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Wstęp
Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego
z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” (zwanego dalej Programem), uchwalonego przez Sejmik
Województwa Pomorskiego w dniu 30 listopada 2020 r. - Uchwała Nr 334/XXVI/20, zostało
przygotowane przez Biuro ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Regionalnym Ośrodku
Polityki Społecznej. Sprawozdanie przygotowano w terminie od 1 marca 2022 r. do 25 kwietnia
2022 r. na podstawie narzędzi określonych w § 10 Programu.
Do przygotowania sprawozdania wykorzystano materiały własne oraz pozyskane z departamentów
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku,
Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w postaci wypełnionego kwestionariusza ankiety.
Departamenty w liczbie 13, Wojewódzki Urząd Pracy oraz Pomorski Fundusz Pożyczkowy (jednostki
odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań i działań wymienionych w Programie) otrzymały
do wypełnienia kwestionariusz ankiety. W wyznaczonym terminie wszyscy interesariusze zwrócili
wypełnione ankiety. Pozyskano również informacje na temat współpracy jednostek organizacyjnych
Samorządu Województwa Pomorskiego z partnerami społecznymi oraz informacje nt. udziału
organizacji pozarządowych w aplikowaniu o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Informacje zawarte w sprawozdaniu zostały ujęte w odniesieniu do celów szczegółowych Programu.

1. Cele Programu
Zrealizowano cel główny współpracy Samorządu z organizacjami pozarządowymi w roku 2021:
rozwój skutecznego i powszechnego systemu wsparcia tworzonego przez i dla organizacji
pozarządowych w celu pełnego wykorzystania potencjału obywatelskiego opartego na
wartościach, zasadach dostępności, zasobach i zaangażowaniu mieszkańców Pomorza oraz równym
traktowaniu i włączaniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez realizację celów
szczegółowych:
1)

podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji
pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz społeczności lokalnych w zakresie dialogu
obywatelskiego, procesu konsultacji społecznych oraz możliwości wymiany tej wiedzy, jak
również w zakresie stosowania odpowiedzialnych zamówień publicznych;

2)

wspieranie potencjału organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania środków finansowych
na działania obywatelskie z różnych źródeł, w tym z funduszy europejskich w okresie
programowania 2014-2020;

3)

rozwój partnerstw międzysektorowych, w szczególności poprzez realizację inicjatyw
długofalowych;

4)

wzrost poziomu profesjonalizmu w realizacji zadań publicznych i siły instytucjonalnej pomorskich
organizacji pozarządowych;

5)

zapewnienie mieszkańcom Pomorza dostępu do usług społecznych w warunkach epidemii
i innych nieprzewidzianych zdarzeń kryzysowych;

6)

zapewnienie mieszkańcom Pomorza optymalnych warunków aktywności obywatelskiej, zgodnie
z zasadami równego traktowania – bez względu na płeć, wyznanie, sprawność, pochodzenie
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etniczne i narodowe, czy wiek, w szczególności w warunkach epidemii i innych
nieprzewidzianych zdarzeń kryzysowych;
7)

zwiększenie spójności i integracji społecznej.

2. Formy współpracy
Współpraca finansowa pomiędzy Samorządem a organizacjami pozarządowymi odbywała się na
zasadach i w trybach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w tym w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie:
a) powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji;
b) wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji.
Współpraca pozafinansowa pomiędzy Samorządem a organizacjami pozarządowymi odbywała się
w następujących formach:
1)

wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań oraz promowanie działalności
organizacji i współpracy z Samorządem poprzez publikowanie na stronach internetowych
Samorządu oraz na portalu regionalnym ważnych informacji, dotyczących zarówno działań
samorządu, jak i organizacji pozarządowych, w tym informacji o planowanych posiedzeniach
Komisji Sejmiku, na których dyskutowane będą projekty aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych a także wydarzeń
wynikających z realizowanych zadań publicznych;

2)

konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz dokumentów
o charakterze programowym i strategicznym, dotyczących szeroko rozumianej aktywności
obywatelskiej;

3)

konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o których
mowa w art. 4 ustawy z PRDPP;

4)

tworzenie wspólnych zespołów międzysektorowych o charakterze doradczym lub inicjatywnym;

5)

realizacja wspólnych przedsięwzięć, w tym:

6)

a)

organizacja konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów, sesji, debat, festiwali, spektakli,
konkursów, wystaw, plenerów, przeglądów, zawodów, imprez;

b)

współpraca przy świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności;

c)

otwarte spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu dotyczące
bieżących problemów i potrzeb mieszkańców Województwa;

d)

projektów partnerskich;

obejmowanie patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego wybranych przedsięwzięć
realizowanych przez organizacje pozarządowe;
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7)

spotkania i konsultacje organizacji pozarządowych z osobami odpowiedzialnymi w jednostkach
samorządu terytorialnego na terenie województwa za realizację zadań w poszczególnych sferach
zadań publicznych;

8)

pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych w skali regionalnej,
ponadregionalnej i międzynarodowej, w szczególności z partnerami o podobnym działaniu
w regionach partnerskich;

9)

udostępnienie sal mieszczących się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego, z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć związanych ze statutową
działalnością organizacji pozarządowych zgodnie z obowiązującą uchwałą Zarządu Województwa
Pomorskiego;

10) nieodpłatne przekazanie pomorskim organizacjom pozarządowym w ramach posiadanych
zasobów sprzętu komputerowego (komputerów stacjonarnych) na realizację zadań publicznych;
11) wspólne diagnozowanie problemów i potrzeb organizacji pozarządowych w województwie
pomorskim;
12) umowa partnerska określona w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju1 oraz porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych
w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–20202.
Cele zrealizowane zostały poprzez współpracę finansową i pozafinansową w ramach wskazanych
w Programie 18 obszarów współpracy, zgodnych z art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, w tym:
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)

działalności 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;

1
2

tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1057
tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 818
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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.

3. Wskaźniki realizacji Programu
Podczas realizacji Programu osiągnięto założone wskaźniki efektywności:
1)

szacunkowa liczba odbiorców realizowanych zadań publicznych: 1 127 116 osób;

2)

liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu o dotacje
przekazywane przez Samorząd na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego: 214;

3)

wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu województwa na realizację tych
zadań” – 9 072 000 zł;
a) liczba i różnorodność zadań publicznych realizowanych przy współpracy Samorządu
Województwa i organizacji pozarządowych: - 18; w tym 12 obszarów podlegało
współpracy finansowej – zlecanie zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie;

4)

liczba przedsięwzięć, którym udzielono patronatów Marszałka Województwa Pomorskiego: 70.

Współpraca Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi potwierdza, że
aktywność obywatelska jest istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój społeczno-ekonomiczny
regionu. Znajduje to potwierdzenie w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, w której
podkreślona została waga współpracy z sektorem pozarządowym.

5

Cel szczegółowy 1: Podniesienie kompetencji przedstawicieli
jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych,
podmiotów ekonomii społecznej oraz społeczności lokalnych
w zakresie dialogu obywatelskiego, procesu konsultacji społecznych
oraz możliwości wymiany tej wiedzy, jak również w zakresie
stosowania odpowiedzialnych zamówień publicznych
1. Dialog obywatelski
1) Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP) w 2021 roku obradowała podczas
5 posiedzeń, podczas których podejmowała uchwały i wyrażała opinie o projektach
dokumentów strategicznych dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi
w różnych obszarach:
Uchwały:
a) 1/2021, z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia chęci udziału w oferowanym wsparciu
dla Wojewódzkich Rad w ramach projektu „Dobre rady dla RADY” – NOWEFIO 2021;
b) 2/2021, z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały
Sejmiku Województwa Pomorskiego zmieniającej uchwałę Nr 308/XXIV/20 SWP z dnia
28 września 2020 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej,
w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom
docelowy benzo(a)pirenu;
c) 3/2021 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały
Sejmiku Województwa Pomorskiego zmieniającej uchwałę Nr 307/XXIV/20 SWP z dnia
28 września 2020 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji
trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10
oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu;
d) 4/2021, z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały
Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Bielawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu;
e) 5/2021, z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały
Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Rzeki Płutnicy;
f) 6/2021, z dnia 21 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały
Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska
przed hałasem na lata 2020-2024 z perspektywą na lata następne dla terenów poza
aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków linii kolejowej
nr 250, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne,
określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN.
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Opinie:
a) pozytywna opinia PRDPP projektu Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób
z Niepełnosprawnościami i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy
w Realizacji Zadań na rzecz Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030;
b) pozytywna opinia projektu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na lata 2021-2030;
c) pozytywna opinia projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2021-2030;
d) pozytywna opinia projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2021-2030.
2)

Kolegium do spraw Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego powołane zostało na mocy
uchwały Nr 522/255/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2021 roku.
Oprócz uczestnictwa w obchodach i uroczystościach o charakterze rocznicowym członkowie
Kolegium spotkali się z dyrektorem Instytutu Pamięci Narodowej, szefem Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego oraz dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej.

3)

Pomorska Rada ds. Polityki Senioralnej to organ konsultacyjny, opiniująco-doradczy
i inicjatywny Zarządu Województwa Pomorskiego powołany w celu wzmocnienia i rozwoju
regionalnej polityki senioralnej oraz reprezentacji interesów osób starszych i ich aktywizacji
w regionie. W 2021 roku członkowie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej: stanowili
Kapitułę Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla
Seniora”. Podczas 6 spotkań podejmowali tematy związane z problematyką geriatrii na
Pomorzu, aktywności sportowych seniorów, problemu uzależnień wśród seniorów,
działaniami Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, zapoznali się ze
wstępnymi wynikami badania PolSenior2. Członkowie rady aktywnie uczestniczyli w:
nadzwyczajnym spotkaniu środowisk pozarządowych, poświęconym ustaleniom przyjętym
przez Rząd RP w projekcie tzw. Umowy Partnerstwa; konsultowaniu projektów: Regionalnego
Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej,
programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Wojewódzkiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2021-2030 i Wojewódzkiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2030, Programu Współpracy Samorządu
Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 oraz Wieloletniego
Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami
pozarządowymi na lata 2022-2025.

