Program Współpracy
Samorządu Województwa Pomorskiego
z organizacjami pozarządowymi
na rok 2019

Gdańsk, 10 października 2018 r.

Charakter ponadlokalny zadań –
zadania o zasięgu
lub znaczeniu regionalnym

Celem głównym współpracy Samorządu z organizacjami pozarządowymi na
rok 2019 jest rozwój systemu wsparcia tworzonego przez i dla organizacji
pozarządowych w celu skutecznej realizacji zadań publicznych
Cele szczegółowe to:
• zwiększenie poziomu wiedzy na temat roli i znaczenia dialogu
obywatelskiego, procesu konsultacji społecznych oraz możliwości
wymiany tej wiedzy wśród przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych;
• podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności organizacji
pozarządowych w zakresie pozyskiwania środków finansowych na
działania obywatelskie z różnych źródeł, w tym z funduszy
europejskich w okresie programowania 2014-2020;
• kontynuowanie inicjatyw podejmowanych w partnerstwach
międzysektorowych, w szczególności w działaniach długofalowych;
• wzrost poziomu profesjonalizmu działania pomorskich organizacji
pozarządowych dla skutecznej realizacji zadań publicznych

ZAKRES WSPÓŁPRACY
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy współpraca Samorządu z organizacjami
pozarządowymi w roku 2019 obejmować będzie zadania o charakterze
ponadlokalnym:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej;
4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
6. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
7. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

9. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
10. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
11. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
12. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
13. turystyki i krajoznawstwa;
14. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
15. promocji i organizacji wolontariatu;
16. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
17. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
18. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w
pkt. 1-33 ustawy

1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
1) łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów o charakterze
ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych;
2) wspieranie przedsięwzięć pomocowych uwzględniających stan
zdrowotny i warunki socjalne osób starszych w tym kombatantów, tak
aby umożliwić ich aktywną integrację;
3) upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz
działalności seniorów;
4) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie
pomocy społecznej.

6. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
1) wspieranie aktywności obywatelskiej seniorów m.in. poprzez wzmacnianie
i wspieranie działalności:
• Gminnych Rad Seniorów;
• Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej;
• Pomorskiego Forum Rad Seniorów;
• Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku;
2) promocja wolontariatu senioralnego.
odpowiedzialny za realizację – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

www.rops.pomorskie.eu
zakładka SENIORZY

18.działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w § 4. pkt. 1-33
ustawy

1) stymulowanie powstawania sieciowych struktur organizacji
pozarządowych świadczących usługi na rzecz sektora pozarządowego.
2) wspieranie prowadzenia powiatowych Centrów Wsparcia dla
pomorskich organizacji pozarządowych m.in. w zakresie doradztwa,
mentoringu, organizacji szkoleń i warsztatów oraz organizacji
powiatowych spotkań sieciujących;

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
1. Partnerami uczestniczącymi w realizacji Programu są:
• Sejmik,
• Zarząd,
• departamenty Urzędu,
• jednostki organizacyjne podległe Samorządowi,
• PRDPP,
• PROP,
• PSCOP,
• Zespół Międzysektorowy
• Pełnomocnik,
• organizacje pozarządowe

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI
KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH
KONKURSACH OFERT
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
• kwestionariusz ankiety skierowany do departamentów odpowiedzialnych
za realizację poszczególnych zadań i działań wymienionych w
Programie;
• analiza dokumentów składanych przez: organizacje pozarządowe,
jednostki samorządu terytorialnego, departamenty Urzędu zaangażowane
w realizację zadań Programu;
• monitorowanie działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe,
jednostki samorządu terytorialnego i Samorząd wspólnie z Pomorską
Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PW.
Program jest finansowany z budżetu Województwa, budżetu państwa, ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Planowana wysokość środków przeznaczonych na niżej wymienione
priorytetowe zadania publiczne zlecane organizacjom pozarządowym w trybie
otwartych konkursów ofert (w tym ogłaszanych w trybie art. 16a ustawy)
kształtuje się następująco:
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
- kwota zaplanowana na 2019 rok – 277 500 zł.

wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
(środki z budżetu państwa są zabezpieczone w budżecie Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w ramach realizacji umów wieloletnich na rok
2019; zgodnie z treścią art. 154 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej Marszałek Województwa zleca prowadzenie ośrodka
adopcyjnego na co najmniej 5 lat).
– kwota zaplanowana na 2019 rok – 400 000 zł.
ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej;
– kwota zaplanowana na 2019 rok - 105 000 zł

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
budowanie wsparcia środowiskowego osób z niepełnosprawnościami poprzez
rehabilitację zawodową i społeczną;
(wysokość dofinansowania uzależniona jest od wysokości środków
otrzymanych w roku 2019 z PFRON; środki pochodzące z funduszu
przeznaczone na realizację Programu zostaną określone w stosownej uchwale
Sejmiku Województwa Pomorskiego).
- kwota zaplanowana na 2019 rok – około 1 100 000 zł.
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
podnoszenie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego na rzecz
integracji imigrantów;
- kwota zaplanowana na 2019 rok – 150 000 zł.
nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;;
- kwota zaplanowana na 2019 rok - 131 000 zł

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
– kwota zaplanowana na 2019 rok - 1 300 000 zł.
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
- wspieranie realizacji programów szkoleniowych i współzawodnictwa na
szczeblu wojewódzkim w sporcie dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży
uzdolnionej sportowo, oraz szkolenia, współzawodnictwa i rehabilitacji w
sporcie osób niepełnosprawnych;
- organizacja, prowadzenie szkoleń i poradnictwa w zakresie kultury fizycznej;
- wspieranie organizacji imprez sportowych, konkursów, plebiscytów,
szkoleń i konferencji o zasięgu ponadlokalnym w tym międzynarodowym;
- wspieranie i propagowanie realizacji programów, inicjatyw i innych działań
aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w zakresie sportu
powszechnego, w szczególności jako elementu tworzenia wspólnot i
społeczności lokalnych;
- realizacja dodatkowych pozalekcyjnych zajęć sportowych;
- zakup sprzętu sportowego.
kwota zaplanowana na 2019 rok - 4 456 000 zł.

turystyka i krajoznawstwo;
– kwota zaplanowana na 2019 rok - 80 000 zł.
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
– kwota zaplanowana na 2019 rok – 180 000 zł.
działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w § 4. pkt. 1-33
ustawy;
- stymulowanie powstawania sieciowych struktur organizacji pozarządowych
świadczących usługi na rzecz sektora pozarządowego.
- wspieranie prowadzenia powiatowych Centrów Wsparcia dla pomorskich
organizacji pozarządowych m.in. w zakresie doradztwa, mentoringu,
organizacji szkoleń i warsztatów oraz organizacji powiatowych spotkań
sieciujących;
- kwota zaplanowana na 2019 rok – 200 000 zł.

Planowana wysokość środków przeznaczona na finansowanie Programu
z budżetu Województwa określona zostanie w budżecie Województwa na rok
2019 i wynosić będzie 8 384 500 zł.,

Środki mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone lub zmniejszone
w zależności od sytuacji finansowej Województwa.

Program Współpracy Samorządu Województwa
Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na
rok 2019 został przygotowany przy współpracy
z departamentami UMWP, WUP oraz Zespołem
Międzysektorowym.

Dziękuję za uwagę
Agata Chrul
Biuro ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Tel. 58 32 68 572
a.chrul@pomorskie.eu

