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I. Wprowadzenie  

 

Sejmik Województwa Śląskiego, uchwałą sejmiku nr IV/15/27/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku, 
przyjął „Program współpracy Województwa Śląskiego  z organizacjami pozarządowymi na rok 
2012”, zwany dalej Programem. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5 ust.  
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), nakładającego na organ samorządu terytorialnego obowiązek 
uchwalania corocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 

Zgodnie z nowelizacją Ustawy w 2011 roku jak wynika z art. 5a pkt. 3  Zarząd 
Województwa jest zobowiązany do przedłożenia Sejmikowi Województwa Śląskiego sprawozdania 
z realizacji Programu współpracy za rok poprzedni. 

 
Celem Programu jest budowanie partnerstwa między Województwem i organizacjami 

pozarządowymi dla pełnej realizacji zadań publicznych. Cel ów 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) kultury fizycznej i sportu, 
8) kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, 
9) ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, 
10) 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, 

11) profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, 
12) promocji i ochrony zdrowia, 
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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 (Dz.U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.). 
 

W   2012 r. ogłoszono 20 otwartych konkursów ofert , w ramach  których 452 organizacje 
pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego złożyły 862 oferty, z czego 
471 projektów wybrano do realizacji  na łączną kwotę  11 025 757,50 zł, tego podmioty dotowane 
wykorzystały 10 644 271,03 zł  co stanowi 96,54 % kwoty przekazanej. 

 
W formie zadań zleconych w trybie z pominięciem otwartego konkursu dofinansowano            

z budżetu województwa Śląskiego 13 projektów na kwotę 487 484,60 zł z czego podmioty 
wykorzystały 479 623,60 zł  w obszarach: polityka społeczna, profilaktyka i rozwiązywanie 
problemów uzależnień oraz promocja i ochrona zdrowia. 

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

Śląskiego w 2012 roku 
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Wysokość 
przyznanych 
środków zł 

 
Wysokość 

wykorzystanych 
środków w zł 

1. Konkurs ofert nr 1/2012 5 5 5 1 000 000,00 1 000 000,00 

2. Konkurs ofert nr 2/2012 38 19 14 396 000,00 388 873,25 

3. Konkurs ofert nr 3/2012 12 10 10 71 500,00 70 855,83 

4. Konkurs ofert nr 4/2012 2 1 1 90 000,00 86 529,65 

5. Konkurs ofert nr 5/2012  61 20 20 80 000,00 80 000,00 

6. Konkurs ofert nr 6/2012 72 51 51 4 900 000,00 4 895 681,94 

7. Konkurs ofert nr 7/2012 159 81 81 515 000,00 511 974,98 
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l.p. Numer i nazwa konkursu 
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Wysokość 
przyznanych 
środków zł 

 
Wysokość 

wykorzystanych 
środków w zł 

8. Konkurs ofert nr 8/2012 40 28 26 192 000,00 181 000,00 

9. Konkurs ofert nr 9/2012 7 6 5 119 794,50 89 801,50 

10 Konkurs ofert nr 10/2012 1 1 1 568 000,00 404 941,72 

11. Konkurs ofert nr 11/2012 242 140 135 1 500 000,00 1 445 964,78 

12. Konkurs ofert nr 12/2012 143 67 61 927 000,00 834 876,88 

13.  Konkurs ofert nr 13/2012 2 2 2 15 000,00 15 000,00 

14. Konkurs ofert nr 14/2012 1 1 1 65 000,00 65 000,00 

15. Konkurs ofert nr 15/2012  3 1 1 29 963,00 29 963,00 

 
16. 

 
Konkurs ofert nr 16/2012 67 31 31 372 850,00 372 850,00 

17. Konkurs ofert nr 17/2012 2 2 2 27 980,00 27 980,00 

18. Konkurs ofert nr 18/2012 2 2 2 45 010,00 32 317,50 

19. Konkurs ofert nr 19/2012  2 2 2 35 940,00 35 940,00 

20. Konkurs ofert nr 20/2012  1 1 1 74 720,00 74 720,00 

 ŁĄCZNIE: 862 471 452 11 025 757,50 10 644 271,03 
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II.2   Zestawienie zadań zleconych przez Samorząd Województwa Śląskiego  w 2012 roku      
w trybie  z pominięciem otwartego konkursu ofert 

 

 

Nazwa zadania publicznego 
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Wysokość 
przyznanych 
środków zł 

 
Wysokość 

wykorzystanych 
środków w zł 

 
„Polityka Społeczna” 

 
4 4 4 445 200,00 445 200,00 

„Profilaktyka i rozwiązywanie 
problemów uzależnień ” 

5 2 1 15 176,00 7 318,00 

„Promocja i ochrona 
zdrowia” 

4 3 3 27 108,60 27 105,60 

ŁĄCZNIE: 13 9 8 487 484,60 479 623,60 
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II.3   Realizacja  zadań publicznych z podziałem na sfery pożytku publicznego i wydziały 
odpowiedzialne  za przeprowadzenie otwartych konkursów ofert  

 

