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I.    Wprowadzenie 
 

 
 

Sejmik Województwa Śląskiego, uchwałą sejmiku nr IV/57/2/2014 z 17.11.2014 roku, przyjął 
„Program współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”, zwany 
dalej     Programem.     Podjęcie     inicjatywy     uchwałodawczej     wynikało     z     art.     5a     ust. 
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2014 r. poz.1118  z późn.  zm.),  nakładającego na  organ  stanowiący jednostki samorządu  
terytorialnego  obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 

 

 
 

Celem Programu jest budowanie partnerstwa między Województwem i organizacjami 
pozarządowymi dla pełnej realizacji zadań publicznych. Cel ten realizowany był w formie współpracy 
finansowej i pozafinansowej, obejmującej następujące sfery pożytku publicznego: 

 
1. przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji regionalnego rynku pracy, 

2. bezpieczeństwa publicznego, 

3. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych, 

4. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej, 

5. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 

6. edukacji publicznej, 

7. ekologii 

8. kultury fizycznej i sportu, 

9. kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, 

10. krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki 

11. ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, 

12. polityki społecznej, w tym: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku 

emerytalnym, na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz działania na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, 

13. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, 

14. promocji i ochrony zdrowia, 

15. wspierania procesów integracji mieszkańców Województwa, 

16. przeciwdziałania  formom  dyskryminacji  określonym  w  Konstytucji  Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz dbałość o to, by społeczeństwo rozwijało się zgodnie z zasadą równości szans 

17. polityki prorodzinnej, w tym wspieranie organizacji pozarządowych w kwestii dotyczącej 

wprowadzenie funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej, 

18. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 

19. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych. 
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II.     Współpraca o charakterze finansowym 
 

Współpraca     o     charakterze     finansowym     Samorządu     Województwa     Śląskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego   polegała   na   zlecaniu   realizacji   zadań   publicznych   w   formie   ich   powierzania 
i wspierania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie oraz dofinansowanie ich realizacji. 

 
Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie 

pożytku publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 

 
W  2015  r.  ogłoszono  24  otwarte  konkursy  ofert,  w  ramach  których  369 organizacji 

pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego złożyło   846   ofert, 
z czego 405 projektów wybrano do realizacji  na łączną kwotę  16 728 705,50 zł, z tego podmioty 
dotowane wykorzystały 16 194 688,14 zł, co stanowi blisko 97 % kwoty przekazanej. 

 

W  formie  zadań  zleconych  w  trybie  z  pominięciem  otwartego  konkursu  dofinansowano 
z budżetu województwa śląskiego 26 projektów na kwotę 196 090,80 zł z czego podmioty 
wykorzystały 195 592,13 zł (co stanowi ponad 99 % kwoty przekazanej) w obszarach: polityka 
społeczna, zdrowie psychiczne, ochrona  i promocja zdrowia, kultura fizyczna i sport. 
 
 

 
II.1.    Zestawienie otwartych konkursów  ofert  ogłoszonych przez  Samorząd  Województwa 

Śląskiego w 2015 roku 
 
 
 

ZESTAWIENIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT OGŁOSZONYCH PRZEZ SAMORZĄD 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU 

Lp. Nr konkursu 
Liczba 

złożonych 
projektów 

Liczba 
projektów 

wybranych do 
realizacji 

Liczba 
podmiotów, 

które 
zrealizowały 

projekty 

Wysokość 
przyznanych 
środków (zł) 

Wysokość 
wykorzystanych 

środków (zł) 

1. 
Konkurs ofert nr 

1/2015 
36 20 19 80 000 zł 76 000 zł 

2. 
Konkurs ofert nr 

2/2015 
2 1 1 90 000 zł 89 999,65 zł 

3. 
Konkurs ofert nr 

3/2015 
14 5 5 63 750 zł 58 295,76 zł 

4. 
Konkurs ofert nr 

4/2015 
86 55 60 4 820 000 zł 4 813 200 zł 

5. 
Konkurs ofert nr 

5/2015 
5 5 5 1 000 000 zł 1 000 000 zł 

6. 
Konkurs ofert nr 

6/2015 
211 96 70 952 000 zł 913 226,24 zł 

7. 
Konkurs ofert nr 

7/2015 
1 1 1 70 000 zł 70 000 zł 
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8. 
Konkurs ofert nr 

8/2015 
18 12 11 262 500 zł 262 261,50 zł 

9. 
Konkurs ofert nr 

9/2015 
252 75 70 350 000 zł 331 499,99 zł 

10. 
Konkurs ofert nr 

10/2015 
29 26 24 400 000 zł 310 173,23 zł 

11. 
Konkurs ofert nr 

11/2015 
7 6 6 50 000 zł 50 000 zł 

12. 
Konkurs ofert nr 

12/2015 
14 12 11 100 000 zł 92 000 zł 

13. 
Konkurs ofert nr 

13/2015 
2 2 2 465 000 zł 463 895,94 zł 

14. 
Konkurs ofert nr 

14/2015 
9 8 8 88 000 zł 87 997,70 zł 

15. 
Konkurs ofert nr 

15/2015 
13 9 9 60 000 zł 59 993,27 zł 

16. 
Konkurs ofert nr 

16/2015 
9 7 7 60 000 zł 60 000 zł 

17. 
Konkurs ofert nr 

17/2015 
28 16 14 184 800 zł 184 175,08 zł 

18. 
Konkurs ofert nr 

18/2015 
2 1 1 50 174 zł 50 173,89 zł 

19. 
Konkurs ofert nr 

19/2015 
4 1 1 49 826 zł 49 034,10 zł 

20. 
Konkurs ofert nr 

20/2015 
19 13 11 130 000 zł 129 350 zł 

21. 
Konkurs ofert nr 

21/2015 
47 12 11 150 000 zł 150 000 zł 

22. 
Konkurs ofert nr 

22/2015 
38 16 16 139 827,50 zł 139 797,47 zł 

23. 
Konkurs ofert nr 

23/2015 
0 2 2 6 570 828 zł 6 211 614,32 zł 

24. 
Konkurs ofert nr 

24/2015 
0 4 4 542 000 zł 542 000 zł 

PODSUMOWANIE 846 405 369 16 728 705,50 zł 16 194 688,14 zł 
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II.2    Zestawienie zadań  zleconych przez Samorząd  Województwa Śląskiego w  2015  
roku w trybie  z pominięciem otwartego konkursu ofert 

 

 

 

ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU W 
TRYBIE Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT 

Lp. Nazwa zadania 
Liczba 

złożonych 
projektów 

Liczba 
projektów 

uznanych za 
celowe 

Liczba 
podmiotów, 

które 
zrealizowały 

projekty 

Wysokość 
przyznancyh 
środków (zł) 

Wysokość 
wykorzystanych 

środków (zł) 

1. 
Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 
sportu 

2 2 2 13 500 zł 13 500 zł 

2. Ochrona i promocja 
zdrowia 

33 10 10 72 590,80 zł 72 269,48 zł 

3. 
Ochrona i promocja 
zdrowia 
psychicznego 

20 13 13 100 000 zł 99 822,65 zł 

4. 
Wspieranie zadań w 
dziedzinie polityki 
społecznej  

3 1 1 10 000 zł 10 000 zł 

PODSUMOWANIE 58 26 26 196 090,80 zł 195 592,13 zł 

 

 

II.3 Realizacja zadań publicznych z podziałem na wydziały odpowiedzialne za przeprowadzenie 

otwartych konkursów ofert 
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WYDZIAŁ EDUKACJI I NAUKI 

 

 

Konkurs nr 1/2015 

 

Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie 
edukacji publicznej w 2015 roku 

  

