"Jubileusz 45-lecia
Orkiestry Dętej Piast"

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta
KWK Piast z Bierunia

7.

Departament
Obsługi
Zarządu

"Konferencja i piknik dla
osób z dysfunkcją
wzroku"

Fundacja Szansa dla
Niewidomych Tyflopunkt
Fundacji „Szansa” z Katowic

9.000,00

8.

Departament
Obsługi
Zarządu

"Posiłki obiadowe dla
osób bezdomnych z
Województwa Śląskiego
w czasie pandemii Covid19"

Górnośląskie Towarzystwo
Charytatywne z Katowic

10.000,00

9.

Departament
Obsługi
Zarządu

„Pomoc żywnościowa
osobom bezdomnym i
ubogim"

Koło Bielskie Towarzystwa
Pomocy im. Św. Brata Alberta
z Bielska-Białej

10.000,00

10.

Departament
Obsługi
Zarządu

"Samorządy lokalne
wobec seniorów 2020"

Fundacja na rzecz Promocji
i Rozwoju Sołectwa
Karczewice z Karczewic

11.

Departament
Obsługi
Zarządu

"Pomoc żywnościowa dla
osób bezdomnych
i wykluczonych
społecznie".

Stowarzyszenie Pomagamy
Sercem z Sosnowca

3.

4.
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4.400,00

10.000,00

10.000,00

10 000,00

12.

Departament
Obsługi
Zarządu

"Jubileusz 100-lecia
Orkiestry Kopalni
Mysłowice-Wesoła"

13.

Departament „Bohaterom „Solidarności”
Stowarzyszenie Aktywna Jura
Obsługi
w 40. rocznicę powstania
z Myszkowa
Zarządu
Związku”

14.

Departament
Obsługi
Zarządu

„Święta Bożego
Narodzenia u Brata
Alberta”

Towarzystwo Pomocy im. Św.
Brata Alberta
Koło Gliwickie z Gliwic

15.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Pogwarzyć i powarzyć
w sieci. E-integracja
seniorów w czasach
pandemii

Fundacja Wspólnota
Wielopokoleniowa

16.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

S.W.A.T – senior
w aktywności twórczej –
2020

Fundacja Mój czas dla seniora
im. Wandy i Józefa

10.000,00

17.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Wspieramy seniorów

Fundacja Auxilium

9.700,00

18.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Aktywny Senior
Województwa Śląskiego
w czasach pandemii.

Stowarzyszenie Aktywny
Wojkowicki Senior

9.000,00

19.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Kalendarz Seniora 2020Niezbędnik Seniora:
Koronawirusnajważniejsze porady

Stowarzyszenie Pracy
Socjalnej Auxilio Venire

20.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Razem damy radę

Caritas Archidiecezji
Częstochowskiej

10.000,00

21.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Organizacja zajęć
sportowych dla osób
w wieku emerytalnym
zagrożonych
wykluczeniem w obliczu
COVID-19

Akademicki Związek Sportowy
Uniwersytetu Śląskiego

9.900,00

Fundacja Kultura i Tradycje
Górnicze z Katowic

10.000,00

10.000,00

10.000,00

9.999,78
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10.000,00

22.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Kuchenne manewry
Śląskich Seniorów

Siemińskie Stowarzyszenie
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów SIEMA

23.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Działania z zakresu
aktywizacji seniorów
w okresie epidemii
COVID-19

Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Łazach

24.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Giętki Senior 60+

Stowarzyszenie Zawierciański
Uniwersytet Trzeciego Wieku

9.700,00

Aktywizacja seniorów
w dobie pandemii

Fundacja Komunikacji
Międzykulturowej THE LINK

9.918,00

Szare odcienie pandemii

Fundacja Jesteśmy dla Was

10.000,00

27.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Senior w Koronie

Fundacja Neuro Viribus

10.000,00

28.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Aktywny Senior w czasie
pandemii

Jaworznicki Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Stowarzyszenie

29.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Quest – Seniorzy na
ścieżkach Częstochowy

Częstochowskie
Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
PERASADA

30.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Doposażenie
wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego
i medycznego Hospicjum
św. Ojca Pio w Pszczynie,
w celu przeciwdziałania
skutkom COVID-19

Stowarzyszenie Hospicjum
św. Ojca Pio

31.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Zawsze i wszędzie –
aktywny senior

Stowarzyszenie Ludzie Miasta

32.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Aktywizacja seniorów w
okresie epidemii
COVID-19

Stowarzyszenie Rudzki
Uniwersytet Trzeciego Wieku

25.

26.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej
Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

9.000,00

7.555,00

29

9.870,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

7.441,83

33.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Aktywny senior w dobie
SARS-CoV-2

Stowarzyszenie Dobry
Kierunek

5.940,00

34.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

„Akcja Aktywacja”

Fundacja Rozwoju Ekonomii
Społecznej

10.000,00

35.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Mądrość natury
wsparciem w walce
z pandemią – warsztaty
dla seniorów

Stowarzyszenie Siloe

36.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Śląska jesień.

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rybnik

37.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Barwy jesieni

Fundacja Park Śląski

Aktywizacja i integracja
seniorów w okresie
pandemii

Stowarzyszenie Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Gliwicach

Aktywni jesienią

Stowarzyszenie FAMI.LOCK

Przeciwdziałanie depresji
seniorów dotkniętych
bezdomnością

Fundacja Zacisze Grażyny

10.000,00

SENIORZY KONTRA
WIRUS

Tarnogórskie Stowarzyszenie
Obywatelskie

10.000,00

Tarnogórska Akademia
Seniora

Tarnogórskie Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku

4.473,00

Bezpieczni – Niezależni

Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów Policyjnych nr 17
w Mikołowie

10.000,00

Przez Sport i Ruch do
zdrowia i sprawności

Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Kalety

10.000,00

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej
Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej
Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej
Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej
Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej
Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej
Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej
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5.100,00

6.450,00

8.500,00

10.000,00

10.000,00

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

8.810,00

Aktywnie i kreatywnie

Rudzkie Stowarzyszenie
Inicjatyw Niebanalnych In-Ni

Doświadczenie i
bezpieczeństwo – Tarcza
seniora 2020

Stowarzyszenie „7 Dolin”

Zadbajmy o swoje ciało
i duszę

Fundacja Europejski Instytut
Outsourcingu

10.000,00

Paczki żywnościowe dla
najuboższych seniorów

Caritas Archidiecezji
Katowickiej

10.000,00

49.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Dostarczanie posiłków
świątecznych dla
seniorów w trudnej
sytuacji materialnej
w formie paczek
prowiantowych

Fundacja Teatru Grodzkiego
Centrum Integracji Społecznej

10.000,00

50.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Paka dla Seniora

Stowarzyszenie MOST

51.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

By chciało się chcieć
podaruj święta

Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Dobroczynne

10.000,00

Śląski Związek Pszczelarzy
w Katowicach

9.878,66

45.

46.

47.

48.

52.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej
Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej
Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Rozwój i wsparcie
Departament działalności pszczelarskiej
Terenów
w celu zwiększenia
Wiejskich
populacji pszczół
w Województwie Śląskim

7.800,00

10.000,00

53.

Departament
Sportu

Turnieje piłki siatkowej z
okazji X-lecia UKS
Źródełko Katowice pod
patronatem Rektora
Akademii Wychowania
w Katowicach

Uczniowski Klub Sportowy
„Źródełko”

54.

Departament
Sportu

Akademickie Mistrzostwa
Polski w Snowboardzie

AZS UŚ w Katowicach

1.000,00

55.

Departament Pozytywna Energia: sport,
Sportu
zdrowie, odporność

Klub Sportowy Ronin
w Tychach

10.000,00
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4.000,00

56.