2) Bezpieczeństwo publiczne 
 

WYDZIAŁ TURYSTYKI I SPORTU 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 1/2012 
Nazwa: Otwarty konkurs ofert  na zadanie publiczne Województwa 
Śląskiego  w dziedzinie  bezpieczeństwa publicznego 

 
Organizacje 

pozarządowe 

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

publ. i o 
wolontariacie

1
 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   5 

Liczba wybranych 
projektów 

5   5 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

5   5 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

1 000 000,00   1 000 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

1 000 000,00   1 000 000,00 

 
Efekty konkursu 
 

 
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – zapewnienie bezpieczeństwa osobom 
przebywającym w górach i nad wodą  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego  
w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i 
wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku  publicznego 
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3) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i  społeczności  
    lokalnych 
 
WYDZIAŁ PROMOCJI, GOSPODARKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 2/2012 
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 
organizacyjne podległe 
organom administracji 

publicznej lub przez nie 
nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

38   38 

Liczba wybranych 
projektów 

19   19 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

14   14 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

396 000,00   396 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

388 873,25   388 873,25 

Efekty konkursu 
 

 
I.  Konferencje:  

 II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 

 II Forum Nowej Gospodarki; „Jak wdrażać innowacje technologiczne                            
w przedsiębiorstwie”, 

 IV Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości. 
II. Seminarium: 

 Akademia Przedsiębiorcy, 
III. Publikacje:  

 czasopismo gospodarcze „Nasze Kontakty”, 

 „IMPULS” – magazyn przedsiębiorczości i integracji regionalnej. 
IV. Konkursy:  

 „MARKA – ŚLĄSKIE” – konkurs promocji województwa śląskiego, 

 „Śląskie Budowanie” – dla promocji atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej  
województwa śląskiego, 

 XIV edycja konkursu „CZARNY DIAMENT” 2012. 
V. Imprezy o tematyce gospodarczej: 

 wręczenie statuetek Skrzydła Merkurego, 

 Tyski Lider Przedsiębiorczości, 

 XI edycja wręczenia nagrody „NARCYZ 2012”. 
VI. Imprezy promujące produkty tradycyjne województwa śląskiego:  

 Promocja śląskich walorów kulinarnych w województwie śląskim, 

 VII Festiwal Śląskie Smaki – promocja tradycyjnych kuchni regionalnych  
województwa śląskiego, 

 VI Festiwal Sztuki Kulinarnej „ALEJA DOBREGO SMAKU” Częstochowa 2012, 

 VI Targi Bożonarodzeniowe „GWIAZDKOWA ALEJA” Częstochowa 2012. 
VII. Targi:  

 VII Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG  
–  Katowice 2012. 

VIII. Ambasadorowie Przedsiębiorczości 
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4) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój    świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości 
lokalnej 

 
 WYDZIAŁ TERENÓW WIEJSKICH 
 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 3/2012 
Nazwa: Drugi otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 r. zadań 
promujących Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania 
Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-
Częstochowskiej — Owca Plus na lata 2010 – 2014 
Zadanie 1: Organizacja imprez promujących Program Owca Plus. 
Zadanie 2: Przygotowanie ścieżki dydaktycznej Programu Owca Plus 
– edukacja regionalna, dziedzictwo kulturowe w regionie  

 
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 
 

  12 

Liczba wybranych 
projektów 

10   10 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

10   10 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

71 500,00    71 500,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

70 855,83    70 855,83 

Efekty konkursu 

 

 

 Cykliczne imprezy m.in. Redyk, Łossod  promujące  bogate dziedzictwo regionu, kulturę, 
folklor, rzemiosło, produkty pochodzenia owczego i koziego w których uczestniczyło 
kilka tysięcy osób w tym z Czech i Słowacji, 

 Produkcja filmu dokumentalnego poświęconego tradycyjnemu pasterstwu 
w Beskidach, 

 Zorganizowano  liczne zajęcia  i konkursy dla społeczności lokalnej  a także warsztaty   
plastyczne połączone z wystawą prac dla dzieci i młodzieży oraz osób 
niepełnosprawnych. 
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5) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy  między 
społeczeństwami 

 
WYDZIAŁ EDUKACJI I NAUKI  

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 4/2012 
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego 
organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta 
Weimarskiego w latach 2012-2014 

 
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   2 

Liczba wybranych 
projektów 

1   1 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

1   1 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

90 000,00    90 000,00  

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

86 529,65   86 529,65 

Efekty konkursu  

Główne założenia przedsięwzięcia:  

 umożliwienie spotkań międzynarodowej młodzieży z Francji, Niemiec oraz Polski, 

 wspieranie współpracy między Francją , Niemcami i Polską , 

 promocja Polski jako równego, europejskiego partnera,  

 edukacja europejska, 

 uświadamianie  i propagowanie   wiedzy  na temat  współpracy międzynarodowej,                          

 w  ramach Regionalnego Trójkąta Weimarskiego.  
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6) Edukacja publiczna 

WYDZIAŁ EDUKACJI I NAUKI 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 5/2012 
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa 
Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej  

