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I. Wprowadzenie 
 

 
 

Sejmik Województwa Śląskiego, uchwałą nr V/46/7/2017 z 20 listopada 2017 roku, przyjął 

„Program współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2018”, zwany dalej Programem. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej 

wynikało z art. 5a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, nakładającego na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

Celem głównym Programu było wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego jako realizującego 

zadania publiczne istotne dla rozwoju województwa poprzez budowanie partnerstwa między 

administracja publiczną i organizacjami, z uwzględnieniem społecznie odpowiedzialnego. Cel ten 

realizowany był w formie współpracy finansowej i pozafinansowej.  

Cele szczegółowe Programu to:  

a) kreowanie i wzmacnianie warunków dla powstawania i rozwoju inicjatyw oraz struktur 

funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych w województwie, w tym tworzenie 

i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań służących rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego 

oraz efektywnych form współpracy;  

b) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej 

w województwie oraz wzmacnianie współpracy między podmiotami sektora 

samorządowego i pozarządowego w tym zakresie;  

c) poprawa jakości życia mieszkańców województwa poprzez umacnianie współpracy między 

sektorem samorządowym i pozarządowym w realizowaniu polityki województwa, pełniejsze 

zaspokajanie potrzeb społecznych oraz zwiększanie efektywności wykorzystania środków 

publicznych;  

d) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań 

publicznych wymienionych w ustawie;  

e) budowanie poczucia przynależności do wspólnoty regionalnej i kreowanie tożsamości 

regionalnej.  

 

Przyjęto trzy zagadnienia priorytetowe, ważne z uwagi na realizowane przez Samorząd 

Województwa programy oraz wpisujące się w aktualne oczekiwania społeczne mieszkańców 

województwa, które stanowią uszczegółowienie trzech zagadnień horyzontalnych:  

a) człowiek – budowanie relacji społecznych opartych o humanitaryzm, równe traktowanie 

oraz przeciwdziałanie przemocy i mowie nienawiści; 

b) środowisko – działanie na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego oraz ochrona 

dziedzictwa przyrodniczego; 
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c) rozwój – kreowanie polityki młodzieżowej i rozwoju współpracy międzypokoleniowej, jako 

stymulatora rozwoju gospodarczego i społecznego województwa. 

Realizacja zadań priorytetowych przez organizacje pozarządowe odbywała się w obszarach zadań 

publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 

II. Współpraca o charakterze finansowym 

 
Współpraca o charakterze finansowym Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie polegała przede wszystkim na zlecaniu realizacji zadań publicznych 

w formie ich powierzania lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie oraz 

dofinansowanie ich realizacji. 

Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert, ogłaszanych zgodnie                     

z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

oraz na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym.  

 
W 2018 r. ogłoszono  34 otwarte konkursy ofert (w roku 2017 – 26), w ramach których organizacje 

pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego złożyły  ofert 745 ofert,  

z czego zrealizowano  356 projektów, na łączną kwotę  17 110 806,80 zł (w 2017 r. łączna kwota 

przekazanych środków finansowych wynosiła – 16 178 748,05 zł).  

 
Oznacza to, że w porównaniu z 2017 r. wysokość środków finansowych przekazanych przez 

Samorząd Województwa Śląskiego na realizację zadań publicznych, w trybie otwartych konkursów 

ofert, przez podmioty trzeciego sektora, wzrosła o 932 058,75 zł.  

 
W formie zadań zleconych w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. małe granty), 

dofinansowano z budżetu województwa śląskiego 30 projektów (w 2017 r. – 7), na kwotę  

266 535,30 zł (w 2017 r. – 53 580,31 zł). W porównaniu do 2017 roku można zauważyć wzrost 

dofinansowań projektów w tym trybie o 212 954,99 zł. Wskazuje to na wzrost zaangażowania 

organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych zarówno o charakterze lokalnym                    

jak i regionalnym.   

  
Łącznie, na realizację zadań publicznych realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert oraz 

„małych grantów”, Samorząd Województwa Śląskiego wydatkował w 2018 roku kwotę  

17 377 342,10 zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1 145 013,74 zł. 
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Wysokość przekazanych środków finansowych  
w ramach otwartych konkursów ofert i tzw. „małych grantów” w 2017 r. i 2018 r. 

 

                   

 
 
 
II.1. Zestawienie otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Samorząd 
Województwa Śląskiego w 2018 roku (wg stanu na 31 grudnia 2018 r.) 

 

 

Lp. Tytuł konkursu 
Wydział 

organizujący 
konkurs 

Wysokość 
środków 

finansowych 
przekazanych 
organizacjom 

(zgodnie  
z podpisaną 

umową)  
na realizację 

zadania 
(01.01.2018-
31.12.2018) 

Wysokość środków finansowych przekazanych 
organizacjom (zgodnie z podpisanymi umowami) 
na realizację zadań uwzględniających priorytety 

(01.01.2018-31.12.2018)     

Człowiek Środowisko Rozwój 

1. 

Otwarty konkurs ofert  
na realizację zadania 

publicznego 
Województwa Śląskiego 

z zakresu 
bezpieczeństwa dzieci  

i młodzieży 
województwa śląskiego 

Wydział Dialogu 100 000,00 100 000,00  0,00  0,00 

16 178 748,05; 
48%

17 377 342,10; 
52%

2017 2018
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2. 

Otwarty konkurs ofert  
na realizację zadania 

publicznego 
Województwa Śląskiego 

pod nazwą:" Projekt 
wojewódzkiego budżetu 

obywatelskiego,                 
ze szczególnym 
uwzględnieniem  

młodzieżowego budżetu 
obywatelskiego" 

Wydział Dialogu 65 402,87  0,00 0,00  65 402,87 

3. 

Otwarty konkurs ofert  
na zadania publiczne 

Województwa Śląskiego 
w dziedzinie edukacji 

publicznej,  
z uwzględnieniem 

obchodów 100. rocznicy 
odzyskania przez 

Polskę niepodległości, 
które będą realizowane 

w 2018 roku 

Wydział 
Edukacji i Nauki 

32 198,99 32 198,99 0,00 0,00 

4. 

Otwarty konkurs ofert  
na zadania publiczne 

Województwa Śląskiego 
w dziedzinie edukacji 

publicznej,  
z uwzględnieniem 

polityki antysmogowej, 
które będą realizowane 

w 2018 roku 

Wydział 
Edukacji i Nauki 

244 177,03 0,00 244 177,03 0,00 

5. 

Organizacja spotkania 
Szczytu Młodzieży 

Regionalnego Trójkąta 
Weimarskiego  
w 2018 roku 

Wydział 
Edukacji i Nauki 

49 742,40 49 742,40 0,00 0,00 

6. 

Otwarty konkurs ofert  
na zadania publiczne 

Województwa Śląskiego 
w dziedzinie działalności 
wspomagającej rozwój 

gospodarczy oraz 
rozwój wspólnot  

i społeczności lokalnych 

Wydział 
Gospodarki, 

Turystki i Sportu 
145 077,37 0,00 0,00 54 086,37 

7. 

Otwarty konkurs ofert  
na zadania publiczne 

Województwa Śląskiego 
w dziedzinie 

krajoznawstwa, w tym 
upowszechniania 

turystyki 

Wydział 
Gospodarki, 

Turystki i Sportu 
94 999,22 0,00 7 069,98 0,00 
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8. 

Otwarty konkurs  
na zadania publiczne 

Województwa Śląskiego 
w dziedzinie promocji 

produktu turystycznego 
Szlak Orlich Gniazd  

na terenie województwa 
śląskiego w 2018 r. 

Wydział 
Gospodarki, 

Turystki i Sportu 
440 000,00 388 737,00 51 263,00 0,00 

9. 

Otwarty konkurs ofert  
na zadanie publiczne 

Województwa Śląskiego 
w dziedzinie kultury 

fizycznej  

Wydział 
Gospodarki, 

Turystki i Sportu 
4 375 003,36 0,00 0,00 4 375 003,36 

10. 

Otwarty konkurs ofert  
na zadanie publiczne 

Województwa Śląskiego 
w dziedzinie 

bezpieczeństwa 
publicznego 

Wydział 
Gospodarki, 

Turystki i Sportu 
540 000,00 0,00 0,00 540 000,00 

11. 

Otwarty konkurs ofert  
na  zadanie publiczne 

Województwa Śląskiego 
w dziedzinie  kultury 

fizycznej 

Wydział 
Gospodarki, 

Turystki i Sportu 
1 235 558,13 0,00 0,00 1 235 558,13 

12. 

Otwarty konkurs ofert  
na  zadanie publiczne 

Województwa Śląskiego 
w dziedzinie  kultury 

fizycznej 

Wydział 
Gospodarki, 

Turystki i Sportu 
123 270,00 0,00 0,00 123 270,00 

13. 

Otwarty konkurs ofert  
na  zadanie publiczne 

Województwa Śląskiego 
w dziedzinie  kultury 

fizycznej 

Wydział 
Gospodarki, 

Turystki i Sportu 
223 000,00 0,00 0,00 223 000,00 

14. 

Otwarty konkurs ofert  
na zadanie publiczne 

Województwa Śląskiego 
w dziedzinie 

bezpieczeństwa 
publicznego 

Wydział 
Gospodarki, 

Turystki i Sportu 
150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 

15. 

Otwarty konkurs ofert  
na zadanie publiczne 

Województwa Śląskiego 
w dziedzinie kultury 

fizycznej  

Wydział 
Gospodarki, 

Turystki i Sportu 
30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 

16. 

Otwarty konkurs ofert  
na zadania publiczne 

Województwa Śląskiego 
w dziedzinie 

upowszechniania 
dziedzictwa 

przemysłowego  
w 2018 r. 

Wydział Kultury 299 725,07 299 725,07 0,00 0,00 
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17. 

Otwarty konkurs ofert  
na zadania publiczne 

Województwa Śląskiego 
w dziedzinie 
wzmacniania 

współpracy sieciowej  
na Szlaku Zabytków 
Techniki w 2018 r. 

Wydział Kultury 99 900,00 99 900,00 0,00 0,00 

18. 

Otwarty konkurs ofert  
na zadania publiczne 

Województwa Śląskiego 
w dziedzinie 

upowszechniania 
wiedzy o dziedzictwie 

przemysłowym regionu 
w obiektach wpisanych 

na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO 

na terenie województwa 
śląskiego 

Wydział Kultury 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 

19. 

Otwarty konkurs ofert  
na zadania publiczne 

Województwa Śląskiego  
w sferze działań 

 na rzecz zachowania 
wielokulturowości 

regionu oraz kultury 
mniejszości narodowych 

i etnicznych  
w 2018 r. 

Wydział Kultury 12 500,00 0,00 0,00 0,00 

20. 

Otwarty konkurs ofert  
na zadania publiczne 

Województwa Śląskiego 
w dziedzinie kultury oraz 

ochrony  
i upowszechniania 

dziedzictwa kulturowego 
w 2018 r. 

Wydział Kultury 472 953,56 472 953,56 0,00 0,00 

21. 

Otwarty konkurs ofert  
na realizację zadań 

publicznych 
Województwa Śląskiego 

w dziedzinie polityki 
społecznej - 
zapewnienie 

instytucjonalnej pieczy 
zastępczej w latach 

2014-2018 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej 
6 642 404,72 6 642 404,72 0,00 0,00 

22. 