Departament
Sportu

Letnie Mistrzostwa
Województwa Śląskiego

Śląski Związek Piłki Ręcznej
w Katowicach

10.000,00

57.

Departament
Sportu

VII Ogólnopolski Turniej
Piłki ręcznej Silesia
Handball CUP.

Śląski Związek Piłki Ręcznej
w Katowicach

10.000,00

Departament
Sportu

Finały Otwartych
Mistrzostw Śląska
w siatkówce plażowej
o puchary Członka
Zarządu Województwa
Śląskiego

Klub Sportowy Rudziniec
w Rudzińcu

59.

Departament
Sportu

Zawody strzeleckie w 100
Rocznicę II Powstania
Śląskiego oraz z okazji
100 rocznicy zwycięskiej
Bitwy Warszawskiej
i 30 lecie Samorządów

Kurkowe Bractwo Strzeleckie
w Pszczynie

V Otwarte Mistrzostwa
Jaworzna
w badmintonie
im. M. Ciołczyka

Klub Sportowy Wolant
Jaworzno

10.000,00

60.

Departament
Sportu

61.

Departament
Sportu

Jubileusz XX lecia
Uczniowskiego klubu
sportowego „Dwójka”
Kozy

UKS „Dwójka” Kozy

10.000,00

62.

Departament
Sportu

Piłkarski Turniej
Jubileuszowy

AKS Wyzwolenie Chorzów

9.916,85

63.

Departament
Sportu

XVIII Międzynarodowy
Integracyjny Turniej
Tenisa Stołowego

Ludowe Integracyjne
Towarzystwo Sportowe „Meble
Anders”

10.000,00

64.

Departament
Sportu

I Śląskie MTB CUP

Stowarzyszenie „Aktywne
Miasto” z siedzibą
w Tychach

10.000,00

65.

Departament
Sportu

Organizacja VIII
Otwartych Mistrzostw
Armada Golf Cup

Stowarzyszenie „Bytomski
Golf”

8.640,00

58.
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9.951,94

10.000,00

66.

Departament
Sportu

Mistrzostwa Polski
Młodzików
w Badmintonie

UKS Unia Bieruń
w Bieruniu

67.

Departament
Sportu

Crossminton - świetny
sposób na ciekawe hobby

Fundacja Rodzin Polskich
im. Jana Pawła II
w Świętochłowicach

68.

III Puchar Polski Seniorów
w szpadzie Kobiet
Departament
i Mężczyzn - MEMORIAL
Sportu
PROF Zbigniewa
Czajkowskiego

Klub Sportowy AZS AWF
Katowice

Departament
Sportu

Śląskie Wojewódzkie
Zrzeszenie Ludowe Zespoły
Sportowe w Katowicach

10.000,00

69.

III Turniej Piłki Nożnej
Zrzeszenia LZS Orlików
E1 (2010r. i mł.) „Wakacje
z piłką – szukamy
piłkarskich Janków”

70.

Departament
Sportu

Otwarte Mistrzostwa
Śląska Long Drive Golf

Stowarzyszenie Golf Park
Mikołów w Mikołowie

8.200,00

71.

Departament
Sportu

XXI Turniej Piłki Nożnej
Akademia
Cup PRO 2020 im.
Alfreda Potrawy

Akademia Piłki Nożnej GKS
Tychy w Tychach

10.000,00

72.

Departament
Sportu

SMS Arena Cup 2020

Akademia Piłki Nożnej
GKS Tychy w Tychach

10.000,00

73.

Departament
Sportu

Drużynowe Mistrzostwa
Polski Osób
Niepełnosprawnych
w Tenisie Stołowym

Ludowe Integracyjne
Towarzystwo Sportowe „Meble
Anders”

10.000,00

74.

Departament
Sportu

IV Szachowe Mistrzostwa
Polski Seniorów +55, +65,
+75 i Seniorek +50

Międzyprzedszkolny UKS
„Smerfy”

5.000,00

75.

Departament
Sportu

Jubileuszowe Zawody
Sportowe

AKS Wyzwolenie Chorzów

10.000,00
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10.000,00

4.343,36

10.000,00

76.

Departament
Sportu

Aktywny Senior. Treningi
stacjonarne
i online w czasie
pandemii

KS „Ronin” w Bieruniu

9.400,00

77.

Departament
Sportu

Bezpłatne zajęcia
sportowe dla dzieci
od 3 do 7 lat- „Mały Ninja"

KS „Ronin” w Tychach

10.000,00

78.

Departament
Sportu

EUROPACUP BESKIDY
MARATON

Rodzinny Klub Biegacza
„Baca” Radziechowy

9.600,00

Departament
Sportu

Organizacja zajęć dzieci
i młodzieży uzdolnionej
sportowo

Gminny Klub Sportowy
Radziechowy-Wieprz
w Wieprzu

10.000,00

79.

Treningi specjalistyczne
Sekcji Sportów
Obronnych w ramach
Międzyszkolny Specjalistyczny
przygotowań do zawodów
Klub Sportowy "Zagłębie"
edycji Airsoft Team
Poland 2,5

10.000,00

80.

Departament
Sportu

81.

Departament
Sportu

W-f online. Alternatywa
dla dzieci i młodzieży
w czasach pandemii.

KS „Ronin” Bieruń

82.

Departament
Sportu

I Turniej Eliminacyjny
młodej kadry KJ
Maciejówka MOSiR
Zabrze

Klub Jeździecki Maciejówka
MOSiR Zabrze

83.

Departament
Sportu

Młodzieżowe Mistrzostwa
Polski Futsalu kobiet
U-18

Klub Sportowy SWD
Wodzisław Śląski

84.

Departament
Sportu

Turniej Badmintona SBL
Grand Prix Polski Juniona
i Młodzika

Uczniowski Klub Sportowy
SBL Badminton Academy
w Bieruniu

10.000,00

SUMA

770.006,42

34

9.080,00

9.950,00

10.000,00
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II.3 Zestawienie złożonych ofert i umów zawartych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Lp.

Nazwa
Departamentu

Tytuł konkursu

Wysokość środków
finansowych
przekazanych
organizacjom na
realizację zadań
(01.01.202031.12.2020)

1

2

3

4

5

6

1.

Departament
Edukacji, Nauki
i Współpracy
z Młodzieżą

Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne
Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji
publicznej z uwzględnieniem obchodów
Stulecia Wybuchu II Powstania Śląskiego, które
będą realizowane w 2020 roku

39.950,00

11

5

2.

Departament
Gospodarki
i Współpracy
Międzynarodowej

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne
Województwa Śląskiego w dziedzinie
działalności wspomagającej rozwój
gospodarczy,
w tym rozwój przedsiębiorczości

59.999,61

14

7

Departament Kultury

Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne
Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury
oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa
kulturowego w 2020 r

393.550,00

214

48

3.

36

Liczba ofert złożonych
przez organizacje w
ramach ogłoszonego
konkursu

Liczba umów
zawartych na
realizację zadań w
ramach konkursu

4.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych Województwa Śląskiego w
dziedzinie polityki społecznej – zapewnienie
instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2020 roku.

9.379.853,99

4

3

5.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie
profilaktyki uzależnień w województwie śląskim
w 2020 roku.

75.800

7

5

6.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień w Województwie Śląskim w 2020
roku.

325.202

25

16

Departament Sportu

Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne
Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury
fizycznej realizowane w terminie od dnia
podpisania umowy do dnia 16.12.2020 r.

5.341.368,16

97

62

7.

37

8.

9.

10.

11.