4)

Pomorskie Forum Terytorialne (PFT) (powołane zostało uchwałą Zarządu Województwa
Pomorskiego nr 330/234/13 z dnia 28 marca 2013 r. zmienioną uchwałą nr 400/345/14 z dnia
17 kwietnia 2014 r.), to gremium o charakterze opiniodawczo-konsultacyjnym powołane dla
kształtowania i stymulowania debaty regionalnej. Wśród głównych zadań Forum znajdują się:
analiza kluczowych procesów i zjawisk zachodzących w regionie z uwzględnieniem
oddziaływania polityk i strategii krajowych i wspólnotowych; analiza postępu realizacji
i efektów SRWP i RPS oraz formułowanie opinii i rekomendacji w zakresie prowadzenia
polityki rozwoju regionu.
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5)

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna (WKUA) jest ciałem doradczoopiniującym, którego zakres współpracy dotyczy przede wszystkim problematyki
zagospodarowania przestrzennego. W 2021 r. odbyły się trzy posiedzenia WKUA poświęcone
m.in.: pracom nad przygotowaniem: FEP 2021-2027, Krajobrazów Priorytetowych
województwa pomorskiego – ankieta ekspercka oraz katalogu tradycyjnych form
architektonicznych i urbanistycznych województwa pomorskiego.

6)

Zespół Konsultacyjny wspierający przygotowanie projektu FEP 2021-2027 (powołany
uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1101/202/20 z dnia 26 listopada 2020 r.).
Do udziału w pracach Zespołu Konsultacyjnego zaproszeni zostali przedstawiciele strony
rządowej, samorządowej oraz partnerów społeczno-gospodarczych (organizacji
pozarządowych, środowisk naukowych, organizacji pracodawców oraz innych partnerów
społeczno-gospodarczych właściwych ze względu na zakres FEP 2021-2027). W 2021 r. odbyły
się dwa spotkania Zespołu poświęcone problematyce zakresu merytorycznego projektu FEP
2021-2027.

7)

Przedstawiciele organizacji pozarządowych wchodzą w skład Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i na tym
forum współpracują z Departamentem Programów Regionalnych, który prowadzi sekretariat
Komitetu Monitorującego oraz współpracuje z Komitetem Monitorującym wykonując zadania
Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020.

8)

Zespół Międzysektorowy to ciało doradcze składające się z przedstawicieli Pomorskiej Rady
Organizacji Pozarządowych, Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz
przedstawicieli Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi UMWP. Zadaniem
Zespołu jest praca nad programami współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz wypracowywanie nowych narzędzi współpracy.

9)

Pomorska Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (PGR ds. KSOW) to organ
opiniodawczo-doradczy Zarządu Województwa Pomorskiego w zakresie funkcjonowania
KSOW, w tym realizacji zasad partnerstwa we wdrażaniu pomocy z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w skład którego wchodzą przedstawiciele
administracji rządowej i samorządowej, reprezentanci organizacji i instytucji zaangażowanych
w rozwój obszarów wiejskich, w tym organizacji pozarządowych z terenu województwa
pomorskiego. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach PGR ds. KSOW w 2021
roku dotyczyła wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących realizacji projektów związanych
z rozwojem obszarów wiejskich oraz opiniowania dokumentów istotnych dla wdrażania
KSOW (plan działania, plany operacyjne, informacje i sprawozdania z realizacji tych planów).

10) Pomorski Zespół ds. Zdrowia Psychicznego zajmował się w 2021 r. koordynacją realizacji
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na terenie województwa
pomorskiego. Komisje konkursowe opiniujące oferty złożone w otwartych konkursach ofert
na realizacje zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarach:
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób; ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności
leczniczej; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki,
szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
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i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i
krajoznawstwa; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; działalności na
rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
w zakresie określonym w pkt. 1-33 ustawy.
11) Pomorska Rada Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom.
12) Zespół Monitorujący Realizację Zadań w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii
społecznych na terenie województwa pomorskiego.
13) Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.
14) Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
15) 5 roboczych grup tematycznych, utworzonych w celu opracowania RPS w zakresie edukacji
i kapitału społecznego.
16) Komisja Doradcza opiniująca wnioski o stypendia dla twórców kultury.

2. Konsultowane projekty dokumentów
Konsultowane dokumenty:
1)

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027) - w dniu 3 sierpnia 2021 r. Zarząd
Województwa Pomorskiego przyjął projekt programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 20212027 i skierował go do konsultacji. Konsultacje trwały łącznie 58 dni (od 4 sierpnia do 30
września 2021 r.). Do udziału zaproszono szerokie grono osób i instytucji, w szczególności
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych,
administracji rządowej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, związków
zawodowych oraz osoby prywatne. W ramach konsultacji, zorganizowano m.in. konferencje
z udziałem i wystąpieniami przedstawicieli sektora pozarządowego: 3 września 2021 r.
w Słupsku, 7 września 2021 r. w Gdyni, 10 września 2021 r. w Gdańsku, 13 września 2021 r.
w Chojnicach, 14 września 2021 r. w Kwidzynie. W ramach konsultacji z gremiami z udziałem
sektora pozarządowego odbyły się m.in. spotkania z: Pomorską Radą Działalności Pożytku
Publicznego, Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych, Wojewódzką Radą Dialogu
Społecznego, Pomorską Wojewódzką Radą Rynku Pracy, Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób
Niepełnosprawnych, Pomorską Radą Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, Pomorskim
Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej, Pomorską Radą ds. Polityki Senioralnej, Zespołem
ds. Kobiet, Pomorską Radą Oświatową, Pomorskim Forum Samorządowym ds. Profilaktyki i
Promocji Zdrowia, Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną, Pomorską Radą Kultury,
przedstawicielami Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Komitetem
Monitorującym RPO WP;

2)

Regionalny Program Strategiczny w zakresie edukacji i kapitału społecznego wraz z prognozą
środowiskową;

3)

Regionalny Program Strategiczny w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości
społecznej;

4)

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego;

5)

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2021-2030;
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6)

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2030;

7)

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030;

8)

Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030;

9)

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego na rok 2022;

10) Wieloletni Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami
pozarządowymi na lata 2022-2025;
11) Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie ograniczenia populacji zwierząt (obszar
powiatu malborskiego);
12) Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie ograniczenia populacji zwierząt (obszar
powiatu lęborskiego);
13) Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie ograniczenia populacji zwierząt (obszar
powiatu gdańskiego);
14) zmiana Uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programów ochrony powietrza
dla stref województwa pomorskiego, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu
zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu;
15) Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony
środowiska przed hałasem na lata 2020-2024 z perspektywą na lata następne dla terenów poza
aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków linii kolejowej nr 250,
których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone
wskaźnikami hałasu LDWN i LN - konsultowany z PRDPP i NGO;
16) Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Bielawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu;
17) Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego krajobrazu Doliny
Rzeki Płutnicy;
18) Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego (konsultowany
z Pomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego, Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych);
19) „Pomorski Model Współpracy na Rzecz Aktywizacji Społeczno-Zawodowej osób pozostających bez
pracy”.
Formy i sposoby przeprowadzania konsultacji:
1)

wgląd w siedzibie urzędu i przedstawienie uwag/opinii;

2)

dostęp do projektu dokumentu na stronie www;

3)

zaopiniowanie projektu dokumentu po otrzymaniu pocztą elektroniczną;

4)

zaopiniowanie projektu dokumentu po otrzymaniu pocztą tradycyjną;

5)

uczestnictwo w pracach grupy roboczej;

6)

uczestnictwo w konferencji konsultacyjnej (spotkaniu zdalnym);

7)

spotkania robocze z poszczególnymi organizacjami/przedstawicielami organizacji
pozarządowych.
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3. Odpowiedzialne zamówienia publiczne
Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 323/237/21 w dniu 30 marca 2021 r. uzupełnił zapis
uchwały nr 749/155/16 udzielającej rekomendacji stosowania w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych
zrównoważonych zamówień publicznych poprzez dodanie zalecanego sposobu realizacji
zrównoważonych zamówień (kryteria pozacenowe: aspekty społeczne i/lub środowiskowe czy
aspekty innowacyjne) oraz obowiązku sprawozdawczości.

4. Udział w ogólnopolskim projekcie „Rady dla Rady”
W ramach ogólnopolskiego projektu „Dobre Rady dla Rady”, realizowanego w latach 2021-2023,
zaplanowane zostały następujące działania: analiza i badanie kondycji pomorskich rad (rady pożytku
oraz rady senioralne); uruchomienie dedykowanych pakietów wsparcia (szkoleń, doradztwa,
mentoringu); budowa platformy on-line do komunikacji, informacji i promocji działań pomorskich
rad; integracja członków rad w ramach pomorskich forów obywatelskich oraz wypracowanie
rekomendacji narzędzi prawnych i wdrożenie standardów działania dla rad. Udział w projekcie
zadeklarowały: Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Pomorska Rada ds. Polityki
Senioralnej, którym dedykowano w 2021 roku szkolenia podnoszące kompetencje:
− „Dialog obywatelski - jak go prowadzić? (ciała nieformalne, grupy nieformalne, jak włączać się we
współtworzenie polityk lokalnych)”;
− „Wykorzystywanie narzędzi do spotkań zdalnych (zoom, teams)”;
− „Dostępność - jak stosować ustawę przy ogłaszaniu otwartych konkursów ofert oraz przez
organizacje pozarządowe";
− "Kompetencje RDPP i jej członków - prawa i obowiązki wynikające z ustawy”.
Szkolenia organizowane były przez Konwent Wojewódzkich Rad Pożytku Publicznego a udział w nich
brali członkowie Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Pomorskiej Rady ds. Polityki
Senioralnej.
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Cel szczegółowy 2: Wspieranie potencjału organizacji
pozarządowych w zakresie pozyskiwania środków finansowych na
działania obywatelskie z różnych źródeł, w tym z funduszy
europejskich w okresie programowania 2014-2020
1. Działalność Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
Dnia 27 października 2014 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie
ogłoszenia konkursu na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
w województwie pomorskim, w miejscowościach: Gdańsk, Wejherowo, Słupsk, Chojnice i Malbork.
Po rozstrzygnięciu konkursu, zgodnie z jego zasadami, z podmiotami wybranymi do prowadzenia
Punktów w Gdańsku, Słupsku, Chojnicach i Malborku, niezaliczanymi do sektora finansów
publicznych i niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku, zostały podpisane umowy, na podstawie
których dotacja celowa na realizację zadania udzielona została zgodnie z art. 221 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
W 2021 roku podmioty prowadzące Lokalne Punkty Informacyjne w Gdańsku, Słupsku, Malborku
i Chojnicach ponownie otrzymały dotacje celowe na ten cel w kwocie:
1)

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku (prowadzony przez Agencję
Rozwoju Pomorza S.A.) – 410 774,29 zł;

2)

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku (prowadzony przez Agencję
Rozwoju Pomorza S.A.) – 290 000,00 zł;

3)

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach (prowadzony przez
Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”) – 273 290,98 zł;

4)

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku (prowadzony przez Lokalną
Grupę Działania „Małe Morze”) – 273 377,42 zł.