Konkurs ofert  
na realizację zadań  

w zakresie 
przeciwdziałania 

narkomanii w 
województwie śląskim  

w 2018 roku 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej 
89 085,00 89 085,00 0,00 0,00 
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23. 

Konkurs ofert  
na realizację zadań  

w zakresie 
przeciwdziałania 

problemom 
alkoholowym  

w województwie śląskim 
w 2018 roku 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej 
182 454,00 182 454,00 0,00 0,00 

24. 

Pierwszy otwarty 
konkursu ofert na 
zadania publiczne 
dotyczące ochrony 

przyrody i krajobrazu, 
zawarte w Programie 

Owca Plus do roku 2020 

Wydział 
Terenów 
Wiejskich 

440 000,00 0,00 440 000,00 0,00 

25. 

Drugi otwarty konkursu 
ofert na zadania 

publiczne dotyczące 
pielęgnowania  

i rozwijania tożsamości 
lokalnej Beskidów i Jury 

Krakowsko -
Częstochowskiej, 

zgodne z Programem 
Owca Plus do roku 2020 

Wydział 
Terenów 
Wiejskich 

47 499,50 0,00 47 499,50 0,00 

26. 

II edycja otwartego 
konkursu ofert 

 na zadania publiczne 
dotyczące 

pielęgnowania 
 i rozwijania tożsamości 
lokalnej Beskidów i Jury 

Krakowsko-
Częstochowskiej, 

zgodne z Programem 
Owca Plus do roku 2020 

Wydział 
Terenów 
Wiejskich 

27 500,00 0,00 27 500,00 0,00 

27. 

Trzeci otwarty konkurs 
ofert na zadania 

publiczne dotyczące 
ochrony przyrody 

 i krajobrazu, zawarte  
w Programie Owca Plus 

do roku 2020 

Wydział 
Terenów 
Wiejskich 

63 750,00 0,00 63 750,00 0,00 

28. 

Otwarty konkurs ofert  
na zadania publiczne 
dotyczące wsparcia 

gospodarstw 
edukacyjnych  

w województwie śląskim  
w roku 2018 

Wydział 
Terenów 
Wiejskich 

200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 
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29. 

Konkurs ofert: Promocja 
zdrowia psychicznego 

 i zapobieganie 
zaburzeniom 
psychicznym       

Wydział 
Zdrowia                      
i Polityki 

Społecznej 

296 491,14 296 491,14 0,00 0,00 

30. 

Konkurs ofert: Wsparcie 
działań promujących 

zdrowie  
z zakresu:  

- profilaktyki otyłości 
 i nadwagi,  

- profilaktyki chorób płuc 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 

profilaktyki 
antynikotynowej  oraz 
zagrożeń jakie niesie  

dla zdrowia 
zanieczyszczone 

powietrze, 
- profilaktyki 

onkologicznej  
ze szczególnym 
uwzględnieniem 

profilaktyki raka piersi 

Wydział 
Zdrowia                      
i Polityki 

Społecznej 

198 141,76 198 141,76 0,00 0,00 

31. 

Konkurs ofert na 
realizację zadania 

Województwa Śląskiego 
z zakresu zdrowia 

publicznego w 2018 
roku w ramach 

„Krajowego Programu 
Zapobiegania 

Zakażeniom HIV  
i Zwalczania AIDS” 

Wydział 
Zdrowia                      
i Polityki 

Społecznej 

49 991,00 49 991,00 0,00 0,00 

32. 

Konkurs ofert: Promocja 
zdrowia psychicznego i 

zapobieganie 
zaburzeniom 

psychicznym - II edycja 

Wydział 
Zdrowia                      
i Polityki 

Społecznej 

0,00 0,00 0,00 0,00 

33. 
Konkurs ofert: Piknik 

Integracyjny Osób 
Niepełnosprawnych 

Wydział 
Zdrowia                      
i Polityki 

Społecznej 

55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 

34. 

Konkurs ofert: Zawody 
Sportowo - Rekreacyjne 

Osób 
Niepełnosprawnych 

Wydział 
Zdrowia                      
i Polityki 

Społecznej 

44 981,68 44 981,68 0,00 0,00 

  
 SUMA 17 110 806,80 

 
9 041 806,32 881 259,51 6 996 320,73 
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Zgodnie z założeniami przyjętymi w Programie współpracy Samorządu Województwa Śląskiego                

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                                      

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, realizacja zadań priorytetowych 

mogła stanowić w 2018 roku 100% wartości środków finansowych, o które ubiegały się organizacje 

pozarządowe. W przypadku nieuwzględnienia w ofercie realizacji zadań priorytetowych, 

organizacje mogły otrzymać maksymalnie do 70% kwoty, o którą się ubiegały.  

 

Efekty zadań publicznych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych 

konkursów ofert  ogłaszanych przez Samorząd Województwa Śląskiego oraz zrealizowanych                      

w trybie z pominięciem otwartych konkursów ofert „małe granty”, przedstawiają się                                             

w poszczególnych wydziałach i jednostce organizacyjnej, w sposób następujący: 

 

Wydział Dialogu 

 

 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży województwa śląskiego. 

W ramach zadania przeprowadzono 100 warsztatów i zajęć związanych ze zwiększeniem 

bezpieczeństwa, w których wzięło udział 5000 osób. Podczas szkoleń poruszano między innymi 

tematykę noszenia kamizelek asekuracyjnych oraz używania środków ratunkowych. 

Przeprowadzono szkolenia specjalistyczne: radiooperatora, kwalifikowanej pierwszej pomocy, 

nurkowania, sternika motorowodnego oraz ratownika wodnego, podczas których 30 osób uzyskało 

państwowe uprawnienia związane z ratownictwem wodnym Poprzez specjalistyczne wyszkolenie 

ratowników, zmniejszony został deficyt ratowników na akwenach naszego regionu. Młodzi ludzie 

przygotowywali się także na wypadek zdarzeń kryzysowych oraz uczestniczyli w szkoleniu                             

na rzekach. W ramach projektu Komenda Chorągwi wydała zarządzenie przeciwpożarowe, które 

zobowiązało wszystkich instruktorów do zapoznania wszystkich harcerzy z elementami pierwszej 

pomocy i zasadami przeciwpożarowymi. Podczas majowego szkolenia na rzekach – 350 młodych 

osób poznało działanie środków asekuracyjnych i ratunkowych na rzekach. Odbyły się także 

ćwiczenia  z ratownictwa w trakcie spływu. Dzięki warsztatom i zajęciom zwiększono znajomość 

aspektów bezpieczeństwa i kompetencji z zakresu bezpieczeństwa własnego dzieci i młodzieży. 

 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego pod nazwą:                           

„Projekt wojewódzkiego budżetu obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 

młodzieżowego budżetu obywatelskiego”. 

W ramach przedmiotowego zadania organizacje wypracowały, w ramach prowadzonych 

konsultacji społecznych, mechanizm marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Stworzono grupę 

składającą się z osób mających doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu budżetów 

obywatelskich i innych narzędzi partycypacyjnych, a następnie przeprowadzono 8 warsztatów 

partycypacyjnych (Katowice 3 spotkania, Zawiercie, Cieszyn, Bielsko-Biała, Rybnik, Żarki).                           
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Na podstawie warsztatów, opracowano ankietę badawczą, w której uczestniczyło 395 

respondentów. Wnioski z ankiety opracowano w postaci raportu, który stanowił poradnik podczas 

tworzenia finalnej wersji mechanizmu budżetu obywatelskiego. Następnie, uwzględniając 

wszystkie subregiony województwa, przeprowadzono 30 spotkań konsultacyjnych, w których 

wzięło udział ponad 300 osób. Odbyły się również 2 spotkania eksperckie i 2 spotkania robocze. 

Dokument opisujący mechanizm Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa 

Śląskiego poddany został ekspertyzie prawnej i przekazany Samorządowi Województwa. 

 Zadania wynikające z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego                                                       

i o wolontariacie, tzw. "małe granty": 

- Stowarzyszenie Ośrodek Studiów o mieście Gliwice z Gliwic - realizacja zadania publicznego 

polegała na wybudowaniu ogólnodostępnego ogrodu społecznego. Inicjatywa ta zintegrowała 

mieszkańców naszego regionu. W budowę zaangażowani byli mieszkańcy Katowic, Gliwic, 

Tarnowskich Gór, Bytomia, Chorzowa i Zabrza oraz kilka organizacji pozarządowych (50 osób). 

W ramach zadania powstały między innymi: miejsce zabaw dla dzieci, przestrzeń do grillowania, 

stoły i blaty do pracy warsztatowej, zagony z roślinami, taras do wypoczynku oraz kompostownik. 

Zorganizowano oficjalne otwarcie ogrodu, w którym uczestniczyli mieszkańcy regionu. W trakcie 

inauguracji odbywały się warsztaty, koncerty muzyczne, zaproponowano poczęstunek oraz 

promocję stoisk wystawienniczych. Ogród społeczny tworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń 

i rozwoju osobistego (np. przeprowadzono cykl warsztatów dotyczących promocji ekologii, 

wybudowano domki dla jeży, owadów i ptaków). Wydano również elektroniczną publikację 

poświęconą tworzeniu ogrodów społecznych oraz stworzono stronę internetową ogrodu 

społecznego. 

- Fundacja Rozwoju Sportu i Turystyki „SCOUT” z Chorzowa - projekt skierowany do dzieci                                

i młodzieży oraz pośrednio do ich rodzin. Celem projektu była aktywizacja społeczna oraz rozwój 

świadomości lokalnej wśród miejscowych społeczności w 3 dzielnicach śląskich miast : w Bytomiu 

Łagiewnikach, Świętochłowicach Chropaczowie  i Chorzowie Batorym - w ramach zadania 

przeprowadzono zajęcia dla dzieci w wieku 7-14 lat z elementami socjoterapii, warsztaty 

pedagogiczne oraz wydarzenia sportowe angażujące społeczność lokalną. Zorganizowano 

również wyjazd integracyjno-socjoterapeutyczny w góry oraz sportową wigilię rodzinną.                                      

W projekcie wzięły udział 52 osoby. Podczas realizacji zadania rozwijano umiejętności budowania 

relacji, wprowadzano podstawy pozytywnej komunikacji społecznej oraz rozwijano świadomość 

własnych emocji. Opublikowano przewodnik turystyczno-rowerowy dla rodzin. 

 

Wydział Edukacji i Nauki 

 

 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji 

publicznej z uwzględnieniem obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 

które będą realizowane w 2018 roku. 
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Propagowanie i upowszechnianie tradycji narodowych, utrwalanie tożsamości,  pielęgnowanie 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz rozwijanie 

zdolności i zainteresowań artystycznych. Przeprowadzono m.in.:  

- konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży;  

- opracowanie, przygotowanie i przedstawienie widowisk słowno-muzycznych;  

- warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z (niepełnosprawnych i pełnosprawnych);  

- wydanie publikacji; 

- seminaria dla seniorów;  

- organizacja kongresu, wystawy oraz publikacja. 