Departament Sportu

Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne
Województwa Śląskiego w dziedzinie
bezpieczeństwa publicznego realizowane
w terminie od dnia podpisania umowy do
16.12.2020 roku

999.490,00

8

5

Departament Sportu

Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne
Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury
fizycznej p.n. Wyłonienie organizatora
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach
zimowych realizowane w terminie od dnia
podpisania umowy do 29.05.2020 roku

686.998,30

1

1

Departament Sportu

Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne
Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury
fizycznej realizowane w terminie od dnia
podpisania umowy do 16.12.2020 roku

800.000,00

446

73

Departament Sportu

Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne
Województwa Śląskiego w dziedzinie
bezpieczeństwa publicznego realizowane
w terminie od dnia podpisania umowy do
16.12.2020 roku

485.315,13

3

2

38

12.

Departament
Terenów Wiejskich

Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania
publiczne dotyczące ochrony przyrody
i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do
roku 2020

492.616,00

2

2

13.

Departament
Terenów Wiejskich

Drugi otwarty konkurs ofert na zadania
publiczne promujące Program Owca Plus do
roku 2020

19.250,00

6

3

14.

Departament
Terenów Wiejskich

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne
dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych
w województwie śląskim w 2020 roku

200.000,00

2

1

15.

Departament
Turystyki

Konkursu ofert na zadania publiczne
Województwa Śląskiego w dziedzinie
krajoznawstwa i turystyki. Wytyczanie,
znakowanie, utrzymanie szlaków turystycznych

95.000,00

11

9

16.

Departament
Turystyki

Konkurs ofert na zadania publiczne
Województwa Śląskiego w dziedzinie
krajoznawstwa i turystyki pn. „Śląskie. Łączy
nas turystyka”

60.000,00

28

12

Departament
Turystyki

Konkurs ofert na zadania publiczne
Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki
i krajoznawstwa w 2020 r. w ramach wsparcia
turystyki zorganizowanej dzieci i młodzieży pn.
„Odkryj Śląskie”

922.062,48

23

11

17.

39

18..

Departament
Nadzoru Podmiotów
Leczniczych
i Ochrony Zdrowia

Konkurs ofert na realizację zadania
Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia
publicznego w 2020 roku
pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego
i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"

108.005,99

26

7

19.

Departament
Nadzoru Podmiotów
Leczniczych
i Ochrony Zdrowia

Konkurs ofert na realizację zadania
Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia
publicznego w 2020 roku
w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV
i Zwalczania AIDS”

17.600,00

5

2

20.

Departament
Nadzoru Podmiotów
Leczniczych
i Ochrony Zdrowia

Konkurs ofert na realizację zadania
Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia
publicznego w 2020 r. pn.: „Wsparcie działań
promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki
otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze
szczególnym uwzględnieniem profilaktyki
antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla
zdrowia zanieczyszczone powietrze”

50.680,00

17

5

21.

Departament
Nadzoru Podmiotów
Leczniczych
i Ochrony Zdrowia

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne
Województwa Śląskiego, dotyczące realizacji
zadań w dziedzinie działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych pn.: „Śląskie
niepełnosprawnym”

9.935,00

9

1

40

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne
Województwa Śląskiego, dotyczące realizacji
zadań w dziedzinie działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych pn.: „Organizowanie
różnorodnych form wsparcia dla dzieci i osób
dorosłych oraz ich rodziców i opiekunów w
zakresie niepełnosprawności: intelektualnej,
wzrokowej oraz ze spektrum Autyzmu i zespołu
Aspergera”

22.

Departament
Nadzoru Podmiotów
Leczniczych
i Ochrony Zdrowia

23.

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne
Województwa Śląskiego pod nazwą: „Edukacja
Departament Obsługi
i promocja działań związanych z kontynuacją
Zarzadu
kampanii: „Śląskie. Dla Seniora” i „Śląskie. Dla
Kobiety”

24.

Departament Obsługi
Zarzadu

59.561,88

9

3

Nie przekazano
środków.

50

Konkurs
unieważniono
z powodu epidemii.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego Województwa Śląskiego w
zakresie promocji społeczeństwa
obywatelskiego

Nie przekazano
środków

20

Konkurs
unieważniono
z powodu pandemii.

SUMA

21.168.880,96

1.038

283

41

II.4 Zestawienie liczby organizacji, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert oraz beneficjentów i osób
zaangażowanych w realizację zadań

Lp.

Nazwa
Departamentu

Tytuł konkursu

Wysokość środków
finansowych
przekazanych
organizacjom na
realizację zadań
(01.01.202031.12.2020)

1

2

3

4

5

6

7

Departament
Edukacji, Nauki
i Współpracy z
Młodzieżą

Otwarty konkursu ofert
na zadania publiczne
Województwa Śląskiego
w dziedzinie edukacji publicznej
z uwzględnieniem obchodów
Stulecia Wybuchu
II Powstania Śląskiego, które
będą realizowane w 2020 roku

39.950,00

5

1.480

73

1.

42

Liczba organizacji,
które otrzymały
Liczba beneficjentów
dofinansowanie na
zadań publicznych
realizację zadań w
konkursie

Liczba osób
zaangażowanych w
realizację zadań
publicznych (w tym
wolontariuszy)

2.

3.

4.

Departament
Gospodarki
i Współpracy
Międzynarodowej

Otwarty konkurs ofert
na zadania publiczne
Województwa Śląskiego
w dziedzinie działalności
wspomagającej rozwój
gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości

59.999,61

7

31.714

412

Departament
Kultury

Otwarty konkursu ofert
na zadania publiczne
Województwa Śląskiego
w dziedzinie kultury oraz ochrony
i upowszechniania dziedzictwa
kulturowego w 2020 r.

393.550,00

55

91.417

765

Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych Województwa
Śląskiego w dziedzinie polityki
społecznej – zapewnienie
instytucjonalnej pieczy zastępczej
w 2020 r.

9.379.853,99

3

177

138

43

5.

Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej

Konkurs ofert na realizację zadań
w zakresie profilaktyki uzależnień
w województwie śląskim
w 2020 r.

75.800

4

2.363

23 (4)

6.

Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej

Konkurs ofert na realizację zadań
w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów
uzależnień w województwie
śląskim w 2020 r.

325.202

14

4.481.570

112 (15)

Departament
Sportu

Otwarty konkurs ofert na zadanie
publiczne Województwa Śląskiego
w dziedzinie kultury fizycznej
realizowane w terminie od dnia
podpisania umowy
do 16.12.2020 r.

5.341.368,16

61

56.656

6.259

7.

44

8.

9.

10.

Departament
Sportu

Otwarty konkurs ofert na zadanie
publiczne Województwa Śląskiego
w dziedzinie bezpieczeństwa
publicznego realizowane
w terminie od dnia podpisania
umowy do 16.12.2020 r.

999.490,00

5

nie jest możliwe
określenie liczby
osób
przebywających w
górach i nad
wodami, o których
bezpieczeństwo
dbają jednostki
GOPR i WOPR

Departament
Sportu

Otwarty konkurs ofert na zadanie
publiczne Województwa Śląskiego
w dziedzinie kultury fizycznej p.n.
wyłonienie organizatora
Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w sportach zimowych
realizowane w terminie od dnia
podpisania umowy
do 29.05.2020 r.

686.998,30

1

1.100

567

Departament
Sportu

Otwarty konkurs ofert na zadanie
publiczne Województwa Śląskiego
w dziedzinie kultury fizycznej
realizowane w terminie od dnia
podpisania umowy
do 16.12.2020 r.

800.000,00

73

5.775

883

45

135

499.258,42

2

nie jest możliwe
określenie liczby
osób
przebywających w
górach i nad
wodami, o których
bezpieczeństwo
dbają jednostki
GOPR i WOPR

11.

Departament
Sportu

Otwarty konkurs ofert na zadanie
publiczne Województwa Śląskiego
w dziedzinie bezpieczeństwa
publicznego realizowane
w terminie od dnia podpisania
umowy do 16.12.2020 roku

12.