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poż. 

publ. i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 
 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 
publicznej lub 

przez nie 
nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

32 4 0 36 

Liczba wybranych 
projektów 

18 2 0 20 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

17 2 0 19 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

73 900 zł 6 100 zł 0 80 000 zł 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

69 900 zł 6 100 zł 0 76 000 zł* 

Efekty konkursu 
 

 konkurs wiedzowo - artystyczny dla dzieci i młodzieży, 

 konkursy wiedzowe dla młodzieży, 

  warsztaty dla dzieci z zakresu dziennikarstwa, 

  warsztaty dla dzieci z chemii, fizyki, robotyki, 

  konkurs ortograficzny z języka niemieckiego dla dzieci i młodzieży, 

  warsztaty dla dzieci z gwary śląskiej, 

  warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, 

  warsztaty z języka francuskiego dla młodzieży, 

  warsztaty  ekologiczne dla dzieci, 

  organizacja dyktanda z języka polskiego dla dzieci, 

  warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży, 

  konkurs muzyczny dla młodzieży, 

  warsztaty z drukarstwa dla młodzieży, 

  warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży, 

  konkurs historyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
 

* jedna z organizacji pozarządowych zwróciła przyznaną dotację (4 000 zł) ponieważ nie mogła 
zrealizować zadania – umowę rozwiązano na podstawie porozumienia (zwrot dotacji bez odsetek) 
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Konkurs nr 2/2015 
 

Nazwa: Otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań 
Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2015 – 2017  

  

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poż. 

publ. i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 
 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 
publicznej lub 

przez nie 
nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

2 0 0 2 

Liczba wybranych 
projektów 

1 0 0 1 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

1 0 0 1 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

90 000 zł 0 0 90 000 zł 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

89 999,65 zł 0 0 89 999,65 zł* 

Efekty konkursu 

 

 

XV edycja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego odbyła 
się w Polsce. Celem corocznych spotkań jest umożliwienie młodym ludziom 
spotkania z rówieśnikami z krajów Trójkąta (Polski, Niemiec, Francji) 
wymiany doświadczeń, a tym samym wzmocnienie postaw dialogu i 
współpracy młodego pokolenia. Koordynatorem spotkań jest 
Stowarzyszenie Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej z Gliwic.  
 

* zwrot niewykorzystanej dotacji (0,35 zł) 
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GABINET MARSZAŁKA 
 

 

Konkurs nr 3/2015 
 
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie 
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami 

  

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poż. 

publ. i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 
 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

13 1 0 14 

Liczba wybranych 
projektów 

5 0 0 5 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

5 0 0 5 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

63 750 zł 0 0 63 750 zł 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

58 295,76 zł 
 

0 0 
58 295,76 zł 

 

Efekty konkursu 

 

 
Realizacja zadań z zakresu objętego konkursem:  

 międzynarodowe spotkanie młodzieży państw grupy wyszehradzkiej,  

 udział śląskich harcerzy w międzynarodowym spotkaniu skautów wodnych, 

 międzynarodowe forum o tematyce medycznej, 

 wizyta przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi w woj. śląskim,  

 spotkanie przedstawicieli środowisk gospodarczych z regionów 
partnerskich woj. śląskiego. 
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WYDZIAŁ GOSPODARKI, TURYSTYKI I SPORTU 

 

 
Konkurs nr 4/2015 
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w 
terminie od dnia 03.04.2015r. do dnia 30.11.2015r. 
 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poż. 

publ. i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne podległe 
organom administracji 

publicznej lub przez nie 
nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

86 0 0 86 

Liczba wybranych 
projektów 

55 0 0 55 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

60 0 0 60 

Wysokość 
przyznanych środków 
w zł 

4 820 000 zł 0 0 4 820 000 zł 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

4 813 200 zł 0 0 4 813 200 zł 

Efekty konkursu 
 
Upowszechnianie kultury fizycznej w 2015r. 
 

 

 
Konkurs nr 5/2015 
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego 
realizowane od dnia 03.04.2015r. do dnia 30.11.2015r.  

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poż. 

publ. i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 
 

Jednostki 
organizacyjne podległe 
organom administracji 

publicznej lub przez nie 
nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

5 0 0 5 

Liczba wybranych 
projektów 

5 0 0 5 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

5 0 0 5 

Wysokość 
przyznanych środków 
w zł 

1 000 000 zł 0 0 1 000 000 zł 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

1 000 000 zł 0 0 1 000 000 zł 

Efekty konkursu 

 
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – zapewnienie bezpieczeństwa osobom 
przebywającym w górach i nad wodą. 
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Konkurs nr 6/2015 
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w 
terminie od dnia 03.04.2015r. do dnia 14.12.2015r. 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poż. 

publ. i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 
 

Jednostki 
organizacyjne podległe 
organom administracji 

publicznej lub przez nie 
nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

209 2 0 211 

Liczba wybranych 
projektów 

94 2 0 96 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

69 1 0 70 

Wysokość 
przyznanych środków 
w zł 

936 000 zł 16 000 zł 0 952 000 zł 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

901 226,24 zł 12 000 zł 0 913 226,24 zł 

Efekty konkursu 
 
Upowszechnianie kultury fizycznej w 2015 r. 
 

 

 

 
Konkurs nr 7/2015 
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku w 
ramach upowszechniania kultury fizycznej poprzez realizację projektu „Multisport” 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poż. 

publ. i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 
 

Jednostki 
organizacyjne podległe 
organom administracji 

publicznej lub przez nie 
nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

1 0 0 1 

Liczba wybranych 
projektów 

1 0 0 1 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

1 0 0 1 

Wysokość 
przyznanych środków 
w zł 

70 000 zł 0 0 70 000 zł 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

70 000 zł 0 0 70 000 zł 

Efekty konkursu 
 
Upowszechnianie kultury fizycznej w 2015 r. 
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Konkurs nr 8/2015 
 
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie 
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych 

 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty 
wymienione 

w art. 3 ust. 3 
pkt. 1 ustawy o 
dz. poż. publ. i 
o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki 
niezaliczone 
do sektora 

finansów publ. 
 

Jednostki 
organizacyjn
e podległe 
organom 

administracji 
publicznej lub 

przez nie 
nadzorowane 

Spółki akcyjne i 
spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
które nie działają w 

celu osiągnięcia 
zysku oraz 

przeznaczają całość 
dochodu na 

realizację celów 
statutowych oraz nie 
przeznaczają zysku 
do podziału między 
swoich członków, 

udziałowców, 
akcjonariuszy, 
pracowników 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

17 0 0 1 18 

Liczba wybranych 
projektów 

11 0 0 1 12 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

10 0 0 1 11 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

232 500 zł 0 0 30 000 zł 262 500 zł 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

232 261,50 zł 0 0 30 000 zł 
262 261,50 

zł 

 
 
 
 
 
 

 
Efekty konkursu 
 

 konferencje: V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw; 
VIII Forum Nowej Gospodarki; „Business, science and air industry” w 
ramach projektu TARGI NOWOCZESNEJ TECHNIKI – FENIKSY 2015; 
Nowoczesne technologie oraz synergia nauki z biznesem szansą na 
gospodarczy rozwój województwa śląskiego; VII Śląskie Forum Inwestycji, 
Budownictwa, Nieruchomości; IDEE DLA ŚLĄSKA – cykl prestiżowych 
spotkań dyskusyjnych (forum gospodarczych); TEDxRawaRiver 2015 – 
Drugie życie 

 imprezy o tematyce gospodarczej:  Tyski Lider Przedsiębiorczości; Dzień 
Przedsiębiorcy 2015 

 konkursy: „MARKA – ŚLĄSKIE” - konkurs promocji województwa 
śląskiego; „ŚLĄSKIE BUDOWANIE – 2015” dla promocji atrakcyjności 
inwestycyjnej i możliwości eksportowych Województwa Śląskiego;  

 imprezy promujące produkty tradycyjne województwa śląskiego: IX 

Festiwal Sztuki Kulinarnej „Aleja Dobrego Smaku” Częstochowa 2015 
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WYDZIAŁ KULTURY 

 
Konkurs nr 9/2015 
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz 
ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2015 r.  