 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji 

ekologicznej z uwzględnieniem polityki antysmogowej, które będą realizowane w 2018 roku. 

Rozwijanie i przekazywanie wiedzy o przyczynach niskiej emisji i jej skutkach dla środowiska                          

i zdrowia ludzi oraz promujących działania proekologiczne w tym zakresie poprzez działania 

edukacyjne. Realizacja projektów zakłada skuteczne i efektywne kształtowanie postaw 

proekologicznych u dzieci przedszkolnych, wczesnoszkolnych oraz starszej młodzieży poprzez 

wzbudzanie zainteresowania tematyką ekologii, poczucia odpowiedzialności i wrażliwości                            

na problemy ekologiczne. Przedsięwzięcia m.in. to:  

- produkcja wraz z przygotowaniem merytorycznym bajki muzycznej dla dzieci;  

- opracowanie scenariusza zajęć i materiałów edukacyjnych stanowiących podstawę                                     

do  przeprowadzenia zajęć nt. niskiej emisji;  

- konkursy/ projekty artystyczne wraz z wystawą;  

- spotkania z mieszkańcami regionu, prelekcje;  

- publikacje;  

- konkurs dziennikarsko-fotograficzny. 

 Otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu 

Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w 2018 roku. 

Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w roku 2018 odbył się we Francji. 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. 

 W ramach zrealizowanych w 2018 r. zadań w trybie tzw. "małego grantu" organizacje 

pozarządowe zorganizowały szereg działań o charakterze edukacyjnym, które były skierowane                    

do mieszkańców województwa śląskiego. NGO za otrzymane z budżetu województwa środki 

zorganizowały:  

- warsztaty oraz konkurs upowszechniający wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie;  

- konferencję naukową;  

- konferencję naukowo-metodyczną na temat problemów dzieci z zaburzeniami; 

- akcję, której celem była edukacja ekologiczna oraz promocja transportu i rekreacji rowerowej; 



13 

 

- olimpiady sportowej dla dzieci , młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami. 

 

Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu 

 

Efekty zlecenia zadań w trybie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa 

Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot                          

i społeczności lokalnych w 2018 r.: 

 Konferencje: „Do sukcesu! Akademia HR”; XIV Forum Nowej Gospodarki; II edycja Kongresu 

„Sąsiedzi Sąsiadom – szansa na dobry biznes”; "Inteligentna Specjalizacja - Medycyna - jako 

potencjał eksportowy regionu, kluczowe technologie jutra" III międzynarodowe spotkania branży 

medycznej - MedicaSilesia Meetings 2018; V Forum Gospodarcze – Oui Silésie! 

Spotkania/imprezy o tematyce gospodarczej:  mikroSynergia Podbeskidzia; Tyski Lider 

Przedsiębiorczości. 

 Konkursy: “Marka-Śląskie” – konkurs promocji województwa śląskiego. 

 Szkolenia: Przedsiębiorcze Jaworzno - Edycja II. 

 Zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, tzw. Zadania Planowe (organizacja               

i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych; 

organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców 

niepełnosprawnych; organizacja przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich,                                       

ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie 

materialnym, badania diagnostyczne i ogólnolekarskie dla młodzieży uzdolnionej sportowo 

Województwa Śląskiego); - sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej; 

 szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików; - udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników 

reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych; 

szkolenie w zakresie sportów lotniczych; Sporty motorowe. 

 Zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, w tym: 

- organizacja imprez sportowych w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej                             

w zakresie kultury fizycznej. 

 Organizacja konferencji szkoleniowej dotyczącej współpracy Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej oraz oceny 

współzawodnictwa sportowego i analizy wyników sportowych. 

 Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach. 

 Upowszechnianie kultury fizycznej - zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej                    

z pominięciem otwartych konkursów ofert “małe granty”. 

W systemie sportu młodzieżowego w 2018 r., w ogólnopolskiej punktacji łącznej województw - 

województwo śląskie zajęło 3 miejsce. 

 

 

 

 



14 

 

Wydział Kultury 

 

 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz 

ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2018 r.: wsparcie realizacji 85 zadań                 

w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego. 

 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w sferze działań                              

na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultury mniejszości narodowych                                  

i etnicznych w 2018 r.: wsparcie realizacji 2 zadań w sferze działań na rzecz zachowania 

wielokulturowości regionu oraz kultury mniejszości narodowych i etnicznych. 

 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie 

upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2018 r.: wsparcie realizacji 16 zadań                              

w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego. 

 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania 

współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2018 r.: wsparcie realizacji 3 zadań                         

w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki. 

 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie 

upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę 

światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego: powierzenie realizacji                 

1 zadania w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu                             

w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa 

śląskiego. 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

 

 Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii  

w województwie śląskim w 2018 roku.  

Celem konkursu było wsparcie zadań służących przeciwdziałaniu narkomanii zgodnie  

z założeniami Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020. 

Cele dofinansowanych projektów były zgodne z celem konkursu i dotyczyły wspierania 

przedsięwzięć mających na celu rehabilitację oraz reintegrację społeczną i zawodową osób 

uzależnionych od narkotyków (z uwzględnieniem hosteli i mieszkań readaptacyjnych) oraz 

wzmocnienie działań służących zwiększeniu dostępności do terapii i rehabilitacji dla osób 

uzależnionych od narkotyków i ich rodzin. Dofinansowane z budżetu Województwa Śląskiego 

projekty stanowiły uzupełnienie oddziaływań terapeutycznych świadczonych przez podmioty 

lecznicze w zakresie terapii uzależnień, jak również placówki działające w systemie oświaty oraz 

pomocy społecznej. Obejmowały one aktywności służące reintegracji społecznej i zawodowej osób 

uzależnionych od narkotyków, prowadzenie mieszkań readaptacyjnych oraz udzielanie 

specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Ponadto, uprawnione podmioty 
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prowadziły działalność informacyjno-edukacyjną; działalność motywującą do leczenia osoby 

eksperymentujące lub używające narkotyki, jak też ukierunkowaną na niwelowanie szkód 

zdrowotnych powstałych w wyniku uzależnień. Zrealizowane projekty przyczyniły się                                      

do wzmocnienia systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie 

śląskim. Organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) objęły swoimi oddziaływaniami 530 

osób. Ich odbiorcami byli: dzieci i młodzież, młodzi dorośli, osoby zagrożone uzależnieniem (w tym 

eksperymentujące ze środkami psychoaktywnymi), osoby uzależnione od narkotyków i innych 

środków psychoaktywnych (w tym opuszczające zakłady karne) oraz członkowie ich rodzin 

(rodzice lub/i opiekunowie, rodzeństwo) i bliscy.  

 Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w województwie śląskim w 2018 roku. 

Celem konkursu było wsparcie zadań na rzecz profilaktyki i rozwiazywania problemów 

alkoholowych w województwie śląskim, zgodnie z założeniami Programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020. 

Cele dofinansowanych projektów były zgodne z celem konkursu i dotyczyły wspierania  

i integracji środowisk abstynenckich;  promocji trzeźwego stylu życia; wzmocnienia działalności 

stowarzyszeń abstynenckich;  wzmocnienia skutecznych oddziaływań profilaktycznych w zakresie 

problemów alkoholowych i zachowań ryzykownych; organizacji przedsięwzięcia promującego 

trzeźwość poprzez kształtowanie wśród młodzieży właściwego postrzegania problemów 

związanych z uzależnieniem od alkoholu, w tym  przemocy w rodzinie; wspierania działalności 

placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży realizujących m. in. programy profilaktyczne, 

socjoterapeutyczne, utrwalające postawy wolne od uzależnień oraz służące przeciwdziałaniu 

zachowaniom ryzykownym; wspierania działań na rzecz rodzin dotkniętych problemem 

alkoholowym, w tym przemocy, jak też przedsięwzięć służących reintegracji społecznej osób 

uzależnionych od alkoholu z uwzględnieniem osób przebywających lub opuszczających zakłady 

penitencjarne. 

Dofinansowane z budżetu Województwa Śląskiego projekty stanowiły uzupełnienie oddziaływań 

terapeutycznych świadczonych przez podmioty lecznicze w zakresie terapii uzależnienia  

od alkoholu, jak również placówki działające w systemie oświaty oraz pomocy społecznej. 

Obejmowały one działalność służącą wdrażaniu skutecznych oddziaływań w zakresie profilaktyki 

problemów alkoholowych, socjoterapii, integracji środowisk abstynenckich oraz wsparcia  

w zakresie utrzymania trzeźwości oraz utrwalania postaw abstynenckich i trzeźwościowych, 

reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie specjalistycznej 

pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom oraz bliskim z uwzględnieniem pomocy 

dla osób doświadczających przemocy w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym.  

Ponadto, uprawnione podmioty prowadziły działalność informacyjno-edukacyjną; działalność 

motywującą do leczenia osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, jak też 

ukierunkowaną na redukowanie szkód społecznych (w tym też zdrowotnych) powstałych w wyniku 
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uzależnienia od alkoholu. Zrealizowane projekty przyczyniły się do wzmocnienia systemu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim. 

Organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) objęły swoimi oddziaływaniami 2 472 osoby. 

Ich odbiorcami byli: dzieci i młodzież w wieku szkolnym, młodzi dorośli, osoby zagrożone 

uzależnieniem od alkoholu, osoby uzależnione od alkoholu, w tym po odbytym leczeniu,  

z utrwaloną abstynencją, osoby działające na rzecz promowania trzeźwości i zdrowego stylu życia, 

członkowie stowarzyszeń abstynenckich i grup samopomocowych m. in.: AA i Al-Anon oraz osoby 

z problemem alkoholowym opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze, członkowie rodzin 

osób z problemem alkoholowym, jak też  osoby doświadczające przemocy w rodzinie z problemem 

alkoholowym.  

 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie 

polityki społecznej - prowadzenie ośrodka adopcyjnego ma terenie Województwa Śląskiego                          

w latach 2018-2022. Konkurs, związany jest z realizacją zadań wieloletnich w ramach zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej, środki na realizację zadań pochodzą z budżetu 

państwa. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym                                  

na realizację zadań wynosiła w 2018 roku – 718 931,00 zł.  

Efektem zadania w 2018 roku było prowadzenie 4 niepublicznych ośrodków adopcyjnych                               

na terenie województwa śląskiego. Do zadań ośrodków adopcyjnych należy m.in.: 

- kwalifikacja i diagnoza dziecka zgłoszonego do przysposobienia; 

- diagnoza i dobór rodziny przysposabiającej ze względu na indywidualne potrzeby dziecka; 

- organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka; 

- prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka, a także dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz wydawanie świadectw ukończenia tych 

szkoleń; 

- udzielanie pomocy w przygotowywaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych 

dokumentów; 

- wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, 

które przysposobiły dziecko; 

- zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów 

ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po 

urodzeniu; 

- promowanie idei adopcji i poszukiwanie kandydatów do przysposobienia dziecka. 

W roku 2018 w ww. ośrodkach zawiązano 84 adopcje dla 99 dzieci. Do przysposobienia 

zakwalifikowano 108 dzieci. Przeszkolono 107 rodzin, które zgłosiły chęć przysposobienia dziecka. 