Departament
Terenów
Wiejskich

Pierwszy otwarty konkurs ofert
zadania publiczne dotyczące
ochrony przyrody i krajobrazu
zawarte w Programie Owca Plus
do roku 2020

485.315,13

2

2.000

200

13.

Departament
Terenów
Wiejskich

Drugi otwarty konkurs ofert
na zadania publiczne promujące
Program Owca Plus do roku 2020

19.250,00

3

300

40

14.

Departament
Terenów
Wiejskich

Otwarty konkurs ofert
na zadania publiczne dotyczące
wsparcia gospodarstw
edukacyjnych w województwie
śląskim w 2019 roku

200.000,00

1

4.050

46

70

100

Departament
Turystyki

Konkursu ofert na zadania
publiczne Województwa Śląskiego
w dziedzinie krajoznawstwa
i turystyki. Wytyczanie,
znakowanie, utrzymanie szlaków
turystycznych.

95 000,00

8

400 000

200

Departament
Turystyki

Konkurs ofert na zadania
publiczne Województwa Śląskiego
w dziedzinie krajoznawstwa
i turystyki pn. „Śląskie. Łączy nas
turystyka”

600.000,00

11

25.627

100

17.

Departament
Turystyki

Konkurs ofert na zadania
publiczne Województwa Śląskiego
w dziedzinie turystyki
i krajoznawstwa w 2020 r.
w ramach wsparcia turystyki
zorganizowanej dzieci i młodzieży
pn. „Odkryj Śląskie”

922.062,48

11

2.765

120

18.

Departament
Nadzoru
Podmiotów
Leczniczych
i Ochrony
Zdrowia

Konkurs ofert na realizację
zadania Województwa Śląskiego
z zakresu zdrowia publicznego
w 2020 roku
pod nazwą: „Promocja zdrowia
psychicznego i zapobieganie
zaburzeniom psychicznym".

108.005,99

7

97.214

52

15.

16.

47

19.

Departament
Nadzoru
Podmiotów
Leczniczych
i Ochrony
Zdrowia

Konkurs ofert na realizację
zadania Województwa Śląskiego
z zakresu zdrowia publicznego
w 2020 roku
w ramach „Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV
i Zwalczania AIDS”

1.7600,00

2

1.784

15

20.

Departament
Nadzoru
Podmiotów
Leczniczych
i Ochrony
Zdrowia

Konkurs ofert na realizację
zadania Województwa Śląskiego
z zakresu zdrowia publicznego
w 2020 r. pn.: „Wsparcie działań
promujących zdrowie z zakresu:
profilaktyki otyłości i nadwagi,
profilaktyki chorób płuc ze
szczególnym uwzględnieniem
profilaktyki antynikotynowej oraz
zagrożeń jakie niesie dla zdrowia
zanieczyszczone powietrze”

50.680,00

5

4.883

50

21.

Departament
Nadzoru
Podmiotów
Leczniczych
i Ochrony
Zdrowia

Otwarty konkurs ofert na zadania
publiczne Województwa
Śląskiego, dotyczące realizacji
zadań w dziedzinie działalności na
rzecz osób niepełnosprawnych
pn.: „Śląskie niepełnosprawnym”

9.935,00

1

10

6

48

22.

23.

Departament
Nadzoru
Podmiotów
Leczniczych
i Ochrony
Zdrowia

Otwarty konkurs ofert na zadania
publiczne Województwa
Śląskiego, dotyczące realizacji
zadań w dziedzinie działalności na
rzecz osób niepełnosprawnych
pn.: „Organizowanie różnorodnych
form wsparcia dla dzieci i osób
dorosłych oraz ich rodziców
i opiekunów w zakresie
niepełnosprawności: intelektualnej,
wzrokowej oraz ze spektrum
Autyzmu i zespołu Aspergera”

59.561,88

3

155

29

Departament
Obsługi Zarzadu

Otwarty konkurs ofert na zadania
publiczne Województwa Śląskiego
pod nazwą: „Edukacja i promocja
działań związanych z kontynuacją
kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”
i „Śląskie. Dla Kobiety”

Nie przekazano
środków. Konkurs
unieważniono z
powodu pandemii.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

49

24.

Departament
Obsługi Zarzadu

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego
Województwa Śląskiego
w zakresie promocji
społeczeństwa obywatelskiego

Nie przekazano
środków. Konkurs
unieważniono
z powodu pandemii

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

SUMA

21.168.880,96

284

5.211 040

10.349 (19)

50

Zebrane dane pokazują, że około 5.211.040 osób było beneficjentami zadań publicznych
realizowanych w 2020 roku przez podmioty trzeciego sektora, a finansowanych przez Samorząd
Województwa.
Jednocześnie z zebranych danych wynika, iż w realizację zadań publicznych, zlecanych w 2020
roku przez Samorząd Województwa Śląskiego, zaangażowanych było około 10.349 osób (w tym
wolontariusze).

beneficjenci 5.211.040 osób

wolontariusze 10.348 osób

51

II.5 Zestawienie organizacji, które otrzymały dofinansowanie w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert „małe granty”, zawierające
liczbę beneficjentów i osób zaangażowanych w realizację zadań

Liczba osób
zaangażowanych w
realizację zadania (w tym
wolontariuszy)

Lp.

Nazwa Departamentu

Tytuł zadania

Nazwa organizacji

Liczba beneficjentów
zadania

1

2

3

4

6

7

1.

Departament
Edukacji, Nauki
i Współpracy
z Młodzieżą

Stworzenie merytorycznych i technicznych
podwalin harcerskiego archiwum
społecznego we współpracy
międzypokoleniowej

Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej
Okręg Górnośląski
z siedzibą w BielskuBiałej

4.252

30

2.

Departament
Edukacji, Nauki
i Współpracy
z Młodzieżą

Moje życie wolne od uzależnień

Fundacja Nowe
Horyzonty z siedzibą
w Warszawie

142

5

3.

Departament
Edukacji, Nauki
i Współpracy
z Młodzieżą

Opracowywanie ulotek mających na celu
edukację społeczną na temat FAS/FASD

Fundacja Fascynujący
Świat Dziecka Ustroń

15

5

52

4.

5.

6.

Departament Obsługi
Zarządu

Departament Obsługi
Zarządu

Departament Obsługi
Zarządu

"Działalność na rzecz kobiet województwa
śląskiego –Integracyjne warsztaty
psychologiczne dla wdów górniczych,
matek – podopiecznych Fundacji Rodzin
Górniczych”

Fundacja Rodzin
Górniczych z Katowic

54

2

"Tropem Wilczym. Bieg Pamięci żołnierzy
Wyklętych” Gliwice 2020.

Stowarzyszenie WiNWolność i
Niezawisłość
Zrzeszenie Oficerów
i Żołnierzy Oddziałów
Partyzanckich
i Konspiracyjnych
Krajowa Komenda
Główna WiN Lata
1945-1963 Warszawa
Inspektorat Śląski
z Gliwic

800

200

Stowarzyszenie
Orkiestra Dęta KWK
Piast z Bierunia

ze względu na
szczególny charakter
zadania brak
możliwości
określenia faktycznej
liczby beneficjentów

3

„Jubileusz 45-lecia Orkiestry Dętej Piast”.

53

7.

Departament Obsługi
Zarządu

„Konferencja i piknik dla osób z dysfunkcją
wzroku”

Fundacja Szansa dla
Niewidomych
Tyflopunkt Fundacji
„Szansa” z Katowic

1.000

6

8.

Departament Obsługi
Zarządu

„Posiłki obiadowe dla osób bezdomnych
z województwa śląskiego w czasie
pandemii Covid-19”

Górnośląskie
Towarzystwo
Charytatywne
z Katowic

2.000

13

9.