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poż. 

publ. i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 
 

Jednostki 
organizacyjne podległe 
organom administracji 

publicznej lub przez nie 
nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

 245 7 0 252 

Liczba wybranych 
projektów 

73  2 0 75 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

68 2 0 70 

Wysokość 
przyznanych środków 
w zł 

 344 000 zł 6 000 zł 0 350 000 zł 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

325 499,99 zł 6 000 zł 0 331 499,99 zł 

Efekty konkursu 
Wsparcie realizacji 70 zadań w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania 
dziedzictwa kulturowego w 2015 r. 

 

 
Konkurs nr 10/2015 
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie 
upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2015 r.  

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poż. 

publ. i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 
 

Jednostki 
organizacyjne podległe 
organom administracji 

publicznej lub przez nie 
nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

28 1 0 29 

Liczba wybranych 
projektów 

25 1 0 26 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

23 1 0 24 

Wysokość 
przyznanych środków 
w zł 

395 000 zł 5 000 zł 0 400 000 zł 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

305 173,23 zł 5 000 zł 0 310 173,23 zł 

Efekty konkursu 

 
Wsparcie realizacji 24 zadań w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa 
przemysłowego w 2015 r. 
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Konkurs nr 11/2015 
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania 
współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2015 r.  

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poż. 

publ. i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne podległe 
organom administracji 

publicznej lub przez nie 
nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

7 0 0 7 

Liczba wybranych 
projektów 

6 0 0 6 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

6 0 0 6 

Wysokość 
przyznanych środków 
w zł 

50 000 zł 0 0 50 000 zł 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

50 000 zł 0 0 50 000 zł 

Efekty konkursu 

 
Wsparcie realizacji 6 zadań w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na 
Szlaku Zabytków Techniki w 2015 r. 
 

 

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 

 

 
Konkurs nr 12/2015 
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie 
krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki   

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poż. 

publ. i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne podległe 
organom administracji 

publicznej lub przez nie 
nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

14 0 0 14 

Liczba wybranych 
projektów 

12 0 0 12 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

11 0 0 11 

Wysokość 
przyznanych środków 
w zł 

100 000 zł 0 0 100 000 zł 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

92 000 zł 0 0 92 000 zł 

Efekty konkursu 

 zostały wytyczone i odnowione szlaki turystyczne oraz kulturowe na obszarze 
województwa śląskiego, 

 zorganizowane zostały konkursy oraz imprezy o zasięgu co najmniej 
regionalnym o tematyce turystycznej, w środowisku dzieci i młodzieży, 

 bieżące utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych służących celom 
szkoleniowym. 
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WYDZIAŁ TERENÓW WIEJSKICH 

 

 
Konkurs nr 13/2015 
 

Nazwa: Pierwszy  otwarty  konkurs ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych 
na realizację w 2015 r. zadań dotyczących ochrony przyrody i krajobrazu, zawartych w 
Wojewódzkim Programie Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa 
Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej — Owca Plus do roku 2020. 

  

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poż. 

publ. i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 
 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

2 0 0 2 

Liczba wybranych 
projektów 

2 0 0 2 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

2 0 0 2 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

465 000 zł 0 0 465 000 zł 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

463 895,94 zł 0 0 463 895,94 zł 

Efekty konkursu 

 
Efekty realizacji zadania na terenie Beskidów: prowadzono wypas owiec na 
powierzchni 690 ha, ustawiono dwie nowe bacówki ( Góra Bucze, Przyborowice), 
przygotowano teren pod wypas – usunięto niepożądaną roślinność na powierzchni 
10 ha, wykonano żłoby do pojenia owiec (20 sztuk: Góra Matyska – 3sztuki, Góra 
Bucze- 2 sztuki, Greniówki – 3sztuki, Wężlówka- 3 sztuki, Groniczki- 3 sztuki, 
Wyrobiska – 3 sztuki, Białożycki Groń – 3 sztuki), zakupiono pastuch elektryczny w 
celu ochrony stad (1 komplet), wykonano miejsca infrastruktury turystycznej (3 ławo- 
stoły: Góra Bucze, Wyrobiska, Góra Matyska) oraz tablice informacyjne dla turystów 
( 6 sztuk: Góra Bucze, Osiedle Beskid, Stecówka, Trzy Kopce, Góra Matyska), 
zakupiono sprzęt tradycyjny ( kotły- 3 sztuki, puciera- 1 sztuka, czerpaki (30 sztuk), 
formy na sery (25 sztuk), dzwonki dla owiec (90 sztuk), zapewniono opiekę nad 
stadem – usługę weterynaryjną (zastosowano 65 sztuk preparatu cyclo spray dla 
utrzymania prawidłowego stanu racic, zakupiono 5700 kg soli kamiennej). 
 
Efekty realizacji zadania na terenie Jury Krakowsko- Częstochowskiej: prowadzono 
wypas owiec i kóz na powierzchni 66 ha, przygotowano teren pod wypas – usunięto 
niepożądaną roślinność na powierzchni 1 ha, zakupiono siatki do pastucha 
elektrycznego (14 sztuk), postawiono barierkę ochronną ( 1 sztuka) na trasie ścieżki 
edukacyjnej „Góra Zborów Człowiek i Przyroda” w obszarze Kruczych Skał oraz 
kosze na śmieci (6 sztuk). 
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Konkurs nr 14/2015 
 

Nazwa: Drugi otwarty konkurs ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 
realizację w 2016 r. zadań promujących Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz 
Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca 
Plus do roku 2020 

  

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poż. 

publ. i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 
 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

9 0 0 9 

Liczba wybranych 
projektów 

8 0 0 8 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

8 0 0 8 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

88 000 zł 0 0 88 000 zł 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

87 997,70 zł 0 0 87 997,70 zł 

Efekty konkursu 

 Przeprowadzono następujące imprezy promujące Wojewódzki Program 
Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego 
Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020: 
„Jurajskie Regionalia 2015”, „Redyk Beskidzkiej 5”, „Tradycje i zwyczaje 
związane z jesiennym spędem owiec z hal – impreza promująca Program 
Owca Plus – ŁOSSOD 2015”, „VI Jarmark Pasterski – 10 lat Bacówki w 
Koniakowie”, „V Pasterska Jesień w Kamesznicy”, „FolkerFest – Festiwal 
Muzyki Folkowej, Pasterskiej i Turystycznej 2015”. 

 Wydano Kalendarz „Nasza Jura” na 2016 r. 