 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie 

polityki społecznej - zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2014-2018 (zadanie 

wieloletnie). 
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Rezultatem konkursu było zapewnienie w 2018 roku 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 Gliwicac; 

- 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.  

Placówki te przeznaczone są dla dzieci, które ze względu na stan zdrowia nie mogą zostać 

umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

W roku 2018 wystawiono łącznie 79 skierowań do ww. regionalnych placówek pieczy zastępczej 

prowadzonych na zlecenie Samorządu Województwa Śląskiego. 

 Otwarty konkurs ofert (listopad 2018 roku) na realizację zadań publicznych Województwa 

Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023 (zadanie wieloletnie). 

Efektem konkursu było zawarcie umów z trzema organizacjami społecznymi na sfinansowanie 

zadania wieloletniego w zakresie  prowadzenia czterech regionalnych placówek opiekuńczo-

terapeutycznych w latach 2019-2023, tj. 

- Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej nr 1 w Gliwicach; 

- Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej nr 2 w Gliwicach; 

- Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej Dom Życia im. Leonii Nastał w Częstochowie; 

- Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej „Dom z Nadzieją” w Bielsku – Białej. 

 

Wydział Terenów Wiejskich 

 

Ogłoszono dwie edycje otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w oparciu                 

o Program Owca Plus do roku 2020.  

 W ramach pierwszej edycji ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert:                                           

- na zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu;      

-  na zadania publiczne dotyczące pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej Beskidów i Jury 

Krakowsko- Częstochowskiej.                                         

 W ramach drugiej edycji konkursu ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert:   

- na zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu;  

- na zadania publiczne dotyczące pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej Beskidów i Jury 

Krakowsko- Częstochowskiej. 

Ponadto, Wydział Terenów Wiejskich ogłosił: 
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 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych                     

w województwie śląskim. 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 

 

 Konkurs ofert w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania 

AIDS. 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; 

- Ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV. 

 Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego                  

w 2018 roku pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom 

psychicznym”. Dzięki przeprowadzonemu konkursowi został osiągnięty cel szerzenia promocja 

zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym mieszkańców województwa 

śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem: - dzieci i młodzieży, - osób pracujących, - osób w wieku 

senioralnym, - kobiet ze zdiagnozowanym rakiem piersi. 

Powyższy cel został zrealizowany poprzez: 

- upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia 

korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 

zagrażających zdrowiu psychicznemu; 

- wzmocnienie i ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, profilaktyka i wczesne 

wykrywanie depresji oraz zaburzeń zachowania mogących doprowadzić do zaburzeń 

psychicznych, uzależnień lub być ich objawami; 

- wzmocnienie zdrowia psychicznego osób pracujących w zakresie radzenia sobie ze stresem, 

profilaktyki i wczesnego wykrywania depresji oraz umiejętności zachowania równowagi między 

pracą a życiem prywatnym; 

- wzmocnienie zdrowia psychicznego osób z grupy zagrożenia zaburzeniami depresyjnymi oraz 

myślami suicydalnymi; 

- utrzymanie w aktywności osób w wieku senioralnym; 

- łagodzenie problemów dotyczących zdrowia psychicznego kobiet ze zdiagnozowanym rakiem 

piersi. 

 Konkurs ofert "Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: -  profilaktyki otyłości                                

i nadwagi, - profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej 

oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze, - profilaktyki onkologicznej ze 

szczególnym uwzględnieniem profilaktyki raka piersi". 

Dzięki przeprowadzonemu konkursowi zrealizowano projekty zmierzające do osiągnięcia celów:  
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- wydłużenia życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim  jakości życia ludności oraz 

zmiejszenie nierówności społecznej w zdrowiu; 

- poprawa sposobu żywienia i stanu odżywiania społeczeństwa oraz aktywności fizycznej 

społeczeństwa; 

- profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, 

uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. 

 Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego                     

w 2018 roku pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom 

psychicznym - II edycja” nie został rozstrzygnięty, gdyż żadna z ofert nie spełniła wymogów 

formalnych. 

 Zorganizowane imprezy na rzecz osób niepełnosprawnych tj. Świąteczne Kiermasze 

Rękodzieła Osób Niepełnosprawnych, Zawody Sportowo – Rekreacyjne, Piknik Integracyjny, 

“Doradcy podatkowi niepełnosprawnym” i Obchody Międzynarodowego Dnia Osoby 

Niepełnosprawnej przyczyniły się w istotny sposób do głębszej integracji społecznej środowisk 

osób z niepełnosprawnością, przez co osiągnięto założony cel. 

 
 
 

Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom w trybie otwartych 
konkursów ofert, z uwzględnieniem priorytetów 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 

człowiek środowisko rozwój

9 041 806,32

881 259,51

6 996 320,73
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II.2 Zestawienie zadań zleconych przez Samorząd Województwa Śląskiego w 2018 
roku w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert („małe granty”) 

 

Lp. Tytuł zadania 
Nazwa 

organizacji 

Wysokość 
środków 

finansowych 
przekazanych 

(zgodnie z 
podpisaną umową) 

organizacji na 
realizację zadania, 
uwzględniających 

priorytety  

Wysokość środków finansowych 
przekazanych (zgodnie z podpisaną 

umową) organizacji na realizację zadania, 
uwzględniających priorytety  

Człowiek Środowisko Rozwój 

1. 
"Ogród Społeczny  

w Gliwicach" 

Stowarzyszenie 
Ośrodek Studiów                   
o Mieście Gliwice                       

z Gliwic 

10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 

2. 
"TRÓJKĄT 

GÓRNOŚLĄSKI" 

Fundacja 
Rozwoju Sportu  

i Turystyki 
"SCOUT"  

z Chorzowa 

9 922,08 9 922,08 0,00 0,00 

3. 

"V Korekcyjna 
Olimpiada Kocykowa 

dla Szkół 
Specjalnych 

 i Ośrodków Szkolno-
Wychowawczych" 

Stowarzyszenie 
dla Dzieci  

i Młodzieży 
Niepełnosprawnej 
"Razem do celu"  

Dąbrowa 
Górnicza  

9 981,00 9 980,94 0,00 0,00 

4. 
Akcja edukacyjna 
„Rower Pomaga 

Dzieciom”" 

Fundacja 
Ekologiczna Arka 

Bielsko-Biała 
6 606,27 0,00 6 606,27 0,00 
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5. 

Upowszechnianie 
wiedzy na temat 
problemów dzieci  
z zaburzeniami 

koncentracji uwagi, 
czasu reakcji  

i impulsywności  
w ramach konferencji 

naukowo-
metodycznej „Poznaj 
swój potencjał rozwiń 

skrzydła” 

Fundacja  
In Corpore 
Katowice 

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 

6. 

Ogólnopolska 
Konferencja pt.: 
Polska polityka  

1918 -2018 

Towarzystwo 
Inicjatyw 

Naukowych 
Katowice 

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 

7. Świadome Dziecko  

Stowarzyszenie 
Dąbrowska 
Wspólnota 

Samorządowa  
Dąbrowa 
Górnicza 

9 949,95 9 949,95 0,00 0,00 

8. 

Mistrzostwa Świata 
Russia 2018 Turniej 

piłki nożnej  
5 osobowej 

Towarzystwo 
Sportowe 

Reprezentacji 
Śląska Liga 

Górnicza  
z siedzibą 

 w Katowicach 

10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 

9. Gramy o Życie 

Fundacja 
Reprezentacji 

Śląska Oldboyów 
z siedzibą  

w Chorzowie 

7 443,00 0,00 0,00 7 443,00 

10. 

Sztafeta rowerowa ! -
wyścig rowerowy  

z okazji 100-lecia 
odzyskania 

niepodległości 

Parafia 
Ewangelicko 
-Augsburska  

w Wiśle Czarnem 

10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 

11. 
Międzynarodowy 

Dzień Sportu 

Ludowy Klub 
Sportowy  

"Tempo" Punców 
9 800,00 0,00 0,00 9 800,00 

12. 

Turniej piłki siatkowej 
dziewcząt z okazji 

100-lecia odzyskania 
niepodległości 

Fundacja 
Rozwoju  

i Promocji 
Siatkówki 

"Mysłovolley"  
z siedzibą  

w Mysłowicach 

4 350,00 0,00 0,00 4 350,00 
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13. 

XXIV Memoriał 
Adama Banaszaka -

Puchar Polski w 
Narodowej Klasie 

Omega 

Klub Żeglarski 
Halny z siedzibą 
w Bielsku-Białej 

10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 

14. 

Victor Polish 
International 2018 
Międzynarodowy 

Turniej Badmintona 

Uczniowski Klub 
Sportowy Unia 

Bieruń 
10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 

15. 

V Turniej Piłki 
Ręcznej Silesia 

Handball Cup Zabrze 
2018 

Śląski Związek 
Piłki Ręcznej  
w Katowicach 

4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 

16. 
Wakacje z piłką, 

szukamy piłkarskich 
Janków… 

Śląskie 
Wojewódzkie 
Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły 
Sportowe 
Katowice 

10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 

17. 

Seria Otwartych 
Turniejów 

Mistrzowskich 
Armada Golf Club 

Stowarzyszenie 
"Bytomski Golf"  

z siedzibą  
w Bytomiu 

9 500,00 0,00 0,00 9 500,00 

18. 

III Ogólnopolskie 
Mistrzostwa Szkół  

i Przedszkoli w 
szachach 

Uczniowski Klub 
Sportowy "21 

Podlesie" 
Katowice 

10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 

19. Galen Dance Festival 
Towarzystwo 

Turystyki 
Aktywnej Bieruń 

10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 

20. 
II Wielka Gala 
Sportów Walki  

i Sportów Siłowych 

Fundacja 
"Piastun-

Wyrównywanie 
Szans" z siedzibą 

w Zabrzu 

10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 

21. 
XXX Bieg Maratoński 

Perła Paprocan 

Tyskie 
Stowarzyszenie 

Sportowe  
z siedzibą  
w Tychach 

10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 

22. 
Sportowy weekend 

nad "TONEM" 

Towarzystwo 
Wędkarskie 

'TON" z siedzibą 
w Goleszowie 

10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 

23. 

Organizacja XXV 
Międzynarodowego 
Turnieju piłki wodnej 
juniorów o "Puchar 

Niepodległości" 

Waterpolowe 
Towarzystwo 

Sportowe Polonia 
Bytom 

10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 
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24. 

XXXVIII 
Międzynarodowy 

Turniej Zapaśniczy 
im. Ryszarda 

Dworoka w styli 
klasycznym kadetów 

i dzieci 

Klub Sportowy 
"Pogoń" Ruda 

Śląska 
3 983,00 0,00 0,00 3 983,00 

25. 

Halowy Turniej 
piłkarski dzieci i 

młodzieży z okazji 
100-lecia odzyskania 

niepodległości 

Ludowy Klub 
Sportowy  

"Tempo" Punców 
10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 

26. 
Turniej halowy dla 
Domów Dziecka 

Sporting Football 
Academy  

w Lublińcu 
1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 

27. 
VIII Ogólnopolski 

Turniej mini siatkówki 
dziewcząt 

UKS Dąbrowiak 
Dąbrowa 
Górnicza 

10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 

28. 
Mistrzostwa Śląska  

w Ju-Jitsu 

Śląski Związek 
Ju-Jitsu  

z siedzibą 
 w Mysłowicach 

10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 

29. 