Departament Obsługi
Zarządu

„Pomoc żywnościowa osobom bezdomnym
i ubogim”

Koło Bielskie
Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
z Bielska-Białej

1.400

15

10.

Departament Obsługi
„Samorządy lokalne wobec seniorów 2020”
Zarządu

Fundacja na rzecz
Promocji i Rozwoju
Sołectwa Karczewice
z Karczewic

200

3

11.

Departament Obsługi
Zarządu

Stowarzyszenie
Pomagamy Sercem
z Sosnowca

152

10

„Pomoc żywnościowa dla osób
bezdomnych i wykluczonych społecznie”

54

12.

Departament Obsługi
Zarządu

„Jubileusz 100-lecia Orkiestry Kopalni
Mysłowice-Wesoła”

Fundacja Kultura
i Tradycje Górnicze
z Katowic

ze względu na
szczególny charakter
zadania brak
możliwości
określenia faktycznej
liczby beneficjentów

13.

Departament Obsługi
Zarządu

„Bohaterom „Solidarności” w 40 rocznicę
powstania Związku”

Stowarzyszenie
Aktywna Jura
z Muszkowa

50

4

14.

Departament Obsługi
Zarządu

„Święta Bożego Narodzenia u Brata
Alberta”

Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Gliwickie z Gliwic

150

brak możliwości określenia
liczby osób
zaangażowanych
w realizację zadania

15.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Pogwarzyć i powarzyć w sieci. E-integracja
seniorów w czasach pandemii

Fundacja Wspólnota
Wielopokoleniowa

16.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

S.W.A.T. – senior w aktywności twórczej –
2020.

Fundacja Mój czas dla
seniorami. Wandy i
Józefa

55

Z uwagi na
wprowadzenie
obostrzeń
covidowych
zrezygnowano
z zaplanowanych
działań.

30

2

4

10

17.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Wspieramy seniorów

Fundacja Auxilium

20

4

18.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Aktywny Senior Województwa Śląskiego
w czasach pandemii

Stowarzyszenie
Aktywny Wojkowicki
Senior

60

14

19.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Kalendarz Seniora 2020 – Niezbędnik
Seniora: Koronawirus – najważniejsze
porady

Stowarzyszenie Pracy
Socjalnej Auxilio
Venire

390

4

20.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Razem damy radę

Caritas Archidiecezji
Częstochowskiej

20

4

21.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Organizacja zajęć sportowych dla osób
w wieku emerytalnym zagrożonych
wykluczeniem w obliczu COVID-19

Akademicki Związek
Sportowy
Uniwersytetu
Śląskiego

21

7

22.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Kuchenne manewry Śląskich Seniorów

Siemińskie
Stowarzyszenie
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów SIEMA

40

10

23.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Działania z zakresu aktywizacji seniorów
w okresie epidemii COVID-19

Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Łazach

250

30

56

Giętki Senior 60+

Stowarzyszenie
Zawierciański
Uniwersytet Trzeciego
Wieku

50

6

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Aktywizacja seniorów w dobie pandemii
koronawirusa

Fundacja Komunikacji
Międzykulturowej THE
LINK

37

5

26.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Szare odcienie pandemii

Fundacja Jesteśmy
dla Was

51

11

27.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Senior w Koronie

Fundacja Neuro
Viribus

40

4

28.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Aktywny Senior w czasie pandemii

Jaworznicki
Uniwersytet Trzeciego
Wieku Stowarzyszenie

138

10

25

6

9

3

24.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

25.

29.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Quest – Seniorzy na ścieżkach
Częstochowy

Częstochowskie
Stowarzyszenie Na
Rzecz Osób
Niepełnosprawnych
PERASADA

30.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Doposażenie wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego i medycznego Hospicjum
św. Ojca Pio w Pszczynie, w celu
przeciwdziałania skutkom COVID-19

Stowarzyszenie
Hospicjum św. Ojca
Pio

57

31.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Zawsze i wszędzie – aktywny senior

Stowarzyszenie
Ludzie Miasta

25

7

32.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Aktywizacja seniorów w okresie epidemii
COVID-19

Stowarzyszenie
Rudzki Uniwersytet
Trzeciego Wieku

52

3

33.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Aktywny senior w dobie SARS-CoV-2

Stowarzyszenie Dobry
Kierunek

50

5

34.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

„Akcja Aktywacja”

Fundacja Rozwoju
Ekonomii Społecznej

24

7

35.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Mądrość natury wsparciem w walce
z pandemią – warsztaty dla seniorów

Stowarzyszenie Siloe

53

9

36.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Śląska jesień

Uniwersytet Trzeciego
Wieku Rybnik

25

4

37.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Barwy jesieni

Fundacja Park Śląski

45

8

58

38.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Aktywizacja i integracja seniorów w okresie
pandemii

Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Gliwicach

63

10

39.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Aktywni jesienią

Stowarzyszenie
FAMI.LOCK

112

3

40.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Przeciwdziałanie depresji seniorów
dotkniętych bezdomnością

Fundacja Zacisze
Grażyny

42

4

41.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

SENIORZY KONTRA WIRUS

Tarnogórskie
Stowarzyszenie
Obywatelskie

500

6

42.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Tarnogórska Akademia Seniora

Tarnogórskie
Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego
Wieku

98

7

43.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Bezpieczni – Niezależni

Stowarzyszenie
Emerytów i Rencistów
Policyjnych nr 17
w Mikołowie

20

5

44.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Przez Sport i Ruch do Zdrowia
i Sprawności

Stowarzyszenie
Społeczno –
Kulturalne Kalety

22

5

59

Aktywnie i Kreatywnie

Rudzkie
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Niebanalnych In-Ni

58

14

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Doświadczenie i bezpieczeństwo – Tarcza
seniora 2020

Stowarzyszenie
„7 Dolin”

62

7

47.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Zadbajmy o swoje ciało i duszę

Fundacja Europejski
Instytut Outsourcingu

300

6

48.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Paczki żywnościowe dla najuboższych
seniorów

Caritas Archidiecezji
Katowickiej

100

5

49.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Dostarczanie posiłków świątecznych dla
seniorów w trudnej sytuacji materialnej
w formie paczek prowiantowych

Fundacja Teatru
Grodzkiego Centrum
Integracji Społecznej

80

5

50.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Paka dla seniora

Stowarzyszenie
MOST

100

12

51.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

By chciało się chcieć podaruj święta

Chrześcijańskie
Stowarzyszenie
Dobroczynne

85

5

52.

Departament
Terenów Wiejskich

Rozwój i wsparcie działalności
pszczelarskiej w celu zwiększenia populacji
pszczół w województwie śląskim

Śląski Związek
Pszczelarzy
w Katowicach

7

3

45.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

46.

60

53.

Departament Sportu

Uczniowski Klub Sportowy SBL Badminton
Academy w Bieruniu

Uczniowski Klub
Sportowy „Źródełko”

152

6

54.

Departament Sportu

Akademickie Mistrzostwa Polski
w Snowboardzie

AZS UŚ w Katowicach

262

15

55.

Departament Sportu

Pozytywna Energia: sport, zdrowie,
odporność

Klub Sportowy Ronin
w Tychach

390

396

56.

Departament Sportu

Letnie Mistrzostwa Województwa Śląskiego

Śląski Związek Piłki
Ręcznej w Katowicach

160

36

57.

Departament Sportu

VII Ogólnopolski Turniej Piłki ręcznej Silesia Śląski Związek Piłki
Handball CUP
Ręcznej w Katowicach

192

13

58.

Departament Sportu

48

10

Finały Otwartych Mistrzostw Śląska
w siatkówce plażowej o puchary Członka
Zarządu Województwa Śląskiego

Klub Sportowy
Rudziniec w Rudzińcu

61

59.