 Wydano publikację – kolorowankę dla dzieci pt. „Wędrówki Jurajskim 
szlakiem”. 
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WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
 

 

Konkurs nr 15/2015 
 

Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego                    
w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: „Profilaktyka otyłości i cukrzycy 
wśród dzieci i młodzieży” w 2015 roku 
  

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poż. 

publ. i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 
 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

12 1 0 13 

Liczba wybranych 
projektów 

8 1 0 9 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

8 1 0 9 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

52 000 zł 8 000 zł 0 60 000 zł 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

51 993,27 zł 8 000 zł 0 59 993,27 zł 

Efekty konkursu 

 

Dzięki przeprowadzonemu konkursowi zostały osiągnięte następujące cele: 

 promowano prozdrowotny styl życia poprzez omówienie zasad zdrowego 

odżywiania się, zaburzeń odżywiania, otyłości, a także wystąpienia i 

leczenia cukrzycy, 

 podniesiono poziom wiedzy młodych mieszkańców województwa 

śląskiego dotyczący zaburzeń metabolicznych, a w szczególności 

cukrzycy typu II, 

 wymieniono doświadczenia z zakresu opieki nad małymi diabetykami, 

 zapoznano dzieci i młodzież z zasadami pierwszej pomocy               w 

nagłych przypadkach, np. niedocukrzenia, 

 udzielono szeroko rozumianej pomocy i wsparcia również 

psychologicznego dla dzieci i młodzieży z cukrzycą i ich rodzin, 

 zwrócono uwagę nauczycielom na możliwość wystąpienia stanu 

przedcukrzycowego u dzieci i zapoznano z ich objawami. 
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Konkurs nr 16/2015  
 

Nazwa:  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w 
ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS 
opracowanego na lata 2012-2016” w 2015 roku 

 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poż. 

publ. i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 
 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

9 0 0 9 

Liczba wybranych 
projektów 

7 0 0 7 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

7 0 0 7 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

60 000 zł 0 0 60 000 zł 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

60 000 zł 0 0 60 000 zł 

Efekty konkursu 

 
Dzięki przeprowadzonemu konkursowi zostały osiągnięte następujące cele: 

 Wzrost poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS w celu zmniejszenia 
poziomu zachowań ryzykownych. 

 Poszerzenie oferty informacyjnej i edukacyjnej dostosowanej do potrzeb 
indywidualnego odbiorcy. 

 Wspieranie działań z zakresu redukcji szkód zdrowotnych. 
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Konkurs nr 17/2015 
 

Nazwa: Promocja Zdrowia Psychicznego i Zapobieganie Zaburzeniom Psychicznym 
  

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poż. 

publ. i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 
 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

27 1 0 28 

Liczba wybranych 
projektów 

15 1 0 16 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

13 1 0 14 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

174 800 zł 10 000 zł 0 184 800 zł 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

174 175,08 zł 10 000 zł 0 184 175,08 zł 

Efekty konkursu 

W ramach konkursu pt.: „Promocja Zdrowia Psychicznego i Zapobieganie Zaburzeniom 
Psychicznym” realizowanego w 2015 r. przeprowadzono: 10 warsztatów dla 662 osób 
dorosłych, 31 warsztatów dla 2736 dzieci, zajęcia relaksacyjne dla 24 osób, spotkania 
edukacyjne dla 46 osób, porady psychologiczne dla 77 osób, indywidualne wsparcie 
psychologiczne dla 300 osób, działania integracyjne mieszkańców z osobami z zaburzeniami 
psychicznymi dla 300 osób, 4 superwizje, wsparcie psychologiczne dla 190 kobiet w ciąży i 
ich rodzin, kampanię informacyjno-edukacyjną z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, 
konferencję dla 470 osób, 1 wycieczkę, zajęcia logopedyczne, 2 koncerty, 1 wystawę. 
Ponadto: 
udzielono 50 porad prawnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, podniesiono 
kwalifikacje dwóch członków zespołu terapeutycznego, opracowano broszury informacyjne z 
zakresu zdrowia psychicznego. 
Powyższe działania pozwoliły: 
podnieść świadomość dotyczącą: zdrowia psychicznego w wymiarze indywidualnym i 
zbiorowym, oraz czynników warunkujących i stanowiących zagrożenie dla zdrowia 
psychicznego, ograniczyć marginalizację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi 
co doprowadza do małej aktywności tej grupy w wypełnianiu ról społecznych i zawodowych, 
wypełnić lukę w obrębie instytucji pomocowych zajmujących się wczesnym wsparciem 
terapeutycznym osób w kryzysie psychotycznym i ich rodzin, ograniczyć  występowanie w 
okresie ciąży i połogu specyficznych zaburzeń nastroju lub zaburzeń psychicznych, które są 
rzadko rozpoznawane ze względu na stereotyp szczęśliwej przyszłej matki, a które znaczenie 
utrudniają budowanie prawidłowej więzi z dzieckiem, także na etapie prenatalnym, stworzyć  
pakiet oddziaływań profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych mających na celu 
uświadomienie dorosłym, roli zdrowia psychicznego w okresach rozwojowych dzieci i 
młodzieży oraz na kształtowaniu możliwości adaptacyjnych dziecka i jego odporności 
psychicznej, poinformować społeczeństwo na temat sposobów radzenia sobie z trudnościami 
zdrowia psychicznego oraz o dostępności różnych form specjalistycznego wsparcia z zakresu 
zaburzeń psychicznych, zwiększyć dzieciom dbałość o zdrowie psychiczne poprzez 
zwrócenie uwagi na problem zaburzeń odżywiania oraz zwiększyć świadomość własnego 
ciała i samoakceptacji, pomóc pacjentom po rozpoznaniu schizofrenii lub choroby 
dwubiegunowej wrócić do aktywności społecznej i zawodowej, pomóc pacjentom po 
zabiegach operacyjnych. 
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Konkurs nr 18/2015 
 

Nazwa: Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych oraz Zawody Sportowo-Rekreacyjne 
Osób Niepełnosprawnych 

  

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poż. 

publ. i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 
 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

2 0 0 2 

Liczba wybranych 
projektów 

1 0 0 1 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

1 0 0 1 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

50 174 zł 0 0 50 174 zł 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

50 173,89 zł 0 0 50 173,89 zł 

Efekty konkursu 

 
Zadowolenie osób biorących udział w zawodach sportowych  
z osiągniętych wyników i motywacja do dalszej pracy. Poprawa kondycji 
psychofizycznej zawodników. Uczestnictwo w zawodach rozwinęło 
osobowość uczestników poprzez nawiązywanie kontaktów nie tylko z 
osobami z niepełnosprawnością, ale również ze społecznością lokalną. 
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Konkurs nr 19/2015 
 

Nazwa: Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych 
 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poż. 

publ. i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 
 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

4 0 0 4 

Liczba wybranych 
projektów 

1 0 0 1 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

1 0 0 1 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

49 826  zł 0 0 49 826 zł 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

49 034,10 zł 0 0 49 034,10 zł 

Efekty konkursu 

 
Zwiększenie poczucia własnej wartości, nabranie pewności siebie przez 
uczestników Pikniku. Dzielenie się swoimi doświadczeniami przez osoby z 
niepełnosprawnością z różnych środowisk. Zwiększenie świadomości na 
temat niepełnosprawności.  Integracja środowiska osób niepełnosprawnych. 
Umożliwienie prezentacji działań kulturalno-artystycznej osób 
niepełnosprawnych. Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku, 
rehabilitacji i zabawy na łonie natury. 
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REGIONALNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