Łączna kwota w 2021 r. dla 4 Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich wyniosła
1 247 442,69 zł.
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku (GPI przy Departamencie
Programów Regionalnych UMWP, ul. Augustyńskiego 1) w ramach prowadzonej przez siebie
działalności informacyjnej prowadził konsultacje bezpośrednie, telefoniczne, mailowe oraz
indywidualne u klienta, których odbiorcami były m.in. organizacje pozarządowe. GPI inicjował,
współorganizował i koordynował wspólne działania i przedsięwzięcia; organizował szkolenia
i warsztaty adresowane do organizacji pozarządowych; organizował co roku szereg spotkań
informacyjnych (otwartych i zamkniętych – w tym webinariów on-line), w tym poprzez cykliczną
wysyłkę Newslettera (Biuletynu Unijnego UMWP) oraz prowadzenie i zamieszczanie informacji na
stronie www.rpo.pomorskie.eu – informował m.in. o działaniach organizacji pozarządowych
w zakresie Funduszy Europejskich oraz o konkursach dotacyjnych dla NGO.
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2. Działania informacyjne w zakresie pozyskiwania środków w ramach
programów międzynarodowych oraz wspieranie pomorskich organizacji
pozarządowych w realizacji bieżących projektów
1)

publikacje informacyjne – aktualności o konkursach w ramach programów
międzynarodowych, w tym dla NGO na stronie internetowej programymiedzynarodowe.eu;

2)

przygotowanie publikacji on-line oraz filmów z realizacji projektów międzynarodowych
w województwie pomorskim, także z udziałem organizacji pozarządowych;

3)

organizacja pomorskiego regionalnego webinarium poświęconego przyszłości programów
zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską: HORYZONT EUROPA, LIFE, ERASMUS,
EU4HEALTH oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej;

4)

cykliczne informowanie Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

3. Opracowanie i wdrożenie narzędzia – dofinansowanie „wkładów
własnych”
Zespół Międzysektorowy w roku 2020 opracował narzędzie, które ujęte w Programie pozwoliło
wspierać działania organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego w pozyskiwaniu środków finansowych na projekty regionalne poprzez m.in.
dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych
z zakresu zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Samorządu Województwa
Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 w obszarze aktywności obywatelskiej,
w tym: integracja i pomoc społeczna, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wolontariat.
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Cel szczegółowy 3: Rozwój partnerstw międzysektorowych,
w szczególności poprzez realizację inicjatyw długofalowych
1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w latach 2018-2021 współrealizował, jako partner,
projekt „Model na Więcej” wspólnie z liderem – Centrum Inicjatyw Obywatelskich, firmą Witkac
Sp. z o.o. oraz hiszpańskim stowarzyszeniem Asociacion Smilemundo z Barcelony. Celem projektu
było wypracowanie rozwiązań zwiększających powszechność stosowania klauzul społecznych
i społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Projekt zakończył się w marcu 2021 r.
i osiągnął zamierzone rezultaty. Powstał model - uporządkowana sekwencja powiązanych ze sobą
działań służąca zlecaniu przez samorządy terytorialne zamówień publicznych podmiotom
ekonomii społecznej z wykorzystaniem klauzul społecznych. Te działania podzielone zostały na
trzy, następujące po sobie etapy, nazwane hasłowo: ZDOBYWAM WIEDZĘ, PRZYGOTOWUJĘ SIĘ,
DZIAŁAM. Każdy z tych etapów obejmuje działania służące: pozyskaniu wiedzy niezbędnej do tego,
żeby przygotować się organizacyjne, formalnie i mentalnie do zlecania i realizacji zamówień
publicznych przez podmioty ekonomii społecznej.
Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakończył się w marcu
2021 r. Informacje o modelu https://zamowieniaspoleczne.pl/.
2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w partnerstwie z Towarzystwem Pomocy Potrzebującym
„Przystań” oraz Stowarzyszeniem Solidarni Plus od 01.01.2018 r. realizuje projekt „Wypracowanie
standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób
z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”.
Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom
z niepełnosprawnością fizyczną z terenu województwa pomorskiego. W pierwszym etapie
projektu realizowanym od 01.01.2018 r. do 31.08.2018 r. wybrano gminy, w których testowane
będą w/w rozwiązania. Ponadto, zespół ds. standardu w skład którego wchodzili przedstawiciele:
gmin uczestniczących w projekcie, partnerów oraz lidera projektu, instytucji pomocy i integracji
społecznej, organizacji pozarządowych oraz specjaliści od dostępności i projektowania
uniwersalnego, wypracowali „Standard usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób
z niepełnosprawnością fizyczną”. Od 01.09.2018 r. do 31.07.2022 r. realizowany jest drugi etap,
którego celem jest wdrożenie w/w standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług na terenie
wybranych gmin. W ramach realizowanych zadań przygotowano mieszkania w 5 gminach: Huta
(gm. Brusy), Barkowo (gm. Człuchów), Kościerzyna, Wandzin (gm. Przechlewo) - zamiana za Puck
i Kamienica Królewska (gm. Sierakowice) oraz przeprowadzono w nich badanie dostępności dla
osób z niepełnosprawnością dotyczące dostosowania lokali do potrzeb osób
z niepełnosprawnością fizyczną. W kwietniu oraz maju 2021 r. podpisano umowy na dostosowanie
pięciu lokali do potrzeb osób z niepełnosprawnością fizyczną w ramach projektu. Rozpoczęły się
prace remontowo adaptacyjne w 3 użyczonych lokalach.
Łącznie na realizację zadań w projekcie w ramach drugiego etapu projektu w 2021 r. przekazano
kwotę 531 381,12 zł w tym: Towarzystwu Pomocy Potrzebującym „Przystań” środki w wysokości
300 000,00 zł natomiast Stowarzyszeniu Solidarni Plus w wysokości 231 381,12 zł.
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3. Kancelaria Marszałka Województwa w ramach realizowanych zadań w roku 2021 prowadziła
partnerskie działania z następującymi podmiotami:
1) Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” (SPUE), którego przewodniczącym Zarządu
jest Marszałek Województwa Pomorskiego, zostało powołane na mocy Uchwały Sejmiku
Województwa Pomorskiego nr 241/XIX/04 z dnia 1 marca 2004. Stowarzyszenie „Pomorskie
w Unii Europejskiej” rozpowszechnia informacje nt. konferencji, seminariów i konsultacji
dotyczących polityk UE; organizuje wydarzenia w obszarach tematycznych istotnych z punktu
widzenia regionu i jego interesów; informuje o możliwościach finansowania projektów ze
środków unijnych oraz wspiera pomorskie jednostki w zakresie poszukiwania partnerów do
międzynarodowych konsorcjów projektowych oraz szeroko pojętej internacjonalizacji. SPUE
prowadzi działania edukacyjne na temat wartości wspólnotowych oraz pracuje nad
budowaniem świadomości w zakresie priorytetowych polityk unijnych, przede wszystkim
w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji. Stowarzyszenie utrzymuje bieżący kontakt
zarówno z jednostkami z terenu województwa pomorskiego, a w szczególności z Członkami
SPUE, jak i ze swoimi partnerami w Brukseli, m.in. instytucjami unijnymi i przedstawicielami
regionów oraz sieci europejskich. Najważniejsze inicjatywy SPUE:
a) organizacja 16 czerwca 2021 r. we współpracy z Europejskim Komitetem Regionów debaty
obywatelskiej w ramach projektu Komisji Europejskiej pn. „Konferencja w sprawie
przyszłości Europy” (Conference on the Future of Europe). Projekt ten, zainaugurowany
w Dzień Europy – 9 maja 2021 r., stanowi jedno z narzędzi mobilizowania lokalnych
społeczności do wypowiadania się i dzielenia pomysłami na temat przyszłości Wspólnoty
Europejskiej. Udział w debacie obywatelskiej wzięło blisko 600 osób, w tym reprezentanci
władz lokalnych i regionalnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy,
społecznicy, goście spoza regionu oraz, przede wszystkim, mieszkańcy Pomorza –
wykładowcy, studenci, seniorzy a w szczególności liczna młodzież i nauczyciele z pomorskich
szkół;
b) organizacja webinariów w ramach spotkań pn. „Unijni eksperci dla Pomorza”: „Cyfrowa
Europa - cyfrowa szkoła", „Inicjatywa REACT-EU, czyli odpowiedź Unii Europejskiej na
kryzys COVID-19”, „Czas na kolej! Sukcesy i wizja rozwoju pomorskiej kolei", „Pomorski
wkład w Nowy Europejski Bauhaus i ekologiczno-kulturową transformację", „Gender
equality in research and innovation", “Zielona Transformacja na Pomorzu – klimat
i środowisko", „Edukacja obywatelska o Unii Europejskiej i jej wartościach”;
c) udział w pracach nad Kampanią #PomorskiHoryzont, która została przygotowana przez
osoby zaangażowane w prace nieformalnego zespołu Pomorski Horyzont, z kluczowymi
w niej rolami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (DRRP, DPR, DRG) oraz
Stowarzyszenia „Pomorskie w UE”;
d) SPUE zaangażowało się w organizację webinarium w ramach sieci iBSG i we współpracy
z intergrupą Parlamentu Europejskiego SEArica. Konferencja pt. „Baltic Sea ports as drivers
of the sustainable blue economy: making the Green Deal a reality” odbyła się
22 października 2021 r. i poświęcona była zrównoważonemu rozwojowi obszarów
portowych, szczególnie w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu oraz opublikowanego
w maju nowego podejścia do zrównoważonej niebieskiej gospodarki w UE;
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e) działania edukacyjne i promujące polityki Unii Europejskiej:
− współpraca z Punktem EUROPE DIRECT w Gdańsku - 27 września 2021 r. pracownik SPUE
wziął udział jako panelista w spotkaniu inaugurującym nową edycję EUROPE DIRECT
Gdańsk w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Spotkanie poświęcone było przede
wszystkim edukacji obywatelskiej i wolontariatowi europejskiemu. Konkurs na
prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT wygrało ponownie
Stowarzyszenie Morena z siedzibą w Gdańsku;
− Bursztynowy Mieczyk - Nagroda Specjalna Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii
Europejskiej” została przyznana, decyzją Przewodniczącego Zarządu SPUE na wniosek
Kapituły Konkursu, Człuchowskiemu Towarzystwu Polsko-Francuskiemu za rozwijanie
współpracy międzynarodowej, budowanie więzi pomiędzy mieszkańcami europejskich
regionów, realizację projektów międzynarodowych promujących m.in. kulturę naszego
regionu, angażujących przedstawicieli społeczności lokalnych Pomorza i regionów
francuskich.
2) Fundacja Solidarności Międzynarodowej współpracowała w październiku 2021 r. przy
organizacji wizyty przedstawicieli Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, obwodowych
departamentów oświaty i nauki oraz deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy, zorganizowanej
w ramach programu EU4Skills, realizowanego w celu reformy ukraińskiego systemu kształcenia
i szkolenia zawodowego. Zakres tematyczny rozmów obejmował: specyfikację działań
samorządu województwa, Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, zasady
wspierania rozwoju kształcenia zawodowego z poziomu regionu, badania dotyczące
prognozowania zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim, zadania
Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy, spotkania z kadrą
zarządzającą Flextronics International Poland sp. z o.o. oraz Zespołu Szkół Energetycznych
w Gdańsku;
3) Stowarzyszenie Gmin Euroregion Bałtyk (ERB) – SPUE współpracowało z Kancelarią Marszałka
Województwa w ramach współpracy Euroregionu Bałtyk tworząc sekretariat województwa
pomorskiego w tej strukturze. Pracownicy biura brali udział i przygotowali stanowiska
merytoryczne na posiedzenia Zarządu Euroregionu Bałtyk oraz brali udział w spotkaniach tzw.
regionalnych sekretariatów ERB.
4. Departament Kultury, wraz ze Stowarzyszeniem Teatr Znak oraz Business Galeria Metropolia,
podjął się procesu stworzenia Pomorskiego Inkubatora Kultury - ośrodka kompleksowego
wsparcia środowisk twórczych Pomorza w dobie kryzysu związanego z pandemią SARS-CoV-2.
5. Departament Rozwoju Gospodarczego współpracował z:
1) Fundacją Inicjowania Rozwoju Up Foundation w ramach komisji konkursowej Funduszu
Inicjowania Rozwoju (w tym ocena wniosków) - przyznawanie grantów organizacjom
pozarządowym;
2) Zarządem Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk
w celu wspólnego lobbowania na rzecz kluczowych projektów infrastrukturalnych w polskiej
części Korytarza Bałtyk Adriatyk. Województwo Pomorskie jest członkiem Stowarzyszenia, jak
również liderem i regionem koordynującym inicjatywę. Członkami Stowarzyszenia są także
organizacje pozarządowe;
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3) Związkiem Miast i Gmin Morskich na rzecz lobbowania rozwoju małych portów morskich
(Województwo Pomorskie jest członkiem tego Stowarzyszenia);
4) Zarządem Stowarzyszenia Pomorskie w Chinach, którego celem jest promowanie i wspieranie
interesów województwa pomorskiego w Chińskiej Republice Ludowej oraz rozwijanie
kontaktów i współpracy między województwem pomorskim oraz ChRL.
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Cel szczegółowy 4: Wzrost poziomu profesjonalizmu w realizacji
zadań publicznych i siły instytucjonalnej pomorskich organizacji
pozarządowych
1. Wsparcie organizacji pozarządowych przez Departament Cyfryzacji w drodze darowizny poprzez
przekazanie sprzętu komputerowego
1) Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, z siedzibą przy ul. Brackiej 5/10,
00-501 Warszawa (Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Gdańsku, z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 131A, 80-264 Gdańsk) - 2 zestawy komputerowe;
2) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, z siedzibą przy ul. Za Murami 2-10, 80-823
Gdańsk – 15 zestawów komputerowych oraz 5 laptopów;
3) Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” Ośrodek/Inkubator
Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Ogrodowej 26, 77-310 Debrzno - 2 zestawy
komputerowe.
2. Wsparcie działań powiatowych Centrów Organizacji Pozarządowych działających na rzecz
lokalnych organizacji
1) Doskonalenie systemu wsparcia pomorskich organizacji pozarządowych jest jednym
z ważniejszych działań w ramach współpracy międzysektorowej. W ramach współpracy
Samorząd Województwa Pomorskiego wspiera centra w świadczeniu usług: doradztwo
mentoringowe; szkolenia; warsztaty; doradztwo formalno-prawne; organizacja lokalnych
i regionalnych spotkań sieciujących; prowadzenie działań informacyjnych, upowszechniających
dobre praktyki; wzmacnianie form partycypacji społecznej – procesów konsultacji, ze
szczególnym uwzględnieniem dokumentów o charakterze regionalnym oraz wzmocnienie
współpracy pomiędzy ciałami doradczymi i konsultacyjnymi w regionie.
Mapa 1. Centra Organizacji Pozarządowych w województwie pomorskim
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3. Marszałek Województwa Pomorskiego objął honorowym patronatem 70 wydarzeń.
4. Wspieranie działalności Lokalnych Grup Działania (LGD) w tym m.in. organizacja spotkania
szkoleniowego dot. realizacji działań wdrażanych przez LGD w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014-2020.
5. Działalność w ramach realizacji zadań przez poszczególne departamenty:
1) Departament Turystyki w ramach zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizował zadania
mające na celu promowanie wydarzeń o charakterze krajoznawczym o zasięgu regionalnym
i ponadregionalnym; tworzył oferty oparte na kluczowych wyróżnikach regionu; wspierał
powstawanie i utrzymanie szlaków turystycznych (oznakowanie, znakowanie i renowacje
szlaków turystycznych). Ponadto realizowane były zadania mające na celu wdrażanie
produktów turystycznych województwa pomorskiego. Szlaki turystyczne są ważną częścią
infrastruktury turystycznej, a ich właściwe utrzymanie jest potrzebne dla promocji terenów,
przez które one przebiegają oraz dla bezpieczeństwa korzystających z nich użytkowników.
Ważne jest także stosowanie jednolitego systemu znaków i urządzeń/elementów
informacyjnych. W ramach renowacji oznakowania turystycznych szlaków pieszych na terenie
województwa pomorskiego corocznie poddanych renowacji jest ok. 170 km wraz z
udostępnianiem ich śladów GPS. Ważną rolę odgrywają także szlaki kulturowe i ich promocja
oraz budowanie w oparciu o nie produktów turystycznych (np. Pomorski Szlak Cysterski, Szlak
Zamków Gotyckich). Współpraca Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami
pozarządowymi w zakresie turystyki aktywnej również przebiega pozytywnie poprzez
promowanie Pomorskich Tras Rowerowych;
2) Departament Kultury realizował postanowienia Programu Współpracy Samorządu
Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 przede wszystkim
poprzez wspieranie licznych zadań publicznych realizowanych w ramach otwartych konkursów
ofert. Możliwość przeprowadzenia dofinansowanych przez Województwo przedsięwzięć miało
jednak charakter nie tylko jednoroczny, krótkofalowy – sam proces wykonania określonych
działań wiązał się bowiem ze zwiększeniem profesjonalizacji przedstawicieli i przedstawicielek
trzeciego sektora, zapewnieniem przestrzeni do szkolenia i angażowania wolontariuszy
i wolontariuszek oraz angażowania w poszczególnie działania społeczności zamieszkujących
mniejsze ośrodki na terenie całego województwa. Coroczne współdziałanie na linii
„Departament Kultury – trzeci sektor” przełożyło się również na zauważalny wzrost jakości
ofert, które wpływają do UMWP w ramach naborów konkursowych. Realizacja Programu to też
możliwość pozostania w stałym kontakcie z podmiotami mającymi swoje siedziby
i realizującymi swoje działania na terenie całego regionu, lepsze poznawanie potrzeb zarówno
dużych, jak i mniejszych organizacji, a przez to odpowiadanie na ich potrzeby oraz potencjały
w ramach tworzenia kolejnych programów współpracy i ogłoszeń konkursowych;
3) Departament Edukacji i Sportu konsultował z Radą Działalności Pożytku Publicznego
propozycje zadań, które zamierzał zlecić do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach
otwartych konkursów ofert. Podejmowana była dyskusja dotycząca kształtowania kompetencji
kluczowych i postaw obywatelskich młodzieży oraz możliwości realizacji działań w tym
zakresie;
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4) Departament Zdrowia
W kontekście zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej,
w 2021 r. kontynuowano współpracę z wieloletnimi, realizatorami zadań w ramach Programu
(Fundacja Pomorski Dom Nadziei, Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne) oraz nawiązano
współpracę z kilkoma nowymi organizacjami pozarządowymi. Poszerzono zakres tematyczny
otwartego konkursu ofert dając organizacjom większą swobodę w ramach zgłaszanych
projektów;

5) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej podejmował wielokierunkową współpracę
z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie działalności ciał doradczych, jak
i realizacji zadań, w tym zlecania ich w formie 7 otwartych konkursów ofert. Komisje
Konkursowe (w skład których weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych), oprócz
prowadzenia dialogu, dyskusji, nabywały kompetencji eksperckich oceniając w różnych
obszarach oferty.
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Cel szczegółowy 5: Zapewnienie mieszkańcom Pomorza dostępu do
usług społecznych w warunkach epidemii i innych
nieprzewidzianych zdarzeń kryzysowych
1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizował w 2021 r. projekt „Pomorskie dzieciom”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych.
Projekt zakłada wsparcie w walce z epidemią COVID-19 osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, tj: dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej
pieczy zastępczej (w tym opuszczających pieczę zastępczą) lub objętych opieką hospicjów
domowych, jak również wsparcie kadry placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej (placówek
opiekuńczo-wychowawczych i regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej), wsparcie rodzin
zastępczych i rodzinnych domów dziecka, pracowników organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej
pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi oraz kadry realizującej specjalistyczne usługi
w hospicjach domowych dla dzieci.
Wnioski o udzielenie grantów składane były w 2021 r. m.in. przez organizacje pozarządowe
i osoby prawne, w tym: kościelne osoby prawne, prowadzące zgodnie z rejestrami Wojewody
Pomorskiego placówki opiekuńczo-wychowawcze lub hospicja domowe dla dzieci.
Tabela 1. Dofinansowanie podmiotów pozarządowych w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”
Kwota
L.p.
Podmiot
wsparcia
1

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej z siedzibą w Gdańsku

786 100,00

2

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja
Chełmińsko-Poznańska z siedzibą w Chełmie

444 600,00

3

Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej "Więzi Rodzinne" z siedzibą w Słupsku

4

Fundacja "Rodzina Nadziei" z siedzibą w Gdańsku

278 687,00

5

Fundacja dla Rodziny "Ogniska Nadziei" z siedzibą w Gdańsku

342 000,00

6

Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Gdańsku

130 000,00

7

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pod wezwaniem Św. Wojciecha w Pile