Turniej i spotkanie 
podsumowujące 
sezon szachowy  

w 2018r. 

Śląski Związek 
Szachowy  
z siedzibą  

w Katowicach 

10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 

30. 

XVI Międzynarodowy 
Turniej Halowy 

hokeja na trawie  
im. Tadeusza 

Socholika 

Śląski Związek 
Hokeja na trawie 

z siedzibą  
w Tarnowskich 

Górach 

10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 

 
 
 

SUMA 266 535,30 49 852,97 6 606,27 210 076,00 
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Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom  

w trybie tzw. „małych grantów”, z uwzględnieniem priorytetów 

 

 
 
 
 
 
Zgodnie z zapisami Programu, dofinansowania w ramach „małych grantów” również powinny 

dotyczyć zadań priorytetowych. Jak wynika z zebranych danych, dofinansowano projekty złożone 

przez podmioty trzeciego sektora w obszarze: turystyki, przeciwdziałania przemocy, promocji                      

i organizacji wolontariatu, edukacji oraz wyrównywania szans osób niepełnoprawnych. Oznacza 

to, że ponad 78% funduszy przekazanych zostało na realizację zadań w ramach priorytetu 

„rozwój”, związanego z kreowaniem polityki młodzieżowej i rozwoju współpracy 

międzypokoleniowej, jako stymulatora rozwoju gospodarczego i społecznego województwa. 

 
 
 

49852,97

6606,27

210 076,00

człowiek środowisko rozwój
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II.3 Zestawienie złożonych ofert i umów zawartych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 
z uwzględnieniem priorytetów 

 

Lp. Tytuł konkursu 

Wysokość 
środków 

finansowych 
przekazanych 
organizacjom 

(zgodnie  
z podpisaną 

umową)  
na realizację 

zadania 
(01.01.2018-
31.12.2018) 

Priorytety uwzględnione  
w ogłoszonym konkursie (0-brak 

priorytetu; 1 - priorytet 
uwzględniony w konkursie) Liczba ofert 

złożonych 
przez 

organizacje  
w ramach 

ogłoszonego 
konkursu 

Liczba ofert, uwzględniających 
priorytety, złożonych przez 

organizacje Liczba 
umów 

zawartych 
na 

realizację 
zadań w 
ramach 

konkursu 

Liczba umów zawartych  
na realizację zadań 

uwzględniających priorytety 

Człowiek Środowisko Rozwój Człowiek Środowisko Rozwój Człowiek Środowisko Rozwój 

1. 

Otwarty konkurs 
ofert na realizację 

zadania 
publicznego 

Województwa 
Śląskiego z 

zakresu 
bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży 
województwa 

śląskiego 

100 000,00 1  0 0  20 20 0   0 1 1 0   0 

2. 

Otwarty konkurs 
ofert na realizację 

zadania 
publicznego 

Województwa 
Śląskiego pod 

nazwą:" Projekt 
wojewódzkiego 

budżetu 
obywatelskiego,                 
ze szczególnym 

65 402,87 0  0  1 5 0  0  1 1 0  0  1 
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uwzględnieniem  
młodzieżowego 

budżetu 
obywatelskiego" 

3. 

Otwarty konkurs 
ofert na zadania 

publiczne 
Województwa 

Śląskiego  
w dziedzinie 

edukacji publicznej, 
z uwzględnieniem 

obchodów 100. 
rocznicy 

odzyskania przez 
Polskę 

niepodległości, 
które będą 

realizowane  
w 2018 roku 

32 198,99 1 0 0 15 15 0 0 4 4 0 0 

4. 

Otwarty konkurs 
ofert na zadania 

publiczne 
Województwa 

Śląskiego  
w dziedzinie 

edukacji publicznej, 
z uwzględnieniem 

polityki 
antysmogowej, 

które będą 
realizowane  
w 2018 roku 

244 177,03 0 1 0 22 0 22 0 8 0 8 0 
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5. 

Organizacja 
spotkania Szczytu 

Młodzieży 
Regionalnego 

Trójkąta 
Weimarskiego  
w 2018 roku 

49 742,40 1 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0 

6. 

Otwarty konkurs 
ofert na zadania 

publiczne 
Województwa 

Śląskiego  
w dziedzinie 
działalności 

wspomagającej 
rozwój 

gospodarczy oraz 
rozwój wspólnot 
 i społeczności 

lokalnych 

145 077,37 0 0 1 17 0 0 5 9 0 0 4 

7. 

Otwarty konkurs 
ofert na zadania 

publiczne 
Województwa 

Śląskiego 
 w dziedzinie 

krajoznawstwa,  
w tym 

upowszechniania 
turystyki 

94 999,22 0 1 0 14 0 1 0 10 0 1 0 

8. 

Otwarty konkurs 
 na zadania 
publiczne 

Województwa 
Śląskiego  

w dziedzinie 
promocji produktu 

turystycznego 

440 000,00 1 1 0 11 9 2 0 10 8 2 0 
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Szlak Orlich 
Gniazd na terenie 

województwa 
śląskiego w 2018 r. 

9. 

Otwarty konkurs 
ofert na zadanie 

publiczne 
Województwa 
Śląskiego w 

dziedzinie kultury 
fizycznej  

4 375 003,36 0 0 0 73 0 0 73 51 0 0 51 

10. 

Otwarty konkurs 
ofert na zadanie 

publiczne 
Województwa 

Śląskiego  
w dziedzinie 

bezpieczeństwa 
publicznego 

540 000,00 0 0   2 0 2 0 2 0 2 0 

11. 

Otwarty konkurs 
ofert na  zadanie 

publiczne 
Województwa 

Śląskiego  
w dziedzinie  

kultury fizycznej 

1 235 558,13 0 0 1 89 0 0 89 32 0 0 32 

12. 

Otwarty konkurs 
ofert na  zadanie 

publiczne 
Województwa 

Śląskiego  
w dziedzinie  

kultury fizycznej 

123 270,00 0 0 1 25 0 0 25 13 0 0 13 
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13. 

Otwarty konkurs 
ofert na  zadanie 

publiczne 
Województwa 

Śląskiego  
w dziedzinie  

kultury fizycznej 

223 000,00 0 0 1 66 0 0 66 25 0 0 25 

14. 

Otwarty konkurs 
ofert na zadanie 

publiczne 
Województwa 

Śląskiego  
w dziedzinie 

bezpieczeństwa 
publicznego 

150 000,00 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

15. 

Otwarty konkurs 
ofert na zadanie 

publiczne 
Województwa 

Śląskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej  

30 000,00 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 

16. 

Otwarty konkurs 
ofert na zadania 

publiczne 
Województwa 

Śląskiego  
w dziedzinie 

upowszechniania 
dziedzictwa 

przemysłowego  
w 2018 r. 

299 725,07 1 1 1 19 18 0 0 18 18 0 0 
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17. 

Otwarty konkurs 
ofert na zadania 

publiczne 
Województwa 

Śląskiego  
w dziedzinie 
wzmacniania 
współpracy 

sieciowej na Szlaku 
Zabytków Techniki 

w 2018 r. 

99 900,00 1 0 0 9 6 0 0 3 3 0 0 

18. 

Otwarty konkurs 
ofert na zadania 

publiczne 
Województwa 

Śląskiego  
w dziedzinie 

upowszechniania 
wiedzy  

o dziedzictwie 
przemysłowym 

regionu  
w obiektach 

wpisanych na listę 
światowego 
dziedzictwa 
UNESCO  
na terenie 

województwa 
śląskiego 

40 000,00 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 
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19. 

Otwarty konkurs 
ofert na zadania 

publiczne 
Województwa 

Śląskiego  
w sferze działań  

na rzecz 
zachowania 

wielokulturowości 
regionu oraz 

kultury mniejszości 
narodowych  
i etnicznych  
w 2018 r. 

12 500,00 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 

20. 

Otwarty konkurs 
ofert na zadania 

publiczne 
Województwa 

Śląskiego  
w dziedzinie kultury 

oraz ochrony 
 i upowszechniania 

dziedzictwa 
kulturowego  

w 2018 r. 

472 953,56 1 0 0 204 182 0 0 81 81 0 0 

21. 

Otwarty konkurs 
ofert na realizację 
zadań publicznych 

Województwa 
Śląskiego w 

dziedzinie polityki 
społecznej -
zapewnienie 

instytucjonalnej 
pieczy zastępczej 

w latach 2014-2018 

6 642 404,72 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 
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22. 

Konkurs ofert na 
realizację zadań  

w zakresie 
przeciwdziałania 

narkomanii  
w województwie 

śląskim  
w 2018 roku 

89 085,00 1 0 0 11 11 0 0 7 7 0 0 

23. 

Konkurs ofert  
na realizację zadań 

w zakresie 
przeciwdziałania 

problemom 
alkoholowym  

w województwie 
śląskim  

w 2018 roku 

182 454,00 1 0 0 15 15 0 0 9 9 0 0 

24. 

Pierwszy otwarty 
konkursu ofert  

na zadania 
publiczne 

dotyczące ochrony 
przyrody  

i krajobrazu, 
zawarte w 

Programie Owca 
Plus do roku 2020 

440 000,00 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 

25. 

Drugi otwarty 
konkursu ofert  

na zadania 
publiczne 
dotyczące 

pielęgnowania  
i rozwijania 

tożsamości lokalnej 
Beskidów i Jury 

Krakowsko-
Częstochowskiej, 

zgodne z 

47 499,50 0 1 0 13 0 13 0 7 0 7 0 
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Programem Owca 
Plus do roku 2020 

26. 

II edycja otwartego 
konkursu ofert  

na zadania 
publiczne 
dotyczące 

pielęgnowania  
i rozwijania 

tożsamości lokalnej 
Beskidów i Jury 

Krakowsko-
Częstochowskiej, 

zgodne  
z Programem 

Owca Plus do roku 
2020 

27 500,00 0 1 0 6 0 6 0 4 0 4 0 

27. 

Trzeci otwarty 
konkurs ofert  
na zadania 
publiczne 

dotyczące ochrony 
przyrody  

i krajobrazu, 
zawarte  

w Programie Owca 
Plus do roku 2020 

63 750,00 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

28. 

Otwarty konkurs 
ofert na zadania 

publiczne 
dotyczące wsparcia 

gospodarstw 
edukacyjnych  

w województwie 
śląskim w roku 

2018 

200 000,00 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
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29. 

Konkurs ofert: 
Promocja zdrowia 

psychicznego  
i zapobieganie 
zaburzeniom 
psychicznym       

296 491,14 1 0 0 44 44 0 0 27 27 0 0 

30. 

Konkurs ofert: 
Wsparcie działań 

promujących 
zdrowie z zakresu:  

- profilaktyki 
otyłości i nadwagi,  
- profilaktyki chorób 

płuc  
ze szczególnym 
uwzględnieniem 

profilaktyki 
antynikotynowej  

oraz zagrożeń jakie 
niesie dla zdrowia 
zanieczyszczone 

powietrze, 
- profilaktyki 

onkologicznej 
 ze szczególnym 
uwzględnieniem 
profilaktyki raka 

piersi 

198 141,76 1 0 0 26 26 0 0 15 15 0 0 
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31. 