Departament Sportu

Zawody strzeleckie w 100 Rocznicę II
Powstania Śląskiego oraz z okazji 100
rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej
i 30 lecie Samorządów

60.

Departament Sportu

V Otwarte Mistrzostwa Jaworzna
w badmintonie im. M. Ciołczyka

Klub Sportowy Wolant
Jaworzno

140

10

61.

Departament Sportu

Jubileusz XX lecia Uczniowskiego klubu
sportowego „Dwójka” Kozy

UKS „Dwójka” Kozy

253

19

62.

Departament Sportu

Piłkarski Turniej Jubileuszowy

AKS Wyzwolenie
Chorzów

84

20

Departament Sportu

XVIII Międzynarodowy Integracyjny Turniej
Tenisa Stołowego

Ludowe Integracyjne
Towarzystwo
Sportowe „Meble
Anders”

110

11

I Śląskie MTB CUP

Stowarzyszenie
„Aktywne Miasto”
z siedzibą
w Tychach

200

6

63.

64.

Departament Sportu

62

Kurkowe Bractwo
Strzeleckie
w Pszczynie

100

20

65.

Departament Sportu

Organizacja VIII Otwartych Mistrzostw
Armada Golf Cup

Stowarzyszenie
„Bytomski Golf”

62

4

66.

Departament Sportu

Mistrzostwa Polski Młodzików
w Badmintonie

UKS Unia Bieruń
w Bieruniu

125

6

67.

Departament Sportu

Crossminton - świetny sposób na ciekawe
hobby

Fundacja Rodzin
Polskich im. Jana
Pawła II
w Świętochłowicach

15

2

68.

Departament Sportu

III Puchar Polski Seniorów w szpadzie
Kobiet i Mężczyzn - MEMORIAL PROF
Zbigniewa Czajkowskiego

Klub Sportowy AZS
AWF Katowice

186

30

69.

Departament Sportu

III Turniej Piłki Nożnej Zrzeszenia LZS
Orlików E1 (2010r. i mł.) „Wakacje z piłką –
szukamy piłkarskich Janków

Śląskie Wojewódzkie
Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe
w Katowicach

211

50

70.

Departament Sportu

Otwarte Mistrzostwa Śląska Long Drive Golf

Stowarzyszenie Golf
Park Mikołów
w Mikołowie

42

5

71.

Departament Sportu

XXI Turniej Piłki Nożnej Akademia
Cup PRO 2020 im. Alfreda Potrawy

Akademia Piłki Nożnej
GKS Tychy w Tychach

667

18

63

Departament Sportu

SMS Arena Cup 2020

Akademia Piłki Nożnej
GKS Tychy w Tychach

686

18

73.

Departament Sportu

Drużynowe Mistrzostwa Polski Osób
Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym

Ludowe Integracyjne
Towarzystwo
Sportowe „Meble
Anders”

70

10

74.

Departament Sportu

IV Szachowe Mistrzostwa Polski Seniorów
+55, +65, +75 i Seniorek +50

Międzyprzedszkolny
UKS „Smerfy”

138

17

75.

Departament Sportu

Jubileuszowe Zawody Sportowe

AKS Wyzwolenie
Chorzów

88

20

76.

Departament Sportu

Aktywny Senior. Treningi stacjonarne
i online w czasie pandemii

KS „Ronin” w Bieruniu

293

295

77.

Departament Sportu

Bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci
od 3 do 7 lat- „Mały Ninja"

KS „Ronin” w Tychach

210

212

78.

Departament Sportu

EUROPACUP BESKIDY MARATON

Rodzinny Klub
Biegacza „Baca”
Radziechowy

147

30

72.

64

Gminny Klub
Sportowy
Radziechowy-Wieprz
w Wieprzu

50

7

79.

Departament Sportu

Organizacja zajęć dzieci i młodzieży
uzdolnionej sportowo

80.

Departament Sportu

Treningi specjalistyczne Sekcji Sportów
Obronnych w ramach przygotowań do
zawodów edycji Airsoft Team Poland 2,5

Międzyszkolny
Specjalistyczny Klub
Sportowy "Zagłębie"

20

20

81.

Departament Sportu

W-f online. Alternatywa dla dzieci
i młodzieży w czasach pandemii

KS „Ronin” Bieruń

260

264

82.

Departament Sportu

I Turniej Eliminacyjny młodej kadry
KJ Maciejówka MOSiR Zabrze

Klub Jeździecki
Maciejówka MOSiR
Zabrze

40

4

83.

Departament Sportu

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Futsalu
kobiet U-18

Klub Sportowy SWD
Wodzisław Śląski

238

250

Departament Sportu

Turniej Badmintona SBL Grand Prix Polski
Juniona i Młodzika

Uczniowski Klub
Sportowy SBL
Badminton Academy
w Bieruniu

193

12

SUMA

19.150

2.406

84.

65

Powyższa tabela pokazuje, iż z działań realizowanych w 2020 roku w ramach tzw. „małych
grantów” skorzystało około 19.150 osób, zaś w ich realizację było zaangażowanych około 2.406
osób (w tym wolontariusze).

beneficjenci 19.150 osób

wolontariusze 2.406 osób

Ponadto:
1.

Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o dofinansowaniu zadań inwestycyjnych dwóm
podmiotom

wykonującym

przeciwdziałania

działalność

narkomanii

na

leczniczą,

terenie

realizującym

województwa

zadania

śląskiego

w

w

2020

zakresie
roku,

tj.

Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia Psychicznego ”Od Nowa” w Czechowicach-Dziedzicach
oraz Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” w Bielsku-Białej z
na rozwój i modernizację bazy materialnej podmiotów

przeznaczeniem
prowadzących działalność leczniczą

na rzecz osób uzależnionych od narkotyków

lub używających narkotyków w sposób szkodliwy.
2.

Członkowie

organizacji

pozarządowych

byli

beneficjentami

szkoleń

i

konferencji

organizowanych bądź współorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego. Przedsięwzięcia te adresowane były do różnych grup zawodowych
z terenu województwa śląskiego, realizujących zadania w obszarze profilaktyki i
rozwiązywania

problemów

uzależnień

od alkoholu, narkotyków i

innych

środków

psychoaktywnych, jak również w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3.

Z inicjatywy Marszałka Województwa Śląskiego zorganizowano w dniu 23 listopada 2020 r.
konferencję pn. „SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE – aktywizacja, inicjatywa, rozwój,
wsparcie dla organizacji pozarządowych”, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele Rad
Działalności Pożytku Publicznego, osoby zajmujące się współpracą z organizacjami
pozarządowymi, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby zainteresowane
problematyką III sektora. Konferencja poświęcona była bieżącej problematyce III sektora,
wobec sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju. Ideą tej konferencji było wsparcie
III sektora poprzez ukazanie możliwości oraz dobrych praktyk w regionie.
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III. Współpraca finansowa i pozafinansowa w 2020 roku nie związana z zadaniami,
o których mowa w art. 13 i 19a ustawy
Oprócz współpracy związanej z przekazywaniem środków finansowych na realizację zadań
publicznych w drodze otwartych konkursów ofert i z pominięciem otwartych konkursów ofert,
Samorząd Województwa podejmował szereg innych działań o charakterze finansowym
i pozafinansowym. Wśród najważniejszych w tej grupie wymienić można:
1. Obejmowanie

honorowym

patronatem

Marszałka

Województwa

Śląskiego

inicjatyw

organizacji pozarządowych w ramach promocji ich działalności o charakterze kulturalnym,
edukacyjnym, sportowym, społecznym i turystycznym.
2. Prowadzenie strony internetowej ngo.slaskie.pl, utworzonej specjalnie dla organizacji
pozarządowych, na której umieszczane są informacje dotyczące funkcjonowania organizacji
pozarządowych, programy współpracy, akty prawne, ogłoszenia dotyczące otwartych
konkursów ofert i ich rozstrzygnięć. Ponadto zamieszczane są informacje o wydarzeniach
organizowanych przez lub dla podmiotów trzeciego sektora, zarówno z województwa
śląskiego, jak i z całej Polski. Strona pełni funkcję informacyjną, edukacyjną, poszerzającą
wiedzę

i budującą świadomość o sposobach funkcjonowania podmiotów

trzeciego sektora w Polsce.
3. Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art.3 ust. 3 ww. ustawy w następujących sprawach:
-

projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia „Programu ochrony
powietrza dla województwa śląskiego”. Konsultacje trwały od 3 do 17 marca 2020 r.