 
Konkurs nr 20/2015 
 

Nazwa: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w 
dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2015 roku – przeciwdziałanie 
narkomanii 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ. i o 
wolontariacie 

oraz pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 
 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe 
organom 

administracji 
publicznej lub 

przez nie 
nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

19 0 0 19 

Liczba wybranych 
projektów 

13 0 0 13 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

11 0 0 11 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

130 000 zł 0 0 130 000 zł 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

129 350 zł 0 0 129 350 zł 

Efekty konkursu 

W ramach konkursu zostały dofinansowane zadania będące uzupełnieniem 
działań terapeutycznych świadczonych przez lecznicze w zakresie terapii 
uzależnień, jak również placówki działające w systemie oświaty oraz pomocy 
społecznej.  
Wsparte zadania przyczyniły się do wzmocnienia systemu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim. Obejmowały  
m. in.: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych od 
substancji psychoaktywnych (poprzez m. in.: reintegrację społeczną i zawodową, 
prowadzenie mieszkań readaptacyjnych), udzielanie wsparcia osobom 
uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom, realizację programów profilaktyki 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych (w placówkach oświatowych oraz w 
placówkach realizujących programy opiekuńcze dla dzieci 
i młodzieży, w tym wsparcia dziennego), działalność informacyjno-edukacyjną, 
działalność motywującą do leczenia osoby używające narkotyki. Ponadto, wsparto 
zadania ukierunkowane na niwelowanie szkód zdrowotnych powstałych w wyniku 
uzależnień. Adresatami zadań byli: dzieci i młodzież, młodzi dorośli, osoby 
zagrożone uzależnieniem (w tym eksperymentujące ze środkami 
psychoaktywnymi), osoby uzależnione od środków psychoaktywnych oraz 
członkowie ich rodzin i opiekunowie.  
Zrealizowane działania odpowiadały założeniom Strategii Polityki Społecznej 
Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 i jej zaktualizowanej wersji pn. 
Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. 
Aktualizacja 2015 oraz stanowiły realizację zapisów Programu przeciwdziałania 
narkomanii w województwie śląskim na lata 2011-2016, jak również  
Programu Współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi 
na rok 2015. 
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Konkurs nr 21/2015 
 
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w 
dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2015 roku – przeciwdziałanie 
problemom alkoholowym 
  

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ. i 
o wolontariacie 

oraz pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 
 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 
publicznej lub 

przez nie 
nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

42 5 0 47 

Liczba wybranych 
projektów 

11 1 0 12 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

10 1 0 11 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

138 390 zł 11 610 zł 0 150 000 zł 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

138 390 zł 11 610 zł 0 150 000 zł 

Efekty konkursu 

W konkursie zostały dofinansowane zadania służące profilaktyce  
i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w tym przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie.  Organizacje pozarządowe podejmowały działania na wielu różnych 
płaszczyznach, takie jak: organizacja zajęć pozaszkolnych służących nabywaniu 
przez dzieci i młodzież umiejętności radzenia sobie z sytuacją kryzysową oraz 
umiejętności społecznych; organizowanie zajęć i programów profilaktyki 
uzależnień i socjoterapeutycznych; reintegracja społeczna i zawodowa 
skierowana do osób uzależnionych od alkoholu (po zakończeniu programu 
psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego); programy edukacyjno-
informacyjne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym 
przemocy w rodzinie adresowane do dzieci i rodzin; promocję postaw 
trzeźwościowych i abstynenckich. 
Odbiorcami zrealizowanych zadań były osoby uzależnione od alkoholu  
i członkowie ich rodzin, osoby podejmujące abstynencję, dzieci i młodzież  
ze środowisk defaworyzowanych oraz z grup ryzyka, a także osoby dotknięte 
problemem przemocy w rodzinie. Beneficjentami pośrednimi były inne podmioty 
podejmujące działania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych (środowiska lokalne, organizacje pozarządowe).  
Zrealizowane zadania służyły wzmocnieniu lokalnych systemów profilaktyki  
i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie. Odpowiadały założeniom Strategii Polityki Społecznej Województwa 
Śląskiego na lata 2006-2020 oraz jej zaktualizowanej wersji pn. Strategia Polityki 
Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015, 
stanowiły realizację zapisów Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011-2015, jak również Programu 
Współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi  
na rok 2015. 
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Konkurs nr 22/2015  
 
Nazwa: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w 
dziedzinie polityki społecznej w 2015 roku – wzmocnienie działań na rzecz włączenia osób 
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych 
 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ. i o 
wolontariacie 

oraz pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 
 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe 
organom 

administracji 
publicznej lub 

przez nie 
nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

36 2 0 38 

Liczba wybranych 
projektów 

15 1 0 16 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

15 1 0 16 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

127 295 zł 12 532,50 zł 0 139 827,50 zł 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

127 264,97 zł 12 532,50 zł 0 139 797,47 zł 

Efekty konkursu 

Dofinansowane w konkursie zadania obejmowały działania służące 
organizowaniu pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 
ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, z uwzględnieniem przedsięwzięć 
około-świątecznych (wigilia, spotkania, organizacja pomocy itp.). Zadania  
wpisywały się w cele strategiczne oraz działania ujęte w Strategii Polityki 
Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015, 
ponadto, było zgodne z Programem współpracy Województwa Śląskiego  
z organizacjami pozarządowymi na rok 2015. 
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Konkurs nr 23/2015 
 
Nazwa: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w 
dziedzinie polityki społecznej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej  w latach 
2014-2018*  
 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poż. 

publ. i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 
 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

0 0 0 0 

Liczba wybranych 
projektów 

1 1 0 2 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

1 1 0 2 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

1 815 180 zł 4 755 648 zł 0 6 570 828 zł ** 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

1 455 966,32 zł 
*** 

4 755 648 zł *** 0 
6 211 614,32 

zł***   

Efekty konkursu 

Rezultatem konkursu było zapewnienie w 2015r. instytucjonalnej pieczy 
zastępczej.  
Placówkami bezpośrednio realizującymi zadanie były:   

 Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Gliwicach. 

 Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Nr 1 w Gliwicach. 

 Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Nr 2 w Gliwicach. 

 Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Nr 3 w Cyprzanowie. 

 Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Nr 4 
w Samborowicach. 

Interwencyjny ośrodek preadopcyjny oraz regionalne placówki opiekuńczo-
terapeutyczne zapewniają dziecku m.in. całodobową opiekę i wychowanie 
oraz zaspokajają jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, 
rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. 

* Konkurs jest konkursem wieloletnim na lata 2014-2018, dlatego wiersz  „Liczba złożonych projektów” w 
odniesieniu do roku 2015 został wyzerowany. 
** Łączna kwota dotacji na 2015r. 
*** Środki wydatkowane na dzień 31.12.2015r. 
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Konkurs nr 24/2015 
 
Nazwa:  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w 
dziedzinie polityki społecznej - prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa 
Śląskiego w latach 2013-2017*  

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ. i 
o wolontariacie 

oraz pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 
 

Jednostki organizacyjne 
podległe organom 

administracji publicznej 
lub przez nie 
nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

0 0 0 0 

Liczba wybranych 
projektów 

3 1 0 4 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

3 1 0 4 

Wysokość 
przyznanych środków 
w zł 

421 400 zł 120 600 zł 0 542 000 zł ** 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

421 400 zł *** 120 600 zł *** 0 542 000 zł *** 

Efekty konkursu 

Rezultatem konkursu było prowadzenie w 2015r. 4 niepublicznych ośrodków adopcyjnych na 
terenie województwa śląskiego w latach 2013-2017. Do zadań ośrodka adopcyjnego należy 
m.in.: 

 prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających 
gotowość do przysposobienia dziecka, zwanych w ustawie kandydatami do 
przysposobienia dziecka; 

 promowanie idei adopcji, w tym poszukiwanie kandydatów do przysposobienia dziecka; 

 współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z innymi podmiotami 
właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami 
organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami 
oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi 
oraz organizacjami społecznymi; 

 kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka 
zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz 
gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka; 

 dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka; 

 współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o 
okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego; 

 gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione; 

 przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do 
przysposobienia dziecka; 

 przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i 
majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej „wywiadem 
adopcyjnym”; 

 prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do 
przysposobienia dziecka; 

 wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz 
osób, które przysposobiły dziecko; 

 organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka; 

 prowadzenie szkoleń dla: kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 
prowadzenia rodzinnego domu dziecka; kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora 
placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. 