Konkurs ofert  
na realizację 

zadania 
Województwa 

Śląskiego  
z zakresu zdrowia 

publicznego  
w 2018 roku  
w ramach 

„Krajowego 
Programu 

Zapobiegania 
Zakażeniom HIV  

i Zwalczania AIDS” 

49 991,00 1 0 0 9 9 0 0 6 6 0 0 

32. 

Konkurs ofert: 
Promocja zdrowia 

psychicznego  
i zapobieganie 
zaburzeniom 
psychicznym  

- II edycja 

0,00 1 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 

33. 

Konkurs ofert: 
Piknik Integracyjny 

Osób 
Niepełnosprawnych 

55 000,00 1 0 0 4 4 0 0 1 1 0 0 

34. 

Konkurs ofert: 
Zawody Sportowo - 
Rekreacyjne Osób 
Niepełnosprawnych 

44 981,68 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

  SUMA 17 110 806,80 17 9 8 745 376 50 261 356 185 27 128 
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Jak pokazuje tabela, najwięcej ofert złożonych przez podmioty trzeciego sektora, w ramach 

otwartych konkursów ofert, dotyczyło rozwoju relacji społecznych – 376 ofert. W dalszej kolejności 

organizacje składały oferty w ramach zadań dotyczących kreowania polityki młodzieżowej i rozwoju 

współpracy międzypokoleniowej – 261 ofert, a także na działania na rzecz poprawy jakości 

powietrza atmosferycznego oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 50 ofert.                          

Wybrane do realizacji oferty konkursowe, również realizowały priorytety w podobnych proporcjach. 

 
Samorząd Województwa zawarł w 2018 roku 356 umów z podmiotami trzeciego sektora. Najwięcej 

umów dotyczyło realizacji zadań związanych z rozwojem relacji społecznych, zaś w drugiej 

kolejności – zadań związanych z kreowaniem polityki młodzieżowej rozwoju współpracy 

międzypokoleniowej. 

 

Liczba ofert złożonych przez organizacje  

oraz 

 liczba umów zawartych z organizacjami, z uwzględnieniem priorytetów 

 

                   

 

376

50

261

185

27

128

człowiek środowisko rowój

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

 

Lp. Tytuł konkursu 

Wysokość 
środków 

finansowych 
przekazanych 
organizacjom 

(zgodnie  
z podpisaną 

umową)  
na realizację 

zadania 
(01.01.2018-
31.12.2018) 

Liczba 
organiza
cji, które 
otrzymał

y 
dofinans
owanie 

na 
realizacj
ę zadań 

w 
konkursi

e 

Liczba organizacji, które 
otrzymały dofinansowanie  

na realizację zadań 
uwzględniających priorytety 

Liczba 
beneficjentów 

zadań 
publicznych  

Liczba beneficjentów zadań 
uwzględniających priorytety Liczba osób 

zaangażow
anych w 

realizację 
zadań 

publicznych 
(w tym 

wolontarius
zy) 

Liczba osób zaangażowanych  
w realizację zadań 

priorytetowych  
(w tym wolontariuszy) 

C
z
ło

w
ie

k
 

Ś
ro

d
o

w
is

k
o
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w
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1. 

Otwarty konkurs 
ofert na realizację 

zadania publicznego 
Województwa 

Śląskiego z zakresu 
bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży 
województwa 

śląskiego 

100 000,00 1 1 0 0 5530 5530 0 0 500 500 0 0 

2. 

Otwarty konkurs 
ofert na realizację 

zadania publicznego 
Województwa 
Śląskiego pod 

nazwą:" Projekt 
wojewódzkiego 

budżetu 
obywatelskiego,                 
ze szczególnym 
uwzględnieniem  
młodzieżowego 

65 402,87 2 0 0 2 823 0 0 823 20 0 0 20 
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budżetu 
obywatelskiego" 

3. 

Otwarty konkurs 
ofert na zadania 

publiczne 
Województwa 

Śląskiego  
w dziedzinie 

edukacji publicznej, 
z uwzględnieniem 

obchodów 100. 
rocznicy odzyskania 

przez Polskę 
niepodległości, które 

będą realizowane  
w 2018 roku 

32 198,99 4 4 0 0 4 912 4 912 0 0 274 274 0 0 

4. 

Otwarty konkurs 
ofert na zadania 

publiczne 
Województwa 

Śląskiego  
w dziedzinie 

edukacji publicznej, 
z uwzględnieniem 

polityki 
antysmogowej, które 

będą realizowane  
w 2018 roku 

244 177,03 8 0 8 0 37 450 0 37 450 0 165 0 165 0 

5. 

Organizacja 
spotkania Szczytu 

Młodzieży 
Regionalnego 

Trójkąta 
Weimarskiego 
 w 2018 roku 

49 742,40 1 1 0 0 15 15 0 0 10 10 0 0 
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6. 

Otwarty konkurs 
ofert na zadania 

publiczne 
Województwa 

Śląskiego  
w dziedzinie 
działalności 

wspomagającej 
rozwój gospodarczy 

oraz rozwój 
wspólnot  

i społeczności 
lokalnych 

145 077,37 9 0 0 4 2975 0 0 1151 224 0 0 37 

7. 

Otwarty konkurs 
ofert na zadania 

publiczne 
Województwa 

Śląskiego  
w dziedzinie 

krajoznawstwa,  
w tym 

upowszechniania 
turystyki 

94 999,22 10 0 1 0 339519 0 500 0 168 0 6 0 

8. 

Otwarty konkurs  
na zadania 
publiczne 

Województwa 
Śląskiego  

w dziedzinie 
promocji produktu 

turystycznego Szlak 
Orlich Gniazd  

na terenie 
województwa 

śląskiego w 2018 r. 

440 000,00 10 8 2 0 10 808 9844 964 0 819 728 91 0 
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9. 

Otwarty konkurs 
ofert na zadanie 

publiczne 
Województwa 

Śląskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej  

4 375 003,36 58 0 0 58 117270 0 0 117270 7930 0 0 7930 

10. 

Otwarty konkurs 
ofert na zadanie 

publiczne 
Województwa 

Śląskiego 
 w dziedzinie 

bezpieczeństwa 
publicznego 

540 000,00 2 0 2 0 

nie jest 
możliwe 

określenie 
liczby osób 

przebywając
ych w 

górach, o 
których 

bezpieczeńs
two dbają 
jednostki 
GOPR 

0 0 0 130 0 130 0 

11. 

Otwarty konkurs 
ofert na  zadanie 

publiczne 
Województwa 

Śląskiego  
w dziedzinie  kultury 

fizycznej 

1 235 558,13 33 0 0 33 87381 0 0 87381 36709 0 0 36709 

12. 

Otwarty konkurs 
ofert na  zadanie 

publiczne 
Województwa 

Śląskiego  
w dziedzinie  kultury 

fizycznej 

123 270,00 13 0 0 13 4554 0 0 4554 1473 0 0 1473 

13. 

Otwarty konkurs 
ofert na  zadanie 

publiczne 
Województwa 

Śląskiego  

223 000,00 25 0 0 27 11577 0 0 11577 1597 0 0 1597 
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w dziedzinie  kultury 
fizycznej 

14. 

Otwarty konkurs 
ofert na zadanie 

publiczne 
Województwa 

Śląskiego  
w dziedzinie 

bezpieczeństwa 
publicznego 

150 000,00 1 0 1 0 

nie jest 
możliwe 

określenie 
liczby osób 

przebywając
ych w 

górach, o 
których 

bezpieczeńs
two dbają 
jednostki 
GOPR 

0 0 0 130 0 130 0 

15. 

Otwarty konkurs 
ofert na zadanie 

publiczne 
Województwa 

Śląskiego  
w dziedzinie kultury 

fizycznej  

30 000,00 1 0 0 1 76 0 0 0 12 0 0 12 

16. 

Otwarty konkurs 
ofert na zadania 

publiczne 
Województwa 

Śląskiego  
w dziedzinie 

upowszechniania 
dziedzictwa 

przemysłowego  
w 2018 r. 

299 725,07 18 18 0 0 47 581 47 581 0 0 1 649 1649 0 0 
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17. 

Otwarty konkurs 
ofert na zadania 

publiczne 
Województwa 

Śląskiego  
w dziedzinie 
wzmacniania 
współpracy 

sieciowej na Szlaku 
Zabytków Techniki 

w 2018 r. 

99 900,00 3 3 0 0 1 379 1 379 0 0 63 63 0 0 

18. 

Otwarty konkurs 
ofert na zadania 

publiczne 
Województwa 

Śląskiego  
w dziedzinie 

upowszechniania 
wiedzy  

o dziedzictwie 
przemysłowym 

regionu w obiektach 
wpisanych na listę 

światowego 
dziedzictwa 

UNESCO na terenie 
województwa 

śląskiego 

40 000,00 1 1 0 0 39 39 0 0 50 50 0 0 

19. 

Otwarty konkurs 
ofert na zadania 

publiczne 
Województwa 

Śląskiego  
w sferze działań  

na rzecz 
zachowania 

wielokulturowości 
regionu oraz kultury 

12 500,00 2 0 0 0 319 0 0 0 17 0 0 0 
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mniejszości 
narodowych 
 i etnicznych  

w 2018 r. 

20. 

Otwarty konkurs 
ofert na zadania 

publiczne 
Województwa 
Śląskiego w 

dziedzinie kultury 
oraz ochrony  

i upowszechniania 
dziedzictwa 
kulturowego  

w 2018 r. 

472 953,56 76 76 0 0 214 339   0 0 3 107   0 0 

21. 

Otwarty konkurs 
ofert na realizację 
zadań publicznych 

Województwa 
Śląskiego  

w dziedzinie polityki 
społecznej -
zapewnienie 

instytucjonalnej 
pieczy zastępczej  

w latach 2014-2018 

6 642 404,72 2 2 0 0 171 171 0 0 138 138 0 0 

22. 

Konkurs ofert  
na realizację zadań 

w zakresie 
przeciwdziałania 

narkomanii  
w województwie 

śląskim w 2018 roku 

89 085,00 5 5 0 0 589 589 0 0 56 56 0 0 
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23. 

Konkurs ofert  
na realizację zadań 

w zakresie 
przeciwdziałania 

problemom 
alkoholowym  

w województwie 
śląskim w 2018 roku 

182 454,00 8 8 0 0 2 426 2 426 0 0 114 114 0 0 

24. 

Pierwszy otwarty 
konkursu ofert  

na zadania 
publiczne dotyczące 

ochrony przyrody  
i krajobrazu, 

zawarte  
w Programie Owca 
Plus do roku 2020 

440 000,00 1 0 1 0 22 0 22 0 122 0 122 0 

25. 

Drugi otwarty 
konkursu ofert  

na zadania 
publiczne dotyczące 

pielęgnowania 
 i rozwijania 

tożsamości lokalnej 
Beskidów i Jury 

Krakowsko-
Częstochowskiej, 

zgodne  
z Programem Owca 
Plus do roku 2020 

47 499,50 7 0 7 0 6971 0 6971 0 287 0 287 0 



45 

 

26. 