98 880,00

8

Fundacja "Mały Bohater" z siedzibą w Gdańsku

64 060,00

9

Fundacja Społeczna "Bona Fide" z siedzibą w Dzierzgoniu

78 530,00

10

Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku

306 000,00

11

Fundacja "Rodzinny Gdańsk" z siedzibą w Gdańsku

912 000,00

Łącznie

53 560,00

3 494 417,00
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Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020
mają charakter wieloletni i nie są rozliczane na koniec każdego roku kalendarzowego, a jedynie po
ostatecznym zakończeniu. Kwoty umów mogą podlegać zmianom, dlatego nie należy sumować
kwot podawanych w sprawozdaniach z poszczególnych lat. Nie ma możliwości podania
rzeczywistej (ostatecznej) kwoty wykorzystanej dotacji z rozbiciem na poszczególne lata.
2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w partnerstwie z Towarzystwem Pomocy Potrzebującym
„Przystań” oraz Stowarzyszeniem Solidarni Plus od 01.01.2018 r. realizuje projekt „Wypracowanie
standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób
z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”.
Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom
z niepełnosprawnością fizyczną z terenu województwa pomorskiego. W trakcie realizacji projektu,
z uwagi na wprowadzenie w dniu 20 marca 2020 r. na obszarze Polski stanu epidemii w związku
z zakażeniami wirusem SARS-Cov-2, wprowadzono nowe działania tj. wypłatę dodatku
specjalnego/dodatkowego wynagrodzenia dla osób wykonujących bezpośrednią pracę
z podopiecznymi z grup ryzyka zakażeniem Covid-19 u Partnerów oraz zakup sprzętu/wyrobów
medycznych, środków ochrony indywidualnej oraz preparatów i urządzeń do dezynfekcji.
Partner - Stowarzyszenie Solidarni Plus oraz TWP Przystań prowadzą działalność ukierunkowaną
na pomoc osobom z grup ryzyka zakażeniem Covid-19 tj. wymagających opieki z powodu wieku,
choroby lub niepełnosprawności (zakład opiekuńczo-leczniczy, schroniska i noclegownie dla osób
bezdomnych). Wypłata dodatków/dodatkowego wynagrodzenia wskazanym osobom
zabezpieczyła niezbędny poziom opieki i zapobiegła fluktuacji personelu. Ponadto, zakupione
przez Partnerów projektu wyroby medyczne, środki ochrony indywidualnej oraz preparaty
i urządzenie do dezynfekcji, w oparciu o opracowany Regulamin udzielenia pomocy rzeczowej,
zostały przekazane 44 podmiotom świadczącym pomoc osobom z grup ryzyka zakażenia Covid-19
tj. wymagającym opieki z powodu na wiek, choroby, niepełnosprawność, w szczególności
w schroniskach dla osób w kryzysie bezdomności, mieszkaniach chronionych i wspomaganych
oraz innym podmiotom działającym na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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Cel szczegółowy 6: Zapewnienie mieszkańcom Pomorza
optymalnych warunków aktywności obywatelskiej, zgodnie z
zasadami równego traktowania – bez względu na płeć, wyznanie,
sprawność, pochodzenie etniczne i narodowe, czy wiek,
w szczególności w warunkach epidemii i innych nieprzewidzianych
zdarzeń kryzysowych
1. Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego
Dnia 29 kwietnia 2021 r., w ramach spotkań regionalnych z radami pożytku publicznego działającymi
na Pomorzu, odbyła się debata dotycząca aktywności obywatelskiej w województwie pomorskim.
Omówione zostały istotne kwestie partnerstwa pomiędzy samorządem wojewódzkim i organizacjami
obywatelskimi, poczynając od wspólnego przygotowywania dokumentów strategicznych
i programowych po wspólną realizację projektów. Dyskutowano również nad potrzebą realizacji idei
Pomorskiego Funduszu Obywatelskiego na rzecz wsparcia lokalnych inicjatyw obywatelskich.
Podkreślono dobre praktyki współpracy - prowadzenie rozmów samorządu województwa
z organizacjami i słuchanie pomysłów, koncepcji społeczników oraz wyciąganie wniosków wdrażając
nowe idee. Na uwagę podczas spotkania zasługiwała inicjatywa w nowym okresie programowania
proponowania do wdrożenia - mechanizmu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz
wyjaśnianie instytucji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - przy pomocy tego instrumentu,
partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie
realizują wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane ze środków unijnych.
Organizatorami wydarzenia byli: Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego
w porozumieniu i współpracy z: Radą Działalności Pożytku Publicznego, Polską Radą Organizacji
Młodzieżowych PROM, Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych, Pomorską Radą Działalności
Pożytku Publicznego, Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych.

2. Konferencja Aktywność Obywatelska
Dnia 9 września 2021 r. odbyła się konferencja „Aktywność obywatelska lokalnie. Nowy rozdział?"
organizowana przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych oraz
Pomorską Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych wraz z Samorządem Województwa Pomorskiego.
Wydarzenie poświęcone było dyskusji nt. pobudzania aktywności lokalnej i roli liderów w małych
środowiskach. Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych jest pierwszym krokiem do budowania
postaw obywatelskich i kapitału społecznego, dlatego podczas wykładu motywacyjnego prof. dr hab.
Maria Mendel, Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego, zwróciła uwagę
na duże znaczenie i potrzebę budowania miejsc wspólnych, niezbędnych zwłaszcza w kryzysowych
czasach. Wspólność to komunikacja, partycypacja i obieg.

3. Realizacja zadań publicznych
1) Departamenty realizujące otwarte konkursy ofert:
a)

Departament Kultury - DK;

b)

Departament Edukacji i Sportu (sport) – DES-S;
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c)

Departament Edukacji i Sportu (edukacja) – DES-E;

d)

Departament Zdrowia – DZ;

e)

Departament Turystyki – DT;

f)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – ROPS.

2) Wysokość środków finansowych przeznaczonych w roku 2021 na realizację otwartych
konkursów ofert przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:
Tabela 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w roku 2021 na realizację zadań
w ramach otwartych konkursów ofert oraz „małych grantów”- art. 19a

L.p

Departament/ zadanie

Środki
przeznaczone
na realizację
otwartych
konkursów
ofert

Środki
przyznane na
podstawie
rozstrzygnięć
konkursów

Środki
przekazane
na podstawie
zawartych
umów

Rezygnacja
z dotacji
przed
przekazanie
m środków/
uwagi

Środki
finansowe
przekazane
w trybie
art. 19a

Wykonanie/
realizacja
umów na
dzień
31.12.2021

1

DK: „Rozwój kultury w
województwie
pomorskim”

1 900 000,00

1 900 000,00

1 900 000,00

1 813 652,94

2

DT: „Rozwój turystyki i
krajoznawstwa w
województwie
pomorskim”

100 000,00

100 000,00

100 000,00

96 475,00

3

DES-S: „Wspieranie
realizacji zadań z
zakresu sportu
powszechnego”;
„Wspieranie realizacji
szkolenia i organizacji
współzawodnictwa
dzieci i młodzieży
uzdolnionej sportowo”;
„Wspieranie realizacji
imprez sportowych”

4 456 000,00

4 456 000,00

4 456 000,00

4 450 000,00

4

DES-E: „Opracowanie
Programu wsparcia
Liderów Młodzieżowych
oraz Programu wsparcia
Opiekunów Liderów
Młodzieżowych”

121 000,00

0,00

0,00

5

DZ: „Ochrona i
promocja zdrowia, w
tym działalność
lecznicza”

60 000,00

60 000,00

60 000,00

6

ROPS: „Działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych”

1 100 000,00

1 100 000,00

1 100 000,00

7

ROPS: „Przeciwdziałanie
uzależnieniom i
patologiom
społecznym”

180 000,00

180 000,00

180 000,00

8

ROPS: „Działalność na
rzecz wspierania
rodziny”

400 000,00

400 000,00

400 000,00

unieważnienie
konkursu

10 000,00

10 000,00

52 800,00

środki
finansowe
z PFRON

1 099 994,69

180 000,00

umowa
wieloletnia

400 000,00

2018-2022
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L.p

Departament/ zadanie

Środki
przeznaczone
na realizację
otwartych
konkursów
ofert

Środki
przyznane na
podstawie
rozstrzygnięć
konkursów

Środki
przekazane
na podstawie
zawartych
umów

Rezygnacja
z dotacji
przed
przekazanie
m środków/
uwagi

Środki
finansowe
przekazane
w trybie
art. 19a

Wykonanie/
realizacja
umów na
dzień
31.12.2021

9

ROPS: „Działalność na
rzecz osób w wielu
emerytalnym”

200 000,00

200 000,00

200 000,00

10 00,000

209 376,07

10

ROPS : „Pomoc
społeczna”

185 000,00

185 000,00

185 000,00

51 520,00

236 520,00

11

ROPS: „Działalność na
rzecz organizacji
pozarządowych”

120 000,00

120 000,00

120 000,00

12

ROPS: „Dofinansowanie
wkładów własnych”

100 000,00

47 791,28

46 784,00

13

ROPS: „Rozwój
wspólnot i społeczności
lokalnych”

150 000,00

112 900,00

112 900,00

9 072 000,00

8 861 691,28

8 860 684,00

RAZEM

120 000,00
rezygnacja
1 007,28

46 784,00

112 551,59
1 007,28

71 520,00

8 828 154,29

Łącznie na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazano
organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych kwotę 8 860 684,00 zł.
3) Na realizację zadań publicznych w roku 2021 Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił łącznie
18 otwartych konkurów ofert:
Tabela 3. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021
Ogłoszony konkurs

Data
ogłoszenia

Jednostka/
departament

1.

Uchwała Nr 1143/204/20 Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego województwa pomorskiego: „Rozwój kultury w województwie
pomorskim w roku 2021 – wsparcie zadań dotacją do 40 000 zł”
Kwota: 600 000 zł

04.12.2020

DK

2.

Uchwała Nr 1144/204/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
województwa pomorskiego: „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021
– wsparcie zadań dotacją od 40 000 zł”
Kwota: 800 000 zł

04.12.2020

DK

3.

Uchwała Nr 440/247/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
województwa pomorskiego: „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021
– wsparcie zadań dotacją do 40 000 zł (II nabór)”
Kwota: 500 000 zł

11.05.2021

DK

4.

Uchwała Nr 50/217/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
województwa pomorskiego: „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie
pomorskim w roku 2021 – wsparcie zadań dotacją do 20 000 zł”
Kwota: 100 000 zł

04.02.2021

DT

L.p.
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L.p.

5.

Ogłoszony konkurs
Uchwała nr 1158/205/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą „Wspieranie realizacji zadań
z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa
pomorskiego w roku 2021”

Data
ogłoszenia

Jednostka/
departament

09.12.2020

DES-S

09.12.2020

DES-S

09.12.2020

DES-S

16.09.2021

DES-E

13.07.2021

DZ

08.09.2021

DZ

29.03.2021

ROPS

15.06.2021

ROPS

Kwota: 680 000 zł

6.

Uchwała Nr 1159/205/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą „Wspieranie realizacji
szkolenia i organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
w województwie pomorskim w roku 2021”
Kwota: 3 640 000 zł

7.