* Konkurs jest konkursem wieloletnim na lata 2013-2017, dlatego wiersz  „Liczba złożonych projektów” w 
odniesieniu do roku 2015 został wyzerowany. 
** Łączna kwota dotacji na 2015r. 
*** Środki wydatkowane na dzień 31.12.2015r. 
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II.4. Zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert - z podziałem 
na wydziały 
 
 
 
WYDZIAŁ GOSPODARKI TURYSTYKI I SPORTU 
 

 
Nazwa zadania: Zlecenie Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Pogoń Ruda Śląska” w Rudzie Śląskiej 
realizacji zadania publicznego pn.”Pogoń Cup-jesienne rozgrywki żaków” w Rudzie Śląskiej 13 września 
2015r. w trybie określonym w art.19a o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty 
wymienione w art. 3 

ust. 3 pkt. 1 ustawy o 
dz. poż. publ.i o 

wolontariacie  oraz 
pozostałe jednostki 

niezaliczone do 
sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne podległe 
organom administracji 

publicznej lub przez nie 
nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych projektów 1 0 0 1 

Liczba projektów uznanych 
za celowe 

1 0 0 1 

Liczba podmiotów, które 
zrealizowały projekty  

1 0 0 1 

Wysokość przyznanych 
środków w zł 

9 500 zł 0 0 9 500 zł  

Wysokość wykorzystanych 
środków w zł 

9 500 zł 0 0 9 500 zł 

Efekty zlecenia zadań w 
trybie  z pominięciem 
otwartego konkursu ofert 

 
Wsparcie upowszechniania sportu na obszarze województwa śląskiego. 

 
 
 
Nazwa zadania: Zlecenia Ludowemu Klubowi Sportowemu „Ciężkowianka” Jaworzno z siedzibą w 
Jaworznie realizacji zadania publicznego pn. „VII Halowy Turniej dzieci Jaworzno’ 2015” w Jaworznie w 
okresie od 10 listopada 2015 roku do 10 grudnia 2015 roku w trybie określonym w art.19a ustawy o 
działalności pożytku publicznym i o wolontariacie 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty 
wymienione w art. 3 
ust. 3 pkt. 1 ustawy 
o dz. poż. publ.i o 
wolontariacie  oraz 
pozostałe jednostki 

niezaliczone do 
sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych projektów 1 0 0 1 

Liczba projektów uznanych za 
celowe 

1 0 0 1 

Liczba podmiotów, które 
zrealizowały projekty  

1 0 0 1 

Wysokość przyznanych 
środków w zł 

4 000 zł 0 0 4 000 zł 

Wysokość wykorzystanych 
środków w zł 

4 000 zł 0 0 4 000 zł 

Efekty zlecenia zadań w trybie  
z pominięciem otwartego 
konkursu ofert 

 
Wsparcie upowszechniania sportu na obszarze województwa śląskiego. 
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WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
 
 

 
Nazwa zadania: Ochrona i Promocja Zdrowia 
 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poż. 

publ.i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki organizacyjne 
podległe organom 

administracji publicznej 
lub przez nie 
nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

33 0 0 33 

Liczba projektów 
uznanych za celowe 

10 0 0 10 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

101 0 0 10 

Wysokość 
przyznanych środków 
w zł 

72 590,80 zł 0 0 72 590,80 zł 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

72 269,48 zł 0 0 72 269,48 zł 

Efekty zlecenia 
zadań w trybie  z 
pominięciem 
otwartego konkursu 
ofert 

 zorganizowano ogólnopolską imprezą artystyczną (Koncert Serce za serce) dla 2000 osób 
w której udział wzięły osobistości życia politycznego, gospodarczego, kulturalnego, 
przedstawiciele środowisk medycznych i naukowych, 

 wydrukowano 1000 sztuk publikacji pt.: „Spełniona kobiecość. Moda na Zdrowie”, która 
stanowi kompendium wiedzy lekarskiej w zakresie porad dotyczących zdrowego 
odżywiania, metod leczenia otyłości, a także powiązania otyłości z problematyką zdrowia 
psychicznego, 

 zorganizowano wojewódzką konferencję „Moda na Zdrowie”, w konferencji wzięli udział 
specjaliści z zakresu medycyny, którzy poruszyli tematy związane z problematyką 
zdrowego stylu życia oraz metod leczenia otyłości, 

 przeprowadzono warsztat dla ok. 30 lekarzy z naszycia błony owodniowej podczas 
sympozjum „Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki”, 

 zorganizowano warsztaty, porady, pokazy kulinarne, pokazy zajęć sportowych dla ok. 200 
kobiet województwa śląskiego podczas II Kongresu Kobiet Województwa Śląskiego, 

 zorganizowano dwudniowe, wyjazdowe szkolenie tyflologiczne dla 75 osób niewidomych i 
niedowidzących oraz dla 10 opiekunów/ przewodników osób niepełnosprawnych, 

 zorganizowano wyjazd dla 30 osób niepełnosprawnych łącznie z opiekunami, celem 
zapobiegania ich wykluczeniu społecznemu, 

 zorganizowano festiwal artystyczno-wokalny dla dzieci, młodzieży i osób 
niepełnosprawnych (około 100 osób), celem integracji ze społeczeństwem lokalnym oraz 
zapobiegania ich wykluczeniu społecznemu, 

 zorganizowano piknik podczas, którego uczestnicy nabyli lub poszerzyli wiedzę z zakresu 
profilaktyki i wczesnego wykrywanie raka piersi i raka szyjki macicy, rozpropagowano 
wśród uczestników pikniku różnorodne metody ćwiczeń m.in. właściwe dla osób starszych                 
i z ograniczoną możliwością poruszania się, rozpowszechniono, wśród mieszkańców 
województwa śląskiego, informację na temat zasad zdrowego odżywiania oraz 
przyczyniono się do wzrostu poziomu świadomości dbania o zdrowie i kondycję fizyczną u 
osób biorących udział w przedsięwzięciu oraz wzrostu samoakceptacji osób starszych                                            
i z niepełnosprawnością uczestniczących w projekcie. 

 przeprowadzono zajęcia z hipoterapii.  

 

                                                           
1 Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Ich Opiekunów i Przyjaciół z siedzibą w Siemianowicach  Śląskich (41-103 
Siemianowice Śląskie), przy ul. Wiejskiej 2 zadanie pn. „Rehabilitacja osób chorych na stwardnienie rozsiane poprzez prowadzenie zajęć z 
hipoterapii”. Przyznana przez Zarząd Województwa Śląskiego kwota dotacji  w wysokości  4 700,00 zł miała być przeznaczona na pokrycie 
kosztów zajęć z hipoterapii, zorganizowanych dla członków Stowarzyszenia. Podczas realizacji zadania nie uzyskano zamierzonego efektu 
i nie rozliczono należycie powyższego zadania, w związku z tym, Zarząd Województwa Śląskiego zdecydował o rozwiązaniu umowy i zwrocie 
przyznanej dotacji (uchwała nr 2485/83/V/ 2015 z 29.12.2015 r.). 
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Nazwa zadania: Ochrona i promocja zdrowia psychicznego 

 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ.i 
o wolontariacie  oraz 
pozostałe jednostki 

niezaliczone do sektora 
finansów publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 
publicznej lub 

przez nie 
nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

20 0 0 20 

Liczba projektów 
uznanych za 
celowe 

13 0 0 13 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

13 0 0 13 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

100 000 zł 0 0 100 000 zł 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

99 822,65 zł 0 0 99 822,65 zł 

Efekty zlecenia 
zadań w trybie  z 
pominięciem 
otwartego konkursu 
ofert 

 przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców/opiekunów dzieci autystycznych (45 
dzieci), 

 zmniejszenie deficytów wywołanych zaburzeniami u 30 dzieci autystycznych,  

 wzrost umiejętności funkcjonalności dzieci autystycznych w sferach: komunikacyjnej, społecznej i 
zachowania (30 dzieci), 