II edycja otwartego 
konkursu ofert  

na zadania 
publiczne dotyczące 

pielęgnowania  
i rozwijania 

tożsamości lokalnej 
Beskidów i Jury 

Krakowsko-
Częstochowskiej, 

zgodne z 
Programem Owca 
Plus do roku 2020 

27 500,00 4 0 4 0 11945 0 11945 0 103 0 103 0 

27. 

Trzeci otwarty 
konkurs ofert  
na zadania 

publiczne dotyczące 
ochrony przyrody  

i krajobrazu, 
zawarte  

w Programie Owca 
Plus do roku 2020 

63 750,00 1 0 1 0 11 0 11 0 41 0 41 0 

28. 

Otwarty konkurs 
ofert na zadania 

publiczne dotyczące 
wsparcia 

gospodarstw 
edukacyjnych  

w województwie 
śląskim w roku 2018 

200 000,00 1 0 0 1 4 000 0 0 4 000 45 0 0 45 

29. 

Konkurs ofert: 
Promocja zdrowia 

psychicznego  
i zapobieganie 
zaburzeniom 
psychicznym       

296 491,14 26 26 0 0 13910 13910 0 0 345 345 0 0 
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30. 

Konkurs ofert: 
Wsparcie działań 

promujących 
zdrowie z zakresu:  

- profilaktyki otyłości 
i nadwagi,  

- profilaktyki chorób 
płuc  

ze szczególnym 
uwzględnieniem 

profilaktyki 
antynikotynowej  

oraz zagrożeń jakie 
niesie dla zdrowia 
zanieczyszczone 

powietrze, 
- profilaktyki 

onkologicznej ze 
szczególnym 

uwzględnieniem 
profilaktyki raka 

piersi 

198 141,76 15 15 0 0 8377 8377 0 0 229 229 0 0 

31. 

Konkurs ofert  
na realizację 

zadania 
Województwa 

Śląskiego z zakresu 
zdrowia publicznego 

w 2018 roku  
w ramach 

„Krajowego 
Programu 

Zapobiegania 
Zakażeniom HIV  

i Zwalczania AIDS” 

49 991,00 6 6 0 0 8903 8903 0 0 42 42 0 0 
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32. 

Konkurs ofert: 
Promocja zdrowia 

psychicznego 
 i zapobieganie 
zaburzeniom 
psychicznym 

 - II edycja 

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33. 
Konkurs ofert: Piknik 

Integracyjny Osób 
Niepełnosprawnych 

55 000,00 1 1 0 0 2000 2000 0 0 125 125 0 0 

34. 

Konkurs ofert: 
Zawody Sportowo - 
Rekreacyjne Osób 
Niepełnosprawnych 

44 981,68 1 1 0 0 600 600 0 0 80 80 0 0 

  SUMA 17 110 806,80 356 176 27 139 946472 106276 57863 226756 56774 4403 1075 47823 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Zebrane dane pokazują, że ponad 946 472 osób było beneficjentami zadań publicznych 

realizowanych w 2018 roku przez podmioty trzeciego sektora, a finansowanych przez Samorząd 

Województwa. Należy jednak podkreślić, że w przedstawionych dane liczbowe nie zawierają osób, 

które były beneficjentami zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego, wynika to z faktu,                        

iż brak jest możliwości określenia liczby osób przebywających na szlakach górskich, o których 

bezpieczeństwo dbają jednostki GOPR. Należy podkreślić, że bardzo dużą liczbę odbiorców 

zgromadziły zadania skupione wokół tematyki kreowania polityki młodzieżowej i rozwoju 

współpracy międzypokoleniowej – 226 756 osób.  

 

Jednocześnie z zebranych danych wynika, iż w realizację zadań publicznych, zlecanych                                 

w 2018 roku przez Samorząd Województwa Śląskiego, zaangażowanych było około                                                

56 774 osób (w tym wolontariusz).  

 

Otwarte konkursy ofert - liczba beneficjentów zadań oraz liczba osób zaangażowanych  

w realizację zadań priorytetowych 

 

 

 

106276 57863

226756

4403 1075

47823

człowiek środowoisko rozwój

beneficjenci osoby zaangażowane w realizację
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II.5 Zestawienie organizacji, które otrzymały dofinansowanie w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert „małe granty”, zawierające 
liczbą beneficjentów i osób zaangażowanych w realizację zadań z uwzględnieniem priorytetów  
 

Lp. Tytuł zadania 
Nazwa 

organizacji 

Wysokość 
środków 

finansowych 
przekazanych 

(zgodnie z 
podpisaną 
umową) 

organizacji  
na realizację 

zadania 

Liczba 
beneficjentów 

zadania  

Liczba beneficjentów zadania 
wg priorytetów 

Liczba osób 
zaangażowanych  

w realizację zadani 
(w tym 

wolontariuszy) 

Liczba osób 
zaangażowanych w realizację 

zadania uwzględniającego 
priorytety 

 (w tym wolontariuszy) 
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1. 
Wydział Dialogu 

"Ogród Społeczny 
w Gliwicach" 

Stowarzyszenie 
Ośrodek Studiów                   
o Mieście Gliwice                       

z Gliwic 

10 000,00 150 0 0 150 50 0 0 50 

2. 
Wydział Dialogu 

"TRÓJKĄT 
GÓRNOŚLĄSKI" 

Fundacja 
Rozwoju Sportu  

i Turystyki 
"SCOUT"  

z Chorzowa 

9 922,08 52 52 0 0 3 3 0 0 

3. 

"V Korekcyjna 
Olimpiada 

Kocykowa dla 
Szkół Specjalnych 

 i Ośrodków 
Szkolno-

Wychowawczych" 

Stowarzyszenie 
dla Dzieci  

i Młodzieży 
Niepełnosprawnej 
"Razem do celu"  

Dąbrowa 
Górnicza  

9 981,00 200 200 0 0 40 40 0 0 
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4. 
"Akcja edukacyjna 
„Rower Pomaga 

Dzieciom” 

Fundacja 
Ekologiczna Arka 

Bielsko-Biała 
6 606,27 10 000 0 10 000 0 2 0 2 0 

5. 

Upowszechnianie 
wiedzy na temat 
problemów dzieci  
z zaburzeniami 

koncentracji uwagi, 
czasu reakcji i 
impulsywności  

w ramach 
konferencji 
naukowo-

metodycznej 
Poznaj swój 

potencjał rozwiń 
skrzydła 

Fundacja  
In Corpore 
Katowice 

10 000,00 195 195 0 0 19 19 0 0 

6. 

Ogólnopolska 
Konferencja pt.: 
polska polityka 

1918 -2018 

Towarzystwo 
Inicjatyw 

Naukowych 
Katowice 

10 000,00 81 81 0 0 10 10 0 0 

7. Świadome Dziecko  

Stowarzyszenie 
Dąbrowska 
Wspólnota 

Samorządowa  
Dąbrowa 
Górnicza 

9 949,95 584 584 0 0 9 9 0 0 
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8. 

Mistrzostwa Świata 
Russia 2018 

Turniej piłki nożnej 
5 osobowej 

Towarzystwo 
Sportowe 

Reprezentacji 
Śląska Liga 

Górnicza  
z siedzibą  

w Katowicach 

10 000,00 230 0 0 230 10 0 0 10 

9. Gramy o Życie 

Fundacja 
Reprezentacji 

Śląska Oldboyów 
z siedzibą  

w Chorzowie 

7 443,00 42 0 0 42 13 0 0 13 

10. 

Sztafeta rowerowa 
!-wyścig rowerowy 
z okazji 100-lecia 

odzyskania 
niepodległości 

Parafia 
Ewangelicko-
Augsburska  

w Wiśle Czarnem 

10 000,00 450 0 0 450 30 0 0 30 

11. 
Międzynarodowy 

Dzień Sportu 

Ludowy Klub 
Sportowy  

"Tempo" Punców 
9 800,00 104 0 0 104 20 0 0 20 

12. 

Turniej piłki 
siatkowej 

dziewcząt z okazji 
100-lecia 

odzyskania 
niepodległości 

Fundacja 
Rozwoju 

 i Promocji 
Siatkówki 

"Mysłovolley"  
z siedzibą  

w Mysłowicach 

4 350,00 112 0 0 112 4 0 0 4 

13. 

XXIV Memoriał 
Adama Banaszaka 

-Puchar Polski  
w Narodowej 
Klasie Omega 

Klub Żeglarski 
Halny z siedzibą 
w Bielsku-Białej 

10 000,00 300 0 0 300 28 0 0 28 



52 

 

14. 

Victor Polish 
International 2018 
Międzynarodowy 

Turniej Badmintona 

Uczniowski Klub 
Sportowy Unia 

Bieruń 
10 000,00 260 0 0 260 23 0 0 23 

15. 

V Turniej Piłki 
Ręcznej Silesia 
Handball Cup 
Zabrze 2018 

Śląski Związek 
Piłki Ręcznej  
w Katowicach 

4 000,00 400 0 0 400 111 0 0 111 

16. 

Wakacje z piłką, 
szukamy 

piłkarskich 
Janków… 

Śląskie 
Wojewódzkie 
Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły 
Sportowe 
Katowice 

10 000,00 162 0 0 162 8 0 0 8 

17. 

Seria Otwartych 
Turniejów 

Mistrzowskich 
Armada Golf Club 

Stowarzyszenie 
"Bytomski Golf"  

z siedzibą  
w Bytomiu 

9 500,00 73 0 0 73 5 0 0 5 

18. 

III Ogólnopolskie 
Mistrzostwa Szkół 

 i Przedszkoli  
w szachach 

Uczniowski Klub 
Sportowy "21 

Podlesie" 
Katowice 

10 000,00 1496 0 0 1496 100 0 0 100 

19. 
Galen Dance 

Festival 

Towarzystwo 
Turystyki 

Aktywnej Bieruń 
10 000,00 840 0 0 840 11 0 0 11 

20. 
II Wielka Gala 
Sportów Walki  

i Sportów Siłowych 

Fundacja 
"Piastun-

Wyrównywanie 
Szans" z siedzibą 

w Zabrzu 

10 000,00 120 0 0 120 45 0 0 45 
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21. 
XXX Bieg 

Maratoński Perła 
Paprocan 

Tyskie 
Stowarzyszenie 

Sportowe  
z siedzibą  
w Tychach 

10 000,00 900 0 0 900 80 0 0 80 

22. 
Sportowy weekend 

nad "TONEM" 

Towarzystwo 
Wędkarskie 

'TON" z siedzibą 
w Goleszowie 

10 000,00 200 0 0 200 15 0 0 15 

23. 

Organizacja XXV 
Międzynarodowego 

Turnieju piłki 
wodnej juniorów  

o "Puchar 
Niepodległości" 

Waterpolowe 
Towarzystwo 

Sportowe Polonia 
Bytom 

10 000,00 79 0 0 79 20 0 0 20 

24. 

XXXVIII 
Międzynarodowy 

Turniej Zapaśniczy 
im. Ryszarda 

Dworoka w styli 
klasycznym 

kadetów i dzieci 

Klub Sportowy 
"Pogoń" Ruda 

Śląska 
3 983,00 87 0 0 87 46 0 0 46 

25. 

