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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:

• zwiększenie poziomu wiedzy na temat roli i znaczenia dialogu 

obywatelskiego, procesu konsultacji społecznych;

• podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności organizacji 

pozarządowych w zakresie pozyskiwania środków finansowych na 

działania obywatelskie, 

• kontynuowanie inicjatyw podejmowanych w partnerstwach 

międzysektorowych,

• wzrost poziomu profesjonalizmu działań 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



Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

1) upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz 
działalności seniorów

2) 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;

3) promocja wolontariatu senioralnego.



Działalność na rzecz organizacji pozarządowych
Zadanie w ramach budowania Pomorskiego Systemu Współpracy       

i Wspierania Organizacji Pozarządowych

 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;

Narzędzie: regranting



Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i 

wychowanie;

1. wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych:

 kompetencji społecznych i obywatelskich, w tym 

otwartość na inne narodowości oraz kultury, między 

innymi poprzez działania na rzecz wypracowywania 

modelu pomorskiej edukacji obywatelskiej, a także 

aktywizacji rad młodzieżowych i samorządów 

uczniowskich;

 w zakresie inicjatywy i przedsiębiorczości;

 w zakresie podnoszenia świadomości i ekspresji 

kulturalnej.



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., 

Wzrost środków przeznaczonych na zlecanie realizacji zadań publicznych 

(o charakterze regionalnym) w otwartych konkursach w stosunku do roku 

2018 wynosi 10%



Charakter ponadlokalny zadań –

zadania o zasięgu 

lub znaczeniu regionalnym 



Biuro ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Andrzej Kowalczys –

Pełnomocnik ds. Współpracy 

z organizacjami pozarządowymi

58 32 68 561

a.Kowalczys@pomorskie.eu

Agata Chrul

58 32 68 572

a.chrul@pomorskie.eu

Tamara von Wiecka-Olszewska

58 32 68 897

t.vonwiecka@pomorskie.eu

Magdalena Jułkowska

58 32 68 897 

m.julkowska@pomorskie.eu

Jarosław Rutkowski

58 32 68 894

j.rutkowski@pomorskie.eu
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Najważniejsze zadania Biura

 Koordynacja działań Samorządu Województwa Pomorskiego 
w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

 Przygotowywanie programów współpracy z ngo

 Wdrażanie nowych narzędzi współpracy
 Projektowanie wspólnie z sektorem pozarządowym 

i wdrażanie rozwiązań systemowych dotyczących 
współpracy i wzmacniania ngo

 Wzmacnianie roli Pełnomocników ds. współpracy z 
organizacjami pozarządowymi w regionie a także Rad Pożytku.



Fundusz na rzecz 

społecznych przedsięwzięć rozwojowych

Celem Funduszu będzie budowanie trwałego, stabilnego i względnie 

niezależnego mechanizmu wsparcia oddolnych przedsięwzięć na rzecz 

rozwoju kapitału społecznego i ludzkiego wspólnot lokalnych , 

realizowanych m.in. z wykorzystaniem zasobów będących w dyspozycji 

tych wspólnot.

Przedsięwzięcia te będą ukierunkowane na osiąganie efektów w skali 

ponadlokalnej i regionalnej



Nic o Was bez Was

Wszystkie działania są wspólnie wypracowywane 

z przedstawicielami III sektora
• Pomorska Rada ds. Polityki Senioralnej

• Wojewódzka Rada ds. Rodziny

• Zespół Międzysektorowy

• Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego

• Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych

• Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

• Kolegium ds. dziedzictwa kulturowo-historycznego

• Pomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej

• Pomorska Rada Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

• Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych



www.pomorskie.eu

www.rops.pomorskie.eu

Pomorskie

Samorząd Województwa Pomorskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP

http://www.pomorskie.eu/
http://www.rops.pomorskie.eu/


Dziękuję za uwagę

Agata Chrul

Biuro ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi

Tel. 58 32 68 572

a.chrul@pomorskie.eu