 104 godziny zajęć w Ambulatorium Terapii Behawioralnej 31 rodziców i 30 dzieci, 

 przeprowadzenie 30 godzin warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców/opiekunów dzieci autystycznych, 

 podniesienie kwalifikacji 1 osoby w temacie komunikacji alternatywnej, 

 przeprowadzenie 35 godzin warsztatów dla młodzieży i młodych dorosłych z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu 15 osób, 

 organizacja wyjść społeczno-kulturalnych – NOSPR, kino (40 osób), 

 wzrost poczucia własnej wartości uczestników projektów, 

 integracja społeczna uczestników wyjść i wyjazdów integracyjnych, 

 zmniejszenie syndromu alienacji i wycofania wśród osób z zaburzeniami psychicznymi, uczestniczących w 
projektach, 

 przeprowadzenie warsztatów dot. właściwości leczniczych herbaty, automasażu, relaksacji itp. 

 produkcja, druk i dystrybucja materiałów edukacyjnych: 650 szt. informatorów „Lecz się uczciwie i 
odpowiedzialnie bez alkoholu i narkotyków”, 200 szt. informatorów „Założenia do zintegrowania diagnozy i 
terapii uzależnionych od środków psychoaktywnych” 125 szt. podręcznika „Podwójna diagnoza – 
diagnostyka i terapia”, 

 przeprowadzenie warsztatów radzenia sobie ze stresem – 42 godziny dla 9 osób, 

 przeprowadzenie 7 warsztatów profilaktycznych dot. radzenia sobie ze stresem dla 6 dzieci w wieku 7-10 
r.ż., 

 organizacja 14 zajęć relaksacyjnych dla 9 beneficjentów projektu, 

 zwiększenie umiejętności sprawnego funkcjonowania niepełnosprawnego dziecka i jego rodziny 
w społeczeństwie, 

 wspieranie działań z zakresu lokalnej polityki prorodzinnej, 

 zwiększenie kompetencji dziecka niepełnosprawnego w zakresie umiejętności samoobsługi oraz 
porozumiewania się z otoczeniem, 

 organizacja 4 wyjazdów integracyjnych dla ok. 80 osób, 

 organizacja spotkań integracyjnych: „Święto Rodziny”, spotkania mikołajkowego, wigilijnego, 
wielkanocnego, Pikniku Rodzinnego „Odrodzenie na Hawajach”, Yavnej Spartakiady, 

 zwiększenie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat anoreksji, bulimii, kompulsywnego jedzenia, 

 popularyzacja sportu jako czynnika usprawniającego psychiczne funkcjonowanie w środowisku szkolnym, 

 wystawienie sztuki teatralnej, 

 zwiększenie udziału niepełnosprawnych dzieci w aktywnym życiu kulturalnym i społecznym, 

 organizacja warsztatów arteterapeutycznych dla ok. 76 osób, 

 organizacja konferencji naukowo-szkoleniowej dla ok. 202 osób,  

 propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. 
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REGIONALNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

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

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ.i o 
wolontariacie  oraz 
pozostałe jednostki 

niezaliczone do sektora 
finansów publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 
publicznej lub 

przez nie 
nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

3 0 0 3 

Liczba projektów 
uznanych za celowe 

1 0 0 1 

Liczba podmiotów, które 
zrealizowały projekty  

1 0 0 1 

Wysokość przyznanych 
środków w zł 

10 000 zł 0 0 10 000 zł 

Wysokość 
wykorzystanych środków 
w zł 

10 000 zł 0 0 10 000 zł 

Efekty zlecenia zadań w 
trybie  z pominięciem 
otwartego konkursu ofert 

Dofinansowane działania skierowane były do osób ubogich z terenu 
województwa śląskiego, w tym korzystających z punktu wydawania 
żywności przy noclegowni dla bezdomnych oraz rodzin objętych opieką 
ośrodków pomocy społecznej. Przedmiotem zadania była organizacja 
spotkania wigilijnego dla ok. 500 osób oraz przygotowanie  
paczek świątecznych dla 700 osób, w tym również dla beneficjentów 
placówek stowarzyszenia. Zadanie stanowiło realizację Strategii  
Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. 
Aktualizacja 2015 oraz Programu współpracy Województwa Śląskiego  
z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 
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III. Środki unijne  - Europejski Fundusz Społeczny 
 
W 2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.1 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty- 
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych wybrano 11 projektów do 
dofinansowania, a wysokość przyznanych środków wyniosła  4 141 143,83 zł. 

 

 
 

 

IV. Współpraca pozafinansowa w 2015 roku 
 
1. Obejmowanie honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego inicjatyw organizacji 

pozarządowych w ramach promocji ich działalności. W 2015 roku 468 inicjatyw o charakterze 
kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, społecznym i turystycznym zostało objętych honorowym 
patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. 
 

2. Prowadzenie strony internetowej www.ngo.slaskie.pl utworzonej specjalnie dla organizacji 
pozarządowych, na której umieszczane są w odpowiednich zakładkach wszelkie informacje 
dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym aktualne i archiwalne programy 

współpracy, akty prawne, ogłoszenia dotyczace otwartych konkursów ofert i ich rozstrzygnięć. 

Oprócz tego zamieszczane są informacje o wydarzeniach zarówno z naszego województwa, 
jak również z całej Polski. Strona pełni funkcję informacyjną, edukacyjną, poszerzającą wiedzę 
I budującą świadomość o sposobach funkcjonowania ngo-sów w Polsce. 

 
3. Prowadzenie  punktu konsultacyjno  –  doradczego,  którego  celem  jest  wsparcie organizacji   

pozarządowych   w   zakresie   ich   tworzenia,   aspektów   prawnych i finansowych, różnych form 
współpracy przy wykorzystaniu także mediów społecznościowych. 

 
4. Współorganizowanie    szeregu    akcji    i    działań    wspierających    uwrażliwienie    społeczne 

i  aktywizujących  do  działania  osoby  z  różnych  środowisk,  kojarzenie   partnerstw   pomiędzy  
organizacjami i innymi podmiotami, udzielanie pomocy w nawiązywaniu współpracy    
międzynarodowej,    animowanie    współpracy  organizacji z samorządem, podejmowanie działań 
zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady 
równego traktowania, udział w mediacjach, opiniowanie projektów w zakresie zasady równego 
traktowania, promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki równego traktowania 
wraz z organizacjami pozarządowymi. 