Uchwała nr 1160/205/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą „Wspieranie realizacji imprez
sportowych w województwie pomorskim w roku 2021”
Kwota: 136 000 zł

8.

Uchwała Nr 897/284/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 14 września 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. przez organizacje
pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego
Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju
kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Opracowanie Programu wsparcia Liderów
Młodzieżowych oraz Programu wsparcia Opiekunów Liderów Młodzieżowych”
Kwota: 121 000 zł

9.

Uchwała Nr 660/265/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 lipca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań
publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego obejmujących działalność pożytku
publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej oraz
powołania Komisji Konkursowej
Kwota: 60 000 zł

10.

Uchwała Nr 865/282/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 7 września 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań
publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego obejmujących działalność pożytku
publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej
(II nabór) oraz powołania Komisji Konkursowej

11.

Uchwała Nr 293/235/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku przez
organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych
Województwa Pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Kwota: 1 100 000 zł
Uchwała Nr 526/256/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Samorządu
12.

Województwa Pomorskiego w roku 2021 w sferze zadań publicznych obejmujących
działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym
Kwota: 180 000 zł
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L.p.

13.

Ogłoszony konkurs
Uchwała Nr 141/224/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Samorządu
Województwa Pomorskiego w roku 2021 w sferze zadań publicznych obejmujących
działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym

Data
ogłoszenia

Jednostka/
departament

12.02.2021

ROPS

21.05.2021

ROPS

12.02.2021

ROPS

03.03.2021

ROPS

08.07.2021

ROPS

27.05.2021

ROPS

Kwota: 100 000 zł

14.

Uchwała Nr 473/251/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Samorządu
Województwa Pomorskiego w roku 2021 w sferze zadań publicznych obejmujących
działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym
Kwota: 100 000 zł

15

Uchwała Nr 142/224/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Samorządu
Województwa Pomorskiego w roku 2021 w sferze zadań publicznych obejmujących
działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Kwota: 185 000 zł

16

Uchwała Nr 199/229/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 marca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Dofinansowanie
wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych
z zakresu zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Samorządu
Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 w zakresie
wzmacniania aktywności obywatelskiej w obszarach: integracja i pomoc społeczna,
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; promocji i organizacji wolontariatu;
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3”
Kwota: 100 000 zł

17.

Uchwała Nr 662/265/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 08 lipca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Samorządu
Województwa Pomorskiego w roku 2021 w sferze zadań publicznych obejmujących
działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym
w art. 4 pkt 1-33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
„powiatowe centra wsparcia”
Kwota: 120 000 zł

18.

Uchwała Nr 491/253/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Samorządu
Województwa Pomorskiego w roku 2021 w sferze zadań publicznych obejmujących
działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz rozwoju wspólnot
i społeczności lokalnych
Kwota: 150 000 zł

4) Liczba ofert złożonych przez podmioty uprawnione w ramach otwartych konkursów ofert
i w trybie „małych grantów” – art. 19a.

27

Tabela 4. Liczba ofert złożonych przez podmioty uprawnione w ramach otwartych konkursów ofert
i w trybie „małych grantów” – art. 19a

wspieranie

powierzanie

wspieranie

555

2

4

0

1

0

2

0

5

5

Liczba organizacji, które
złożyły wnioski
o dofinansowanie

478

3

3

0

1

0

2

0

5

5

Liczba organizacji, którym
przyznano dotacje

201

0

2

0

1

0

2

0

3

5

Liczba wniosków, które
otrzymały dofinansowanie

224

0

3

0

1

0

2

0

3

5

Liczba zawartych umów

222

0

3

0

1

0

2

0

3

5

Liczba zrealizowanych
umów

220

0

3

0

1

0

2

0

3

5

4. Zadania zlecane organizacjom pozarządowym na podstawie przepisów
ustaw innych, niż ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
1) W 2021 r. przeprowadzono konkurs ofert na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym na
realizację zadania pn. „Prowadzenie punktów konsultacyjno-diagnostycznych na terenie
województwa pomorskiego”, w którym oferty składać mogły również organizacje pozarządowe
(Uchwała o ogłoszeniu: Nr 2/213/21 z dnia 7 stycznia 2021 roku). W odpowiedzi na konkurs
wpłynęły 2 oferty, z czego jedna została złożona przez Fundację „Pomorski Dom Nadziei”,
a druga przez szpital będący spółką prawa handlowego. Obie oferty otrzymały dofinansowanie
w wysokości po 75 000,00 zł na podstawie umowy. Dotacja jaką otrzymała fundacja została
wykorzystana w całości.
2) W roku 2021 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz.194 ze zm.) w ramach
współorganizacji 46. Edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Pomorska Fundacja
Filmowa w Gdyni otrzymała środki finansowe w wysokości 300 000,00 zł. Jednym z głównych
celów Fundacji jest organizacja konkursów i festiwali filmowych, a w szczególności Festiwalu
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Fundacja została wskazana przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego jako jedyny wykonawca zadania. Zakres współorganizacji Festiwalu
każdorazowo ustalany jest na roboczych spotkaniach współorganizatorów.
Łącznie: 375 000 zł
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powierzenie

powierzanie

Liczba złożonych ofert

wspieranie

wspieranie

„Małe
granty”
art. 19a

powierzanie

Spółdzielnie
socjalne

wspieranie

Podmioty
kościelne
i wyznaniowe

powierzanie

Organizacje pozarządowe
i stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego

Spółki non-profit
oraz kluby
sportowe (w
rozumieniu m.in.
art. 3 ust. 3 pkt 4
ustawy)

Podejmowane działania realizowane były na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) oraz na podstawie ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz.194 ze zm.).
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Cel szczegółowy 7: Zwiększenie spójności i integracji społecznej
1. Wojewódzki Urząd Pracy współpracował (finansowo i merytorycznie) z jedną organizacją
pozarządową w ramach projektu pozakonkursowego „Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję”, który
jest realizowany w partnerstwie Samorządu Województwa Pomorskiego ze Stowarzyszeniem
Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku. Partner projektu wybrany został w 2019r.
Projekt realizowany na terenie województwa pomorskiego w okresie październik 2019-grudzień
2022.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach jego realizacji
powierzono organizacji pozarządowej zadania (i budżet na ich realizację): poradnictwo prawne,
doradztwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, organizacja szkoleń zawodowych.
Projekt skierowany jest do pozostających bez pracy mieszkańców województwa pomorskiego
mających więcej niż 30 lat, którzy przynajmniej 6 miesięcy nieprzerwanie przebywali w jednym
z następujących krajów: Belgia, Francja, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja i Wielka
Brytania, wrócili i przebywają w Polsce nie dłużej niż pół roku. Uczestnicy projektu należą do
jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami,
osoby o niskich kwalifikacjach, mężczyźni w wieku 30-49 lat (nie należący do wyżej wymienionych
grup). W 2021 r. przekazano na realizację ww. projektu 175 145, 98 zł.
Działanie realizowane na podstawie ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.
2. Departament Rozwoju Gospodarczego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1) realizował umowy dotyczące przygotowania opracowania koncepcji budowy Pomorskiego
Klastra Morskiej Energetyki Wiatrowej, w tym planu działania, harmonogramu prac mających
na celu zbudowanie Pomorskiego Klastra Morskiej Energetyki Wiatrowej (wydatkowano
10 000,00 zł - środki własne SWP);
2) współorganizował wydarzenia promujące Forum Inicjowania Rozwoju (wydatkowano
20 000,00 zł - środki własne SWP);
3) realizował umowy z Liderami Inteligentnych Specjalizacji Pomorza na świadczenie usług
wsparcia organizacyjnego i merytorycznego ISP (wydatkowano łącznie 183 757,50 zł - środki
RPO WP – projekt Smart Progress – przetarg);
4) realizował umowy na przygotowanie raportu z dotychczasowych działań grupy ds. rozwoju
gospodarczego oraz wstępnej agendy innowacyjności dla przemysłu morskich farm
wiatrowych w ramach inicjatywy „Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej Energetyki
Wiatrowej na Bałtyku” wraz z rekomendacją kolejnych działań (wydatkowano 12 300,00 zł środki własne SWP);
5) realizował umowę zawartą z fundacją Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. W oparciu
o umowę Instytut w 2021 r. wykonywał badania naukowe i prace rozwojowe oraz sporządzał
analizy o charakterze naukowo-badawczym dotyczące potencjału i rozwoju gospodarczego
regionu pomorskiego (wydatkowano 120 000,00 zł - środki własne SWP);
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6) realizował umowy z Fundacją Inspirujące Przykłady – w ramach współpracy przygotowano
analizę nt. sposobów pozyskiwania talentów spoza regionu w ramach przedsięwzięcia
strategicznego Study in Pomorskie 2030 (wydatkowano 15 000,00 zł - środki własne SWP).
Łącznie: 361 057,50 zł
3. Departament Rolnictwa i Środowiska podkreśla znaczenie konsultacji projektów uchwał Sejmiku
Województwa Pomorskiego:
1) ograniczenie populacji zwierząt wpływa w szczególności na poprawę bezpieczeństwa
(szczególnie lotnisk wojskowych), w celu uniknięcia kolizji statku powietrznego ze zwierzyną;
2) zweryfikowane obszary chronionego krajobrazu, które zostały poddane konsultacjom
społecznym, mogą mieć wpływ na wspieranie działań organizacji pozarządowych związanych
z ukierunkowaniem ruchu turystycznego na terenach cennych przyrodniczo i krajobrazowo;
3) w zakresie poprawy jakości powietrza i w zakresie ochrony środowiska przed hałasem
przyczyniło się do podniesienia poziomu merytorycznego procedowanych dokumentów.
Przyjęte uchwały stały się podstawą do intensyfikacji działalności organizacji działających na rzecz
poprawy jakości powietrza i ograniczenia emisji hałasu.
4. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich wykonuje zadania delegowane przez
Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą do samorządów województw w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zadania Instytucji Pośredniczącej dla działań
przypisanych Samorządowi Województwa Pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego
Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. W ramach ww. Programów nie ma możliwości finansowania
zadań publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Natomiast
m.in. organizacje pozarządowe mogą aplikować o środki pomocowe w ramach poszczególnych
instrumentów PROW 2014-2020 i PO RYBY 2014-2020 na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych,
jak i związanych np. z aktywizacją lokalnych społeczności, transferem wiedzy, itp. - jeśli spełnią
warunki kwalifikowalności oraz kryteria wyboru określone w Programach.
Działania podjęte przez departament w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi
dotyczyły wsparcia działalności lokalnych grup działania funkcjonujących w ramach PROW 20142020 oraz PO RYBY 2014-2020 i polegały głównie na organizowaniu spotkań szkoleniowych
i udzielaniu konsultacji z zakresu wdrażania ww. Programów co przełożyło się na wielkość
udzielonego wsparcia finansowego ze środków unijnych.
Z kolei zadania związane z realizacją planów operacyjnych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
(KSOW) związane były z udzieleniem wsparcia partnerom (w tym również organizacjom
pozarządowym) na różnego rodzaju inicjatywy kierowane do mieszkańców województwa
pomorskiego. Jednostka Regionalna KSOW Województwa Pomorskiego, działająca w ramach
struktury DPROW, uczestniczyła w ocenie i wyborze operacji składanych przez partnerów KSOW
w ramach ogłoszonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi konkursu KSOW oraz realizowała
projekty własne we współpracy lub z udziałem partnerów KSOW. Realizacja projektów partnerów
KSOW i projektów własnych miała wpływ na wymianę informacji i współpracę pomiędzy
organizacjami i instytucjami, które działają na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców obszarów
wiejskich, na zacieśnienie więzi pomiędzy partnerami KSOW a samorządem województwa.
Zadania realizowane w ramach KSOW aktywizowały lokalne społeczności w sprawy związane
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z rozwojem obszarów wiejskich województwa pomorskiego m.in. z zakresu innowacji
w rolnictwie, bioróżnorodności, dziedzictwa kulturowego, produkcji żywności, itp.).
Na podstawie art. 57a pkt. 2 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2021 r. poz. 2137 j.t.) Instytucja
Zarządzająca ogłosiła w 2021 r. konkurs dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na
wybór operacji do realizacji w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–
2021. Uprawnionymi do składania wniosków na realizację operacji były podmioty posiadające
status partnera KSOW, w tym m.in. organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego
naboru podpisano 6 umów. Zrealizowano i rozliczono 4 umowy z partnerami KSOW posiadającymi
status organizacji pozarządowej (2 umowy na prośbę partnerów KSOW zostały rozwiązane).
Umowy zrealizowały:
1) Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, Smaki Suwalszczyzny - inspiracje
z podlaskiego Szlaku Kulinarnego – kwota 33 420,00 zł;
2) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, Marka lokalna Ziemi
Człuchowskiej szansą na rozwój i promocję obszarów wiejskich - organizacja cyklu spotkań
dotyczących tworzenia i funkcjonowania marki lokalnej regionu – kwota 36 538,30 zł;
3) Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, Organizacja cyklu warsztatów artystycznorękodzielniczych – kwota 18 724,73 zł;
4) Stowarzyszenie "Bursztynowy Pasaż" Lokalna Grupa Działania, Konkurs „Aktywne Sołectwo”
w koncepcji INTELIGENTNYCH WIOSEK – kwota 18 000,00 zł.
Łącznie 106 683,03 zł
5. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) w ramach realizowanego projektu „Pomorski
system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie
pomorskim na lata 2019-2022” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020) zlecił organizację spotkania szkoleniowo-warsztatowego
w obszarze narzędzi i metod wsparcia osób z kryzysem psychicznym dla instytucji pomocy
i integracji społecznej – Fundacji eFkropka – 3 200,00 zł oraz organizację wydarzenia pod nazwą
„Pomorskie Forum OWES 2021” wraz z zapewnieniem usługi hotelarsko-gastronomicznej i sali
szkoleniowej – Fundacja Innowacji Społecznej – 8 400,00 zł.
Łącznie: 11 600,00 zł
6. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w 2021 r. w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług
społecznych, podpisał 16 umów wieloletnich z organizacjami pozarządowymi:

32

Tabela 5. Umowy wieloletnie w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020
Beneficjent wiodący

Tytuł projektu

Okres
realizacji

Wartość
projektu
ogółem

Dofinansowanie
projektu ogółem

Data
podpisania
umowy
pierwotnej

Fundacja Rozwoju
Przedsiębiorczości "RAZEM"

Krok w dorosłość

2020-10-012022-10-31

598 469,35

568 545,88 2021-01-12

Polskie Stowarzyszenie Na
Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Gdyni

Dzienny Ośrodek Wsparcia - Teatr
"Biuro Rzeczy Osobistych"

2020-09-012023-06-30

2 333 085,06

2 216 430,81 2021-01-12

Kaszubskie Towarzystwo
Sportowo – Kulturalne

Wsparcie funkcjonowania rodziny
zagrożonej wykluczeniem
społecznym

2020-11-032023-03-31

1 007 500,00

957 125,00 2021-01-12

Kaszubskie Towarzystwo
Sportowo – Kulturalne

Troskliwe Gminy

2020-11-032023-06-30

2 060 163,60

1 957 155,42 2021-01-12

Fundacja NIESIEMY POMOC

‘Zaangażowanie – Zrozumienie –
Czas’ Wysoka jakość usług
opiekuńczych w gminnych
środowiskach lokalnych

2020-09-012023-06-30

2 014 787,23

1 914 047,87 2021-01-12

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

Stacja Starogard Gdański,
Wejherowo - usługi społeczne
wsparcia rodziny

2020-12-012023-03-31

2 078 456,88

1 974 534,04 2021-02-19

Polskie Stowarzyszenie Na
Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Gdyni

SamoDZIELNI - Dzienny Ośrodek
Opieki Wytchnieniowej i
Rehabilitacji Społecznej "Osiedle
Młodych"

2020-09-012023-06-30

9 116 652,12

8 660 819,51 2021-02-24

Fundacja Pozytywne
Inicjatywy

Pozytywny Żłobek w Gdańsku
Osowej i w Swarzewie

2020-03-012022-07-31

3 822 314,80

3 248 967,58 2021-03-10

Kartuskie Centrum CARITAS

Życzliwa dłoń

2020-10-312023-06-30

4 491 954,26

4 267 356,55 2021-03-10

Instytut Wiedzy Kompetencji

Jesień Możliwości

2020-08-032021-12-31

780 538,75

741 511,81 2021-04-16

Fundacja Pozytywne
Inicjatywy

Pozytywny żłobek w Gdańsku Oliwie
i w Leśniewie

2020-05-012022-08-31

4 705 558,98

3 999 725,13 2021-04-23

Fundacja Pozytywne
Inicjatywy

Pozytywny żłobek w Gdańsku Zaspa

2020-05-292022-10-31

2 895 291,29

2 460 997,60 2021-05-14

Fundacja Wspierania Rozwoju
"JA TEŻ"

JA TEŻ jestem przedszkolakiem!

2021-06-012023-06-30

2 075 770,99

1 764 405,34 2021-11-10

Fundacja Pozytywne
Inicjatywy

Pozytywny żłobek w Gdańsku Jasień

2020-05-302022-04-30

2 895 291,18

2 460 997,50 2021-11-23

Stowarzyszenie "MY DLA WAS"

Akademia Przedszkolaka w
Przytocku

2020-11-242022-08-31

1 204 171,73

1 023 545,97 2021-11-25

Stowarzyszenie Obszar
Metropolitalny GdańskGdynia-Sopot

Projekt Pomocy Technicznej ZIT na
lata 2022-2023

2022-01-012023-12-31

705 882,36

600 000,00 2021-12-28

33

Łączna wartość podpisanych w 2021 r. umów na realizację projektów, w których wiodącym
beneficjentem jest organizacja pozarządowa, wynosi 42 785 888,58 zł, przy czym dofinansowanie
projektów wymienionych wyżej projektów wynosi 38 816 166,01 zł.
Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020
mają charakter wieloletni i nie są rozliczane na koniec każdego roku kalendarzowego, a jedynie po
ostatecznym zakończeniu. Kwoty umów mogą podlegać zmianom, dlatego nie należy sumować kwot
podawanych w sprawozdaniach z poszczególnych lat. Nie ma możliwości podania rzeczywistej
(ostatecznej) kwoty wykorzystanej dotacji z rozbiciem na poszczególne lata. Ponadto opiekunowie
projektów mogą wprowadzać do informacji zawartych w systemie informatycznym zmiany,
np.: korygować informację o formie prawnej beneficjenta. Do kategorii NGO zaliczono poszczególne
formy prawne Beneficjenta wskazane w SL 2014: fundacje, Kościół Katolicki, spółdzielnie,
stowarzyszenia, organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do KRS.
7. Departament Zdrowia
1) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień (WOTU) współpracował z Towarzystwem Pomocy
im. Św. Brata Alberta koło gdańskie w ramach Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku
i w Sopocie. W ramach współpracy organizowane były zajęcia dla uczestników CIS Gdańsk
z obszaru profilaktyki uzależnień, realizowanie Indywidualnego Programu Zatrudnienia
Socjalnego uczestników CIS w ramach aktywizacji zawodowej na stanowisku pracownik
gospodarczy i rejestrator medyczny, realizacja zatrudnienia wspieranego dla uczestnika CIS
Gdańsk na stanowisku rejestrator medyczny. W ramach współpracy z organizacjami
pozarządowymi WOTU otrzymał darowiznę w postaci żywności od Związku Stowarzyszeń Bank
Żywności w Trójmieście.
2) Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. współpracował z:
a)

Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku - współpraca stała
w zakresie kompleksowej pomocy i wsparcia osób chorych na mukowiscydozę;

b)

Fundacją LPP - wsparcie w zakresie zakupu sprzętu specjalistycznego, remontów, placu
zabaw oraz darowizn rzeczowych przekazanych na rzecz pacjentów Szpitala;

c)

Fundacją DrClown - wsparcie przez wolontariuszy, praca z dziećmi, terapia śmiechem;

d)

Fundacją Sport na Zdrowie - współpraca w zakresie propagowania profilaktyki zdrowotnej
astmy i alergii oraz współpraca w zakresie prowadzonej w naszym Szpitalu bezpłatnej
Szkoły Astmy i Szkoły Atopii;

e)

Fundacją "I jesteś w domu" - wsparcie w zakresie przekazania darowizny w postaci
specjalistycznego sprzętu;

f)

Stowarzyszeniem "Twoje Nowe Możliwości" - wsparcie w zakresie przekazania pomocnych
materiałów dla osób ze szczególnymi potrzebami, osób z niepełnosprawnością.

3) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
współpracował z:
a)

Centrum Integracji Społecznej w Ustce - Szpital otrzymał poduszki w kształcie serc dla
pacjentek oddziałów onkologicznych;
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b)
c)

d)
e)
f)

Fundacją „Trzy Maliny” – Szpital otrzymał poduszki w kształcie serc oraz torebki na butelki
Redona dla pacjentek onkologicznych;
Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy – Szpital otrzymał: kardiomonitor kompaktowomodułowy Philips Efficia CM150 wraz z wyposażeniem – 2 szt., platformę
elektrochirurgiczną VIO3/APC3 (diatermia), dermatom elektryczny, wiertarkę
dwuprzyciskową CD S8 z funkcją oscylacji, tor laparoskopowy 2D CO-MOS FULL HD,
zestaw Instrumentarium do laparoskopii;
Caritas Polska - Szpital otrzymał darowiznę w postaci stacjonarnego koncentratora tlenu
EverFlo IKK – 15 szt.;
Ogólnopolską Organizacją Kwiat Kobiecości – w ramach akcji „Święty Mikołaj”
wolontariusze odwiedzili osoby chore na nowotwory oraz rozdali prezenty;
Fundacją „Tęczowy Kocyk” – Szpital otrzymał zestawy ubranek, czapek, kocyków, rożków
dla dzieci martwo urodzonych. Zestawy rozdawane są rodzicom.

4) Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim współpracował
z Fundacją „Dr Clown”.
5) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku współpracował
z Fundacją WOŚP – darowizna testów psychologicznych ADOS-2.
6) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku współpracował ze Stowarzyszeniem Horyzont
w Słupsku, w ramach którego funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej.
7) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. współpracowały z:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – przekazanie specjalnych foteli na
oddziały dziecięce oraz sprzętu medycznego do wszystkich 4 szpitali spółki;
Fundacją Leroy Merlin – prace renowacyjne i zakup sprzętu do ogrodu na tarasie dla
pacjentów onkologicznych w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni;
Fundacją Pokonaj Raka – współpraca przy organizacji Dnia Chorego - przekazanie
upominków dla pacjentów onkologicznych w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni;
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdyni – zbiórka upominków dla dzieci
z oddziału pediatrycznego w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni;
Fundacją FUNKOMITYWA – przekazanie upominków dla dzieci z oddziałów
pediatrycznych;
Fundacja Mam Marzenie – przekazanie upominków dla dzieci z oddziałów dziecięcych;
Fundacją Przemek Dzieciom – przekazanie upominków dla dzieci z oddziałów dziecięcych;
Stowarzyszeniem Motocyklowe Storm Riders – przekazanie zabawek i przyborów
szkolnych dzieciom z oddziałów pediatrycznych;
Stowarzyszeniem Iskierka Miłości – współpraca przy organizacji Dnia Dziecka oraz
przekazanie słodkości najmłodszym pacjentom w czasie Świąt Bożego Narodzenia
w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie;
Harcerskim Ośrodkiem Centrum Przygody ZHP w Rumi – przekazanie maskotek dla
pacjentów Szpitala w Wejherowie.

8) Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
współpracowało z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta w zakresie organizacji praktyki
zawodowej przez uczestnika Centrum Integracji Społecznej w Sopocie.
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9) Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. współpracował z:
a)

Fundacją Media Expert Włącz się – darowizna rzeczowa;

b)

Fundacją Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej – darowizna rzeczowa;

c)

Fundacją LOTOS – darowizna finansowa;

d)

Fundacją ENERGA – darowizna finansowa;

e)

Fundacją NUTRICIA – darowizna rzeczowa;

f)

Fundacją LPP – darowizna rzeczowa;

g)

Stowarzyszeniem Neurochirurgia Pomorska – darowizna rzeczowa;

h)

Gdańskim Stowarzyszeniem Kobiet Amazonki – współpraca polegająca na akcjach
informacyjnych dla pacjentek Wojewódzkiego Centrum Onkologii;

i)

Fundacją Hospicyjną im. Dutkiewicza – kierowanie na staż wolontariuszy, pełniących
funkcję opiekunów pacjentów.

8. Kancelaria Marszałka Województwa w 2021 r. w ramach promocji Województwa Pomorskiego
współpracowała podczas:
1) Samorządowego Kongresu Finansowego 2021 – promocja realizowana przez organizatorów
Kongresu tj. Centrum Myśli Strategicznych - 15.000,00 zł;
2) „Nagrody im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii”; organizator
Press Club Polska;
3) II Regat Dziennikarzy na Zatoce Puckiej; organizator Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck;
4) Gali „Bursztynowy Mieczyk” - 20 000,00 zł - organizator Regionalne Centrum Informacji
i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Fundacja RC.
Łącznie: 35 000,00 zł
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Podsumowanie
1. Biuro ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi koordynując współpracę Samorządu
Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi:
1) realizowało bieżące wsparcie merytoryczne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
w zakresie współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego;
2) przygotowało z przedstawicielami III sektora Program Współpracy Samorządu Województwa
Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 oraz Wieloletni Program Współpracy
Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2022-2025;
3) uczestniczyło w kapitule oraz współorganizacji Gali Nagrody Bursztynowego Mieczyka im.
Macieja Płażyńskiego. Nagroda jest wieloletnią, międzysektorową, partnerską inicjatywą
w województwie pomorskim. Główne nagrody przyznawane są wspólnie przez Marszałka
Województwa Pomorskiego oraz Wojewodę Pomorskiego. Jej głównym celem jest
wzmocnienie i docenienie sektora obywatelskiego oraz podniesienie prestiżu i etosu pracy
w organizacjach pozarządowych, a także poszerzenie aktywności społeczności lokalnych.
Dnia 3 grudnia 2021 r. podczas XXVII Gali Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja
Płażyńskiego wręczono nagrody główne w kategorii:
− „Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna” - Fundacja Dziki Azyl – Centrum Pomocy dla
jeży i dzikich zwierząt (Słupsk);
− „Pomoc społeczna” nr 1 - Fundacja „Przystań” (Słupsk);
− „Pomoc społeczna” nr 2 - Fundacja „Świat Wrażliwy” (Gdańsk);
− „Edukacja” - Fundacja AKUKU (Kwidzyn);
− Debiut Roku - Fundacja Kina Żeglarz (Wejherowo/Jastarnia);
− Nagroda Fundacji RC – Bursztynowa Róża - Alina Fegler-Kotkiewicz (Prezes Stowarzyszenia
EDUQ z Lęborka).
Wręczone zostały również nagrody specjalne:
− Nagroda specjalna Marszałka Senatu RP - Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników
(Gdańsk);
− Nagroda specjalna Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” - Człuchowskie
Towarzystwo Polsko-Francuskie (Człuchów);
− Nagrody specjalne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Fundacja „MIKAEL”
(Nowy Dwór Gdański), Stowarzyszenie Na Krańcu Świata (Tczew);
− Nagroda specjalna Rzecznika Praw Obywatelskich - Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
(Człuchów);
− Nagrody specjalne Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego - Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne (Kwidzyn) oraz Stowarzyszenie
Rodzina Kolpinga (Człuchów);
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4) zleciło zebranie danych dotyczących Kondycji III sektora w województwie pomorskim
Stowarzyszeniu Klon/Jawor. Dane zostały zebrane od 200 organizacji pozarządowych
wyłonionych na podstawie próby losowej, zostały opracowane w tabelach razem
z podstawowymi statystykami badania (tablice częstości oraz statystyki). Kwota wydatkowana
na powyższe działanie: 24 587,70 zł;
5) wspierało działania merytoryczne funduszy: Akumulator Społeczny, Fundusz Inicjowania
Rozwoju oraz wspierało działania grantowe w ramach realizowanego projektu z Funduszu
Azylu Migracji i Integracji, realizowane przez Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek.
Wsparcie działań polegało na udziale pracownika w komisjach grantowych oceniających
inicjatywy lokalne;
6) w 2021 r. brało udział w sześciu posiedzeniach Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności
Pożytku Publicznego. Dnia 27 listopada 2021 r. odbyła się również konferencja z okazji
VI Ogólnopolskiego Święta Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz 18 lat ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Wskaźniki realizacji Programu – podsumowanie.
1) szacunkowa liczba odbiorców realizowanych zadań publicznych: około 1 127 116 osób; w tym
z obszaru:
a)

turystyki: ok. 500 000 osób;

b)

kultury: ok. 575 734 osób, w tym:
- odbiorcy „na żywo”: 139 827,
- odbiorcy online: 148 040,
- inne (książki/płyty): 287 867;

c)

sportu: ok. 40 000 osób;

d)

zdrowia: ok. 2 102 osób;

e)

polityka społeczna: ok. 9 280 osób;

2) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu o dotacje
przekazywane przez Samorząd na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego: 214;
3) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu województwa na realizację tych
zadań – 9 072 000 zł;
4) liczba i różnorodność zadań publicznych realizowanych przy współpracy Samorządu
Województwa i organizacji pozarządowych:
b) w Programie określone zostały zadania publiczne w 18 obszarach zgodnych z art. 4 ust. 1
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
c) z 18 obszarów wymienionych w Programie - 12 obszarów podlegało współpracy
finansowej – zlecanie zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;
d) liczba przedsięwzięć, którym udzielono patronatów Marszałka Województwa Pomorskiego
wyniosła 70.
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3. Finansowe formy współpracy – podsumowanie.
1) Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zlecanie zadań publicznych
(Tabela 2):
a) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu województwa na realizację
zadań publicznych (konkursy grantowe) – 9 072 000,00 zł;
b) wysokość środków przekazanych na podstawie zawartych umów – 8 860 684,00 zł;
c) realizacja umów na dzień 31.12.2021 – 8 828 154,29 zł.
2) Współpraca finansowa – inne: 45 178 481,03 zł, w tym:
a) Cel szczegółowy 2: 1 247 442,69 zł;
b) Cel szczegółowy 3:

531 381,12 zł;

c) Cel szczegółowy 5:

3 494 417,00 zł;

d) Cel szczegółowy 6:
375 000,00 zł. (inne, niż zlecone na podstawie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie);
e) Cel szczegółowy 7:

39 505 652,52 zł;

f) Badanie kondycji III sektora: 24 587,70 zł.
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Wnioski
1. Działania podejmowane przez organizacje pozarządowe są jednym ze skuteczniejszych sposobów
realizacji zadań własnych Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarach współpracy
wskazanych w Programie.
2. Aktywność organizacji pozarządowych przyczynia się do podniesienia jakości realizowanych zadań
publicznych i wzbogacenia oferty Województwa Pomorskiego kierowanej do mieszkańców
Pomorza.
3. Sytuacje kryzysowe pokazują siłę i profesjonalizm podmiotów III sektora, jednak jest to możliwe
dzięki współpracy finansowej z Samorządem Województwa Pomorskiego.
4. Wobec zmieniających się przepisów, jest duża potrzeba wspierania organizacji pozarządowych
w dostosowaniu się do nowych wymogów prawnych (RODO, dostępność itp.).
5. Satysfakcjonujący poziom współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego
i organizacjami pozarządowymi obliguje do utrzymania takiego stanu a nawet do podnoszenia
poziomu współpracy, czyniąc ją coraz bardziej efektywną.
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