-

projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Meandry rzeki Odry”. Konsultacje trwały od 23 listopada do 14 grudnia 2020 r.

4. W 2020 r. w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej
w województwie śląskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej kontynuował współpracę
z organizacjami pozarządowymi. ROPS koordynuje i organizuje prace Śląskiej Rady
Podmiotów Reintegracyjnych, w skład której wchodzą przedstawiciele Centrów Integracji
Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Warsztatów
Terapii Zajęciowej. Rada działa na rzecz integrowania podmiotów ekonomii społecznej o
charakterze reintegracyjnym,zwiększania efektywności ich działań, tworzenia sieci współpracy i
wymiany informacji oraz dobrych praktyk, a także wskazuje kierunki rozwoju polityki
regionalnej w obszarze integracji społecznej.
Ośrodków

5. Koordynowanie przez ROPS sieciowania

Wsparcia

Ekonomii

Społecznej

(w większości prowadzonych lub współtworzonych przez organizacje pozarządowe) poprzez
organizację wspólnych spotkań służących wymianie informacji i doświadczeń, agregowanie
informacji na temat działań OWES, a także przeprowadzenie badań ewaluacyjnych systemu
wsparcia ekonomii społecznej w województwie śląskim. ROPS prowadził certyfikację Znakiem
Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”. Certyfikacja prowadzona jest w trybie
ciągłym, mogą o nią wnioskować podmioty ekonomii społecznej, w tym fundacje i stowarzyszenia.
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W 2020 roku 6 podmiotów z województwa śląskiego posiadało prawo posługiwania się tym
znakiem. Prowadzona i cyklicznie aktualizowana jest interaktywna mapa potrzeb sektora ekonomii
społecznej województwa śląskiego stanowiąca zbiór informacji o podmiotach ekonomii społecznej
oraz branżach, w których działają, jak również o deficytowych usługach społecznych na terenie
poszczególnych gmin.
6. Opracowanie „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030”.Dokument
został przyjęty uchwałą nr VI/25/1/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 16 listopada 2020
r. Strategia w zakresie polityki społecznej stanowi integralną część Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”. Wyznacza kierunki rozwoju regionalnej polityki społecznej
na najbliższe lata. W procesie przygotowania Strategii brali udział m. in. przedstawiciele
organizacji pozarządowych zaproszeni do prac w ramach Zespołu doradczo-konsultacyjnego.
7. Uczestniczenie w pracach zespołu roboczego ds. utworzenia Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
Województwa Śląskiego. Sejmik jest ciałem kolegialnym, składającym się z przedstawicieli
organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami z terenu
województwa śląskiego. Ma on charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla
organów Samorządu Województwa Śląskiego. Na potrzeby naboru kandydatów do Sejmiku
opracowano

bazę

320

organizacji

pozarządowych,

działających

na

rzecz

osób

z niepełnosprawnościami w regionie.
8. Współpraca, w ramach realizacji Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”,
z partnerami, rekrutującymi się z trzeciego sektora, którzy oferują zniżki dla rodzin wielodzietnych.
9. Przedstawiciele trzeciego sektora lub osoby z nimi współpracujące zostali laureatami ogłoszonej
w2020 roku IV edycji konkursu „Przyjaciel Rodziny 2020”.
10. Prowadzenie działań w ramach programu „Śląskie dla Seniora”, w realizację którego pośrednio
włączani byli przedstawiciele organizacji pozarządowych:
- członkowie Śląskiej Rady ds. Seniorów II kadencji – organu opiniująco-doradczego
i inicjatywnego w zakresie regionalnej polityki senioralnej działającego w 2020 r. przy
Marszałku Województwa Śląskiego – w dużej części reprezentowali organizacje
pozarządowe lub wspierali ich działania poprzez np. udzielanie pomocy eksperckiej,
przekazywanie informacji o realizowanych działaniach na rzecz osób starszych,
- wśród partnerów Śląskiej karty Seniora znajdują się m. in. organizacje pozarządowe, które
w ramach powyższego przedsięwzięcia przygotowały specjalną ofertę dla osób starszych.
11.

Powołanie przez Zarząd Województwa Śląskiego 2 zespołów o charakterze doradczym
i opiniotwórczym w skład których weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych
realizujących zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkotykowych, w tym:
a. Zespół

ds. opracowania

projektu

Programu Przeciwdziałania

uzależnieniom

w województwie śląskim na lata 2021-2030 (powołany Uchwałą nr 2492/190/VI/2020
Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28.10.2020 r.), w skład którego weszli
przedstawiciele Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Zapobiegania
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Narkomanii z siedzibą w Katowicach oraz Regionalnego Związku Stowarzyszeń
Abstynenckich Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.
b. Zespół ds. opracowania projektu Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w województwie śląskim na lata 2021-2025 (powołany Uchwalą nr 2736/180/VI/2020
Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25.11.2020 r.), w skład którego wszedł
przedstawiciel Stowarzyszenia Moc Wsparcia z siedzibą w Czeladzi.
Po raz pierwszy w 2020 roku Samorząd Województwa Śląskiego wprowadził do realizacji
zadania związane z Marszałkowskim Budżetem Obywatelskim Województwa

Śląskiego.

Poniższa tabela jest wykazem zadań, które zostały wykonane w tym zakresie. Marszałkowski
Budżet Obywatelski jest szczególnym rodzajem konsultacji społecznych umożliwiającym
mieszkańcom regionu współdecydowanie o wydatkowanych środkach z budżetu Województwa
Śląskiego zgodnie

ze zidentyfikowanymi przez nich potrzebami i oczekiwaniami.

Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego przyczynił się niewątpliwie
do zwiększenia aktywizacji lokalnych społeczności, pozwolił mieszkańcom kształtować swoje
otoczenie, a także przyczynił się do poprawy jakości ich życia. Zgłoszone propozycje zadań
zostają

każdorazowo

zweryfikowane

przez

właściwe

komórki

organizacyjne

Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a następnie poddane pod głosowanie mieszkańców
województwa śląskiego. Wybrane zadania są realizowane przez Samorząd Województwa
Śląskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Niektóre z zadań realizowane są w
drodze otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Poniższa tabela przedstawia
zadania realizowane w takiej właśnie formie.
W 2020 roku, po raz pierwszy ogłoszono 11 otwartych konkursów ofert na realizację zadań
w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Złożono 30
ofert, z czego zrealizowano 15 projektów na kwotę 1.389.013,43 zł.
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Zestawienie otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego
ogłoszonych w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa
Śląskiego w 2020 roku.