 
 

p
o

d
d

z
ia

ła
n

ie
 

stan na 31.12.2014 r. stan na 31.12.2015 r. dane za 2015 r. 

liczba 
umów 
2014 
rok 

wartość 
podpisanych 

umów/ 
wydanych 

decyzji (zł) w 
2014 roku 

wartość 
podpisanych 

umów 
/wydanych 

decyzji (zł) w 
2014 roku 

krajowy wkład 
publiczny 

liczba 
umów 
2015 
rok 

wartość 
podpisanych 

umów/ 
wydanych 

decyzji (zł) w 
2015 roku 

wartość 
podpisanych 

umów/ 
wydanych 

decyzji (zł) w 
2015 roku 

krajowy wkład 
publiczny 

liczba 
umów 
2015 
rok 

wartość 
podpisanych 

umów/ 
wydanych 

decyzji (zł) w 
2015 roku 

wartość 
podpisanych 
umów/wyda
nych decyzji 
(zł) w 2015 

roku krajowy 
wkład 

publiczny 

7.2.1 256 204 851 725,93 203 676 493,63 256 203 943 631,54 202 773 672,77 0 0 0 

9.1.2 732 369 673 349,63 367 896 862,39 743 370 988 362,61 368 940 725,37 11 4 141 143,83 4 141 143,83 

Wartość zakontraktowanych środków uległa pomniejszeniu w związku z aneksowaniem umów i zamykaniem 
projektów w 2015 r. W ramach poddziałania 7.2.1 w 2015 r. nie było podpisywanych nowych umów o 

dofinansowanie, a z poddziałaniem 9.1.2 podpisano 11 umów na kwotę 4 279 272,23 zł. Uwzględniając aneksy na 
dzień 31.12.2015 r. wysokość przyznanych środków wynosiła 4 141 143, 83 zł. 

http://www.ngo.slaskie.pl/
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5. Udział w projektach m.in.: 

 Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie – ZAPAL SIĘ NA NIEBIESKO wraz Fundacją 
Incorpore z Katowic. W akcję zaangażowało się ponad 40 gmin naszego województwa 
podświetlając reprezentacyjne obiekty na niebiesko oraz organizując tematyczne 
konferencje podnoszące świadomość społeczeństwa na temat autyzmu; 

 I Ogólnopolskie Paramistrzostwa Pierwszej Pomocy – Klub Niepełnosprawnego Dawcy 
Krwi PCK “Dar Życia” przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku Bialej; 

 Kampania  wojewódzka  -  „Zostaw  1%  podatku  w  regionie”  –  wspierająca  akcję  1%  
dla ngosów. Do akcji zaproszono: Koleje śląskie, Tramwaje Śląskie, KZK GOP, Park 
Śląski, ZOO i Planetarium Śląskie oraz Dziennik Zachodni; 

 Mapa   wpłat   1 %   w woj. śląskim   pokazująca preferencje i tendencje mieszkańców 
województwa odnośnie przekazywania 1% podatku; 

 Konferencja „Oblicza zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży” ze Stowarzyszeniem 
na Rzecz Profilaktyki Zdrowia Psychicznego oraz Leczenia Zaburzeń Psychicznych 
Kompas z siedzibą w Będzinie; 

 Konferencja „Przezwyciężyć Kryzys Psychiczny - co pomaga w wychodzeniu z kryzysu 
psychicznego - sojusznicy w zdrowieniu, - doświadczenia własne – co pomogło mnie”, ze 
Stowarzyszeniem AD VITAM DIGNAM z siedzibą w Katowicach; 

 Konferencja „Nowe drogi pomocy chorym psychicznie”, wspólnie z parafią Ewangelicko-
Augsburską w Katowicach; 

 XIX Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe “Jak to jest z 
uzależnieniami od środków psychoaktywnych? Nowe spojrzenie. Najnowsze tendencje 
dotyczące rozwiązywania problemów uzależnień”;  

 X Śląskie Forum Abstynenckie Bielsko-Biała 2015 “Rola Stowarzyszeń Abstynenckich w 
Promowaniu Trzeźwego Stylu Życia i Integracji Społecznej w Regionie Śląskim”; 

 Debata regionalna “Organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień” 
 

 
6. Prace nad przygotowaniem i wdrożeniem projektu „Śląskie dla Seniora - Śląska Karta Seniora” 

oraz opracowanie koncepcji i regulaminu Śląskiej Rady ds. Seniorów – ROPS; 
 

7. Zawarcie Śląskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej (koordynacja -  ROPS), 
którego sygnatariuszami były podmioty prowadzące Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej: 
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych, Bielskie Centrum Przedsiębiorczości,  Agencja 
Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. 
Zawiązanie Paktu stanowi wspólną deklarację działań na rzecz wspierania i rozwijania ekonomii 
społecznej w województwie; 
 

8. Przygotowanie i udostępnienie internetowego katalogu produktów i usług podmiotów ekonomii 
społecznej, w którym mogą one bezpłatnie zamieszczać swoje oferty: http://katalogpes.rops-
katowice.pl/ - ROPS; 

 
9. Zlecenie produkcji dwuodcinkowego, krótkiego filmu promującego ekonomię społeczną 

z udziałem przedstawicieli III sektora, wyemitowanego w TVP Katowice w październiku 2015 r. – 
ROPS; 

 
10. Bezpłatne udostępnianie pomieszczeń urzędu marszałkowskiego na potrzeby inicjatyw 

organizacji pozarządowych; 
 

11. Organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego dla jednostek organizacyjnych systemu 
pomocy społecznej, w tym prowadzonych przez organizacje pozarządowe – ROPS; 
 

12. Organizowanie szkoleń dla różnych grup zawodowych (również reprezentantów organizacji 
pozarządowych) realizujących zadania w obszarze  profilaktyki i rozwiązywania problemów 
uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, jak również w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ROPS; 
 

13. Współpraca z pełnomocnikami marszałków z pozostałych 15 województw; 

http://katalogpes.rops-katowice.pl/
http://katalogpes.rops-katowice.pl/
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14. Współpraca z pełnomocnikami gminnymi i powiatowymi – wymiana doświadczeń jak również 

przekazywanie dobrych praktyk w innych miastach; 
 
15. Współpraca z Ministerstwem Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej w temacie konsultacji 

dotyczących projektu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020; 
 
16. Współpraca z Departamentem Pożytku Publicznego w zakresie  m.in. opiniowania zapisów 

dotyczących zmian w ustawie o zbiórkach publicznych; 
 
17. Współpraca ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Pełnomocnikiem Terenowym Rezcznika Praw 

Obywatelskich, Komendą Wojewódzka Policji w Katowicach oraz organizacjami pozarządowymi 
w ramach “Ślaskiej Platformy Przeciw Nienawiści”; 

 
18. Organizowanie  Świątecznych  Kiermaszów  rękodzieł  osób  niepełnosprawnych – Wydział 

Zdrowia. 
 

 
 

V. PODSUMOWANIE 
 

 
 

Współpraca  Samorządu  Województwa  Śląskiego  z  organizacjami  pozarządowymi  

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach 

pomocniczości, partnerstwa, efektywności i jawności. Realizowana była w kilkunastu obszarach, 

zarówno  w  formie  zlecania  realizacji  zadań  publicznych,  jak  i  w  formach  pozafinansowych. 

W konsekwencji tych działań, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego zrealizowały szereg ciekawych i atrakcyjnych zadań publicznych. 

Dzięki stronie internetowej www.ngo.slaskie.pl dedykowanej organizacjom pozarządowym, 

wiele cennych inicjatyw i wydarzeń uzyskało szerszy rozgłos, a organizacje zaprezentowały swoje 

działania. Strona cieszy się dużym uznaniem ze strony organizacji, samorządów lokalnych 

jak również Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Stałym, znacznym zainteresowaniem 

cieszą się też patronaty honorowe Marszałka Województwa – traktowane jako wyróżnienie, 

podkreślające szczególny charakter wydarzeń i inicjatyw społecznych, dzięki któremu podnosi się ich 

rangę i prestiż, a to z kolei przekłada się na promocję województwa. 

Należy  też  zwrócić  uwagę,  że  organizacje pozarządowe zgłaszały większe, niż 

zaoferowane przez samorząd, zapotrzebowanie na środki  finansowe  przeznaczone  na  realizację  

zadań publicznych w 2015 r. w ramach otwartych konkursów ofert. 

 
 
 
 
 
 

Sporządziła: Katarzyna Błaszczyk-Domańska, główny specjalista ds. organizacji pozarządowych i równych szans - na podstawie  

finansowych informacji dostarczonych z Wydziałów UM oraz ROPS. 

http://www.ngo.slaskie.pl/