Halowy Turniej 
piłkarski dzieci i 

młodzieży z okazji 
100-lecia 

odzyskania 
niepodległości 

Ludowy Klub 
Sportowy  

"Tempo" Punców 
10 000,00 80 0 0 80 13 0 0 13 

26. 
Turniej halowy dla 
Domów Dziecka 

Sporting Football 
Academy  
w Lublińcu 

1 000,00 60 0 0 60 6 0 0 6 

27. 

VIII Ogólnopolski 
Turniej mini 
siatkówki 
dziewcząt 

UKS Dąbrowiak 
Dąbrowa 
Górnicza 

10 000,00 70 0 0 70 10 0 0 10 
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28. 
Mistrzostwa Śląska 

w Ju-Jitsu 

Śląski Związek 
Ju-Jitsu  

z siedzibą  
w Mysłowicach 

10 000,00 385 0 0 385 15 0 0 15 

29. 

Turniej i spotkanie 
podsumowujące 
sezon szachowy  

w 2018r. 

Śląski Związek 
Szachowy  
z siedzibą  

w Katowicach 

10 000,00 28 0 0 28 8 0 0 8 

30. 

XVI 
Międzynarodowy 
Turniej Halowy 

hokeja na trawie 
im. Tadeusza 

Socholika 

Śląski Związek 
Hokeja na trawie 

z siedzibą  
w Tarnowskich 

Górach 

10 000,00 75 0 0 75 28 0 0 28 

 
  

  SUMA 266 535,30 17815 1112 10000 6703 782 81 2 699 
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Powyższa tabela pokazuje, iż z działań realizowanych w 2018 roku w ramach tzw. małych grantów 

skorzystało ponad 17 815 osób, zaś w ich realizację było zaangażowanych 782 wolontariuszy.  

 

„Małe granty” - liczba beneficjentów zadań oraz liczba osób zaangażowanych  

w realizację zadań priorytetowych 

 

                 

 

 

Ponadto Województwo Śląskie dofinansowało w ramach naboru wniosków w 2018 roku 2 zadania 

inwestycyjne, realizowane przez organizacje pozarządowe będące podmiotami wykonującymi 

działalność leczniczą, realizującymi zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie 

województwa śląskiego, w tym Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia Psychicznego „Od Nowa”                           

w Czechowicach-Dziedzicach oraz Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” 

w Bielsku-Białej. Dotacje przeznaczono na rozwój i modernizację bazy materialnej podmiotów 

prowadzących działalność leczniczą na rzecz osób uzależnionych od narkotyków lub używających 

narkotyków w sposób szkodliwy. 

 

W ramach wspierania działań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w tym z powodu problemów alkoholowych Województwo udzieliło 

wsparcia finansowego Centrum Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich, 

nowoutworzonemu przez Fundację Siemianowickie Centrum Integracji w Siemianowicach 

Śląskich. Dofinansowano pierwsze wyposażenie, tj. wyposażenie pomieszczeń oraz 

przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia 

działalności. 

 
 
 
 

1112

10000

6703

81

2

699

człowiek środowoisko rozwój

beneficjenci osoby zaangażowane w realizację
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 III. Współpraca finansowa i pozafinansowa w 2018 roku nie związana z zadaniami, o których 
mowa w art. 13 i 19a ustawy 
 
Oprócz współpracy związanej z przekazywaniem środków finansowych na realizację zadań 

publicznych w drodze otwartych konkursów ofert i z pominięciem otwartych konkursów ofert,  

Samorząd Województwa podejmował szereg innych działań o charakterze finansowym                           

i pozafinansowym. Wśród najważniejszych w tej grupie wymienić można: 

 
1. Obejmowanie honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego inicjatyw organizacji 

pozarządowych w ramach promocji ich działalności o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, 

sportowym, społecznym i turystycznym.  

2. Prowadzenie strony internetowej ngo.slaskie.pl, utworzonej specjalnie dla organizacji 

pozarządowych, na której umieszczane są informacje dotyczące funkcjonowania organizacji 

pozarządowych, programy współpracy, akty prawne, ogłoszenia dotyczące otwartych 

konkursów ofert i ich rozstrzygnięć. Ponadto zamieszczane są informacje o wydarzeniach 

organizowanych przez lub dla podmiotów trzeciego sektora,  zarówno z województwa 

śląskiego, jak i z całej Polski. Strona pełni funkcję informacyjną, edukacyjną, poszerzającą 

wiedzę i budującą świadomość o sposobach funkcjonowania podmiotów trzeciego sektora                    

w Polsce. 

3. Prowadzenie fanpage’a Rady Działalności Pożytku Publicznego, gdzie członkowie Rady, jako 

redaktorzy, zamieszczają informacje przydatne i ważne dla podmiotów trzeciego sektora oraz 

relacjonują działania Rady. 

4. Współorganizowanie szeregu akcji i działań wspierających uwrażliwienie społeczne 

i aktywizujących do działania osoby z różnych środowisk, kojarzenie partnerstw pomiędzy 

organizacjami i innymi podmiotami, animowanie współpracy organizacji z samorządem, w tym 

m.in.: 

a) współorganizacja Konferencji Naukowej „Poznaj swój potencjał – rozwiń skrzydła!” wraz                    

z Fundacją In Corpore; 

b) współorganizacja wydarzeń „Najpiękniejsza Pisanka Wielkanocna” i „Świąteczna bombka” 

dla uczniów szkół działających przy ośrodkach leczniczych, dla których podmiotem 

tworzącym jest Województwo Śląskie, a także współorganizacja wydarzenia „Śląskie. Dla 

młodych spełnia marzenia” dla podopiecznych podmiotów trzeciego sektora – działających 

na terenie województwa śląskiego; 

c) współorganizacja z przedstawicielami trzeciego sektora Forum Śląskich Organizacji 

Pozarządowych pt.: „Współpraca, Integracja, Zaangażowanie” oraz organizacja szkoleń                   

dla przedstawicieli organizacji pozarządowych; 

d) współorganizacja kiermaszów rękodzieła osób niepełnosprawnych z okazji Wielkanocy oraz 

Bożego Narodzenia; 

e) w ramach projektu „Śląskie. Dla Seniora”: 

http://www.ngo.slaskie.pl/
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 współorganizacja senioraliów wojewódzkich – przedsięwzięć mających na celu 

propagowanie współpracy międzypokoleniowej oraz integrację środowisk senioralnych; 

 członkowie Śląskiej Rady ds. Seniorów I kadencji – reprezentowali organizacje 

pozarządowe lub wspierali  udzielali pomocy eksperckiej, przekazywali informacje                           

o realizowanych działaniach na rzecz osób starszych; 

 organizacja Konkursu "Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa 

Śląskiego 2018"; 

f) współorganizacja w ramach kampanii promocyjnej „Śląskie. Dla Kobiety” 4 eventów,                             

których celem było upowszechnianie profilaktyki raka piersi wśród kobiet województwa 

śląskiego; 

g) współorganizacja XIII Śląskiego Forum Abstynenckiego – Myszków 2018. Przedsięwzięcie 

zorganizowano pod hasłem:  Alkohol a młodzież, rozpoznanie problemu i profilaktyka. Forum 

służyło edukacji publicznej w zakresie problematyki uzależnienia od alkoholu w środowisku 

młodzieży, jego wpływu na prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny nastolatków; 

h) organizacja i współorganizacja przedsięwzięć na rzecz wparcia rodziny, w tym m.in.:                              

w ramach realizacji  zadań dotyczących Programu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej 

Rodziny”, organizacja konferencji „Rodzina – wartość, która łączy”, w ramach obchodów                   

XI Metropolitarnego Święta Rodziny. 

5. Promowanie przekazywania 1% z podatku dochodowego podmiotom posiadającym 

status organizacji pożytku publicznego, działających na terenie województwa śląskiego. 

6. Poddawanie konsultacjom społecznym projektów aktów prawnych, których uregulowania 

odnoszą się do sfery działalności podmiotów trzeciego sektora. 

7. Bezpłatne udostępnianie pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

na potrzeby inicjatyw organizacji pozarządowych. 

8. Udział przedstawicieli trzeciego sektora w zespołach roboczych powołanych 

przez Samorząd Województwa oraz komisjach otwartych konkursów ofert. 

9. Członkowie organizacji pozarządowych byli beneficjentami szkoleń organizowanych przez 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, m.in.: dla różnych grup 

zawodowych z terenu województwa śląskiego, realizujących zadania w obszarze profilaktyki 

i rozwiązywania problemów uzależnień oraz  przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

10. Województwo Śląskie  w ramach zadań z zakresu ekonomii społecznej kontynuowało 

realizację projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej                        

w województwie śląskim”, w tym: 

a) współpracowano z organizacjami pozarządowymi, adresując m.in. do nich następujące 

wydarzenia: Fora Międzysektorowe, Konwent podmiotów ekonomii społecznej                                       

o charakterze reintegracyjnym, II Targi Ekonomii Społecznej, w trakcie których mogły 

wystawić swoją ofertę oraz włączono się w organizację Pikniku Rodzinnego Podmiotów 

Ekonomii Społecznej w Częstochowie; 
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b) na bieżąco koordynowano sieciowanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej                                     

(w większości prowadzonych lub współtworzonych przez organizacje pozarządowe) 

poprzez organizację wspólnych spotkań służących wymianie informacji i doświadczeń, 

wizyty studyjnej dla pracowników OWES, agregowanie informacji na temat działań OWES; 

c) wybrano reprezentantów na II kadencję Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych,                           

w skład której wchodzą  przedstawiciele Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji 

Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Rada 

działa na rzecz integrowania podmiotów ekonomii społecznej o charakterze 

reintegracyjnym, zwiększania efektywności ich działań, tworzenia sieci współpracy                                      

i wymiany informacji oraz dobrych praktyk, a także wskazuje kierunki rozwoju polityki 

regionalnej w obszarze integracji społecznej; 

d) przedstawiciele organizacji pozarządowych wchodzili również w skład Wojewódzkiego 

Zespołu ds. Ekonomii Społecznej; 

e) prowadzono certyfikację Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej “Zakup 

Prospołeczny”. Certyfikacja prowadzona jest w trybie ciągłym, mogą o nią wnioskować 

podmioty ekonomii społecznej, w tym fundacje i stowarzyszenia, o ile prowadzą trwałą 

i efektywną działalność społeczną oraz działalność ekonomiczną; 

f) prowadzono na bieżąco internetowy katalog produktów i usług podmiotów ekonomii 

społecznej, w którym mogą one bezpłatnie zamieszczać swoje oferty: 

http://katalogpes.rops-katowice.pl/. 

 

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. Przyjęte       

do realizacji priorytety znalazły swoje odzwierciedlenie w organizowanych konkursach, 

zgłoszonych ofertach oraz zrealizowanych zadaniach. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost 

środków finansowych przekazanych na realizację zadań publicznych w stosunku do roku 2017. 

Warta zauważenia jest także liczba beneficjentów zadań oraz duże zaangażowanie wolontariuszy 

w ich realizację.  

 

Założony przez Program cel główny –  wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez 

budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami, z uwzględnieniem biznesu 

społecznie odpowiedzialnego, został prawidłowo zrealizowany i osiągnięty, przez co w istotny 

sposób wpłynął na rozwój województwa śląskiego.  

http://katalogpes.rops-katowice.pl/