Tytuł zadania

Wysokość
środków
finansowych
przekazanych
organizacjom na
realizację zadań
(01.01.202031.12.2020)

2

3

4

Departament
Kultury

Otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych
Województwa Śląskiego
w 2020 roku w dziedzinie
kultury wybranych w wyniku
głosowania przez
mieszkańców w ramach
I edycji Marszałkowskiego
Budżetu Obywatelskiego

345.857,19

Departament
Nadzoru
Podmiotów
Leczniczych
i Ochrony
Zdrowia

Konkurs ofert na realizację
zadania publicznego
Województwa Śląskiego
z zakresu zdrowia
publicznego w roku 2020
pod nazwą: „Rybnicki
Opatrunek Społeczny” –
kompleksowa i innowacyjna
usługa wsparcia
pozamedycznego,
skierowana do pacjentów
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 3
w Rybniku, ich rodzin oraz
personelu, w celu poprawy
jakości ich życia w ramach
Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego
Województwa Śląskiego
(I edycja)

136.000,00(z
uwagi na
pandemię
COVID-19
podmiot
wykorzystał
środki w
wysokości
32.933,62 zł,
pozostała
kwota, tj.
103.066,38 zł
została
zwrócona)

Nazwa
Lp.
Departamentu

1

1.

2.

70

Jakościowe efekty
realizacji zadań
publicznych

5
Wzrost poziomu
uczestnictwa w kulturze
poprzez zwiększenie
i ułatwienie dostępu do
uczestnictwa w kulturze,
poszukiwanie atrakcyjnych
sposobów
upowszechniania treści
kulturowych oraz
wspieranie amatorskiego
ruchu artystycznego –
organizacja warsztatów,
koncertów oraz spektaklu
kabaretowego.
Zadanie zostało
zrealizowane w niepełnym
wymiarze. Realizator
wykonał zadanie
w następującym zakresie:
przygotowano grupę ośmiu
specjalistów pracy
socjalnej/pracowników
socjalnych posiadających
niezbędne wymagania do
udzielania
zindywidualizowanych
i kompleksowych informacji
o dostępnych formach
pomocy i procedurze ich
udzielania; pracownicy
socjalni udzielili 143
godziny konsultacji,
podczas których udzielali
wsparcia pozamedycznego
dla pacjentów WSS nr 3
w Rybniku, ich rodzin
oraz personelu; animatorzy
więzi uczestniczyli w ww.
dyżurach oraz
przeprowadzali animacje
społeczno-kulturalne
w wymiarze 105 godzin;
ponadto przez okres

dwóch miesięcy Realizator
korzystał z usług biura
rachunkowego.

3.

4.

5.

6.

Departament
Turystyki

Otwarty konkurs ofert na
realizację zadania
publicznego Województwa
Śląskiego w dziedzinie
turystyki – wyznaczenie
zbójnickiej ścieżki Trzech
Harnasi w ramach
Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego

140.000,00

Wyznaczenie i oznaczenie
nowej trasy turystycznej.

Departament
Turystyki

Otwarty konkurs ofert na
realizację zadania
publicznego Województwa
Śląskiego w dziedzinie
turystyki – popularyzacja
turystyki kajakowej na
Warcie i Liswarcie w ramach
Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego

69.783,78

Wyznaczenie i oznaczenie
nowej trasy turystycznej.

Departament
Sportu

Ogłoszenie otwartego
konkursu ofert na zadania
publiczne Województwa
Śląskiego w ramach kultury
fizycznej oraz
bezpieczeństwa publicznego
projektów wybranych przez
mieszkańców Województwa
Śląskiego w ramach I edycji
Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego
Województwa Śląskiego .

410.500,00

Departament
Ochrony
Środowiska

Otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych
Województwa Śląskiego
w 2020 roku w dziedzinie
ekologii wybranych w wyniku
głosowania przez
mieszkańców w ramach
I edycji Marszałkowskiego
Budżetu Obywatelskiego.

227.450,00
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Promocja aktywności
fizycznej, spędzanie czasu
jako alternatywa promocji
aktywnego trybu życia,
zwiększenie aktywnego
trybu życia wśród dzieci
i młodzieży, aktywne
spędzanie czasu dzieci
i dorosłych
w konkurencjach;
zwiększenie dostępności
w sposób bezpieczny dla
różnych form aktywności
na akwenach wodnych
jako działania na rzecz
rozwoju kultury fizycznej,
turystyki oraz
bezpieczeństwa
publicznego.
W ramach realizacji
zadania „Mobilna Poradnia
Ekologiczna” wykonano:
3 wersje broszurek,
3 filmiki ekologiczne, 600
szt. toreb ekologicznych,
600 szt. ekologicznej gry
memory; utworzono stronę
internetową
www.ekoporadnia.eu;
przeprowadzono 32
warsztaty w których
uczestniczyło 719 osób.
W ramach realizacji

zadania „Koncertowa
Ekologia” wykonano:
8 cykli warsztatowych,
4 wykłady/debaty
z mieszkańcami na tematy
ekologiczne, 4 quizy
dotyczące wiedzy
o ekologii.

7.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Otwarty konkurs ofert na
realizację zadania w ramach
I edycji Marszałkowskiego
Budżetu Obywatelskiego pn.
Mali „Wielcy” Odkrywcy
z dnia 26.02.2020 r.

Odstąpiono od realizacji
zadania z powodu
pandemii.

8.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Otwarty konkurs ofert na
realizację zadania w ramach
I edycji Marszałkowskiego
Budżetu Obywatelskiego pn.
Mali „Wielcy” Odkrywcy
z dnia 19.08.2020 r.

Odstąpiono od realizacji
zadania z powodu
pandemii.

Otwarty konkurs ofert na
realizacje zadania
publicznego w ramach
Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego – Śląsk
Przyjazny Seniorom.

Celem zadania było
zapobieganie zjawisku
wykluczenia społecznego
i cyfrowego.

9.

10.

11.

Departament
Obsługi
Zarządu

Departament
Obsługi
Zarządu

Otwarty konkurs ofert na
realizację zadania
publicznego w ramach
Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego – Śląski
Senior 2020: Cyfrowa
reaktywacja!

Departament
Obsługi
Zarządu

Otwarty konkurs ofert na
realizację zadania
publicznego w ramach
Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego – Droga
Kobiet
SUMA:
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67.800,00

50.000,00

Oblicza filmowej cyfryzacji
i digitalizacji w Polsce i na
świecie. Cykl wykładów
popularyzacyjnych
i specjalnych pokazów
w kinie Zacisze w
Piekarach Śląskich. Celem
zadania było
popularyzowanie cyfrowej
kultury oraz zapoznanie
z tematem seniorów.

53.688,84

Celem zadania było
zapobieganie zjawiskom
przemocy, zarówno
fizycznej jak i psychicznej,
wśród kobiet

1.389.013,43

V. PODSUMOWANIE
Założony

w

Programie

Program

współpracy

Samorządu

Województwa

Śląskiego

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 cel główny „zrównoważony
rozwój całego Województwa Śląskiego jako efekt współdziałania samorządowej administracji
publicznej oraz sektorów pozarządowego i biznesu społecznie odpowiedzialnego na rzecz
budowy społeczeństwa obywatelskiego” został prawidłowo zrealizowany i osiągnięty, przez co
w istotny sposób wpłynął na rozwój Województwa Śląskiego.
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 zarówno w obszarach
finansowych jak i pozafinansowych.
W konsekwencji tych działań, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego zrealizowały szereg atrakcyjnych zadań publicznych. Na szczególną uwagę
zasługuje wzrost środków finansowych przekazanych na realizację zadań publicznych
w stosunku do roku 2019. Warta zauważenia jest także liczba beneficjentów zadań oraz duże
zaangażowanie wolontariuszy w ich realizację.
Po raz pierwszy w sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa
Śląskiego z organizacjami pozarządowymi pojawiły się zadania związane z realizacją
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, dzięki któremu Mieszkańcy regionu mogli
współdecydować na jakie cele wydatkowane były środki publiczne w ich „małych ojczyznach” .
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