 
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 

58 3  61 

Liczba wybranych 
projektów 

19 1  20 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

19 1  20 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

76 500,00 3 500,00  80 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

76 500,00 3 500,00  80 000,00 

Efekty konkursu 
 

 
Udzielono dofinansowania do następujących zadań:  

 warsztaty z fizyki i chemii, 

 warsztaty artystyczne: teatralne, muzyczne, plastyczne (sześć zadań),  

 warsztaty artystyczne z udziałem osób niepełnosprawnych,  

 konkurs w formie debat tematycznych, 

 konkurs krasomówczy,  

 warsztaty i konkurs piosenki śląskiej,  

 konkurs ortograficzny,  

 warsztaty i konkurs ekologiczny (dwa zadania), 

 program stypendialny,  

 warsztaty fotograficzne (dwa zdania), 

 zajęcia językowe (dwa zadania), 

 panel naukowy oraz wystawa zdjęć związana z obchodami Roku Konstantego 
Wolnego, 

 warsztaty wokalne dla dzieci. 
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7) Kultura Fizyczna i Sport 

WYDZIAŁ TURYSTYKI I SPORTU 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 6/2012 
Nazwa: Otwarty konkurs ofert  na zadanie publiczne Województwa 
Śląskiego  w dziedzinie kultury fizycznej  dzieci i młodzieży  

 
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 

72   72 

Liczba wybranych 
projektów 

51   51 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

51   51 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

4 900 000,00   4 900 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

4 895 681,94     4 895 681,94   

Efekty konkursu 
 

 
Upowszechnianie kultury fizycznej w następujących działaniach: 

 organizacja i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych   
imprezach sportowych, 

 organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców 
niepełnosprawnych, 

 szkolenie i doskonalenie instruktorów, trenerów, sędziów sportowych oraz  

 organizatorów kultury fizycznej, 

 organizacja przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym 
uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie 
materialnym, 

 udział w Finałach Mistrzostw Polski  zawodników reprezentujących 
Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad 
Młodzieżowych, 

 szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików w 2012 roku, 

 szkolenie w zakresie sportów lotniczych. 
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Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 7 /2012 
Nazwa: Otwarty konkurs ofert  na zadanie publiczne Województwa 
Śląskiego  w dziedzinie kultury fizycznej dzieci i młodzieży 

 
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 

159   159 

Liczba wybranych 
projektów 

81   81 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

81   81 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

515 000,00   515 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

511 974,98    511 974,98  

Efekty konkursu 
 

 

 Organizacja imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej                                       
i międzynarodowej w zakresie sportu dzieci i młodzieży, które będą realizowane  
w okresie od dnia 23.04.2012r. do dnia 10.12.2012r., 

 Przeprowadzenie badań diagnostycznych i ogólnolekarskich dla młodzieży uzdolnionej 
sportowo Województwa Śląskiego – dotyczy kadry Województwa Śląskiego, które 
będą realizowane w okresie od dnia 23.04.2012r. do dnia 10.12.2012r., 

 Wyłonienie organizatora wojewódzkiej konferencji podsumowującej współzawodnictwo 
sportowe dzieci i młodzieży w 2012 roku organizowanej w okresie od dnia 09.11.2012r. 
do dnia 05.12.2012r.. 
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Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 8 /2012 
Nazwa: Otwarty konkurs ofert  na zadanie publiczne Województwa 
Śląskiego  w dziedzinie kultury fizycznej dzieci i młodzieży 

 
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 

40   40 

Liczba wybranych 
projektów 

28   28 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

26   26 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

192 000,00   192 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

181 000,00    181 000,00  

Efekty konkursu 

 
Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację i uczestnictwo                                                  
w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych   imprezach sportowych 
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Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 9 /2012 
Nazwa: Otwarty konkurs ofert  na zadanie publiczne Województwa 
Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej  

 
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   7 

Liczba wybranych 
projektów 

6   6 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

5   5 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

119 794,50   119 794,50 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

89 801,50    89 801,50  

Efekty konkursu 

 
Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację i uczestnictwo                                                  

w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych   imprezach sportowych dla osób 
niepełnosprawnych  
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Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 10 /2012 
Nazwa: Otwarty konkurs ofert  na zadanie publiczne Województwa 
Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej dzieci i młodzieży  

 
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   1 

Liczba wybranych 
projektów 

1   1 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

1   1 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

568 000,00   568 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

404 941,72    404 941,72  

Efekty konkursu 
 
Wyłonienie organizatora ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych   
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8) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

WYDZIAŁ KULTURY 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 11/2012 
Nazwa: Otwarty konkurs ofert otwarty konkurs ofert na zadania 
publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w 2012 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 

233 9  242 

Liczba wybranych 
projektów 

137 3  140 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

132 3  135 

Wysokość 
przyznanych środków 
w zł 

1 476 800,00 23 200,00  1 500 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

1 422 764,78 23 200,00  1 445 964,78 

Efekty konkursu 
 

 

 Upowszechnienie sztuki współczesnej poprzez m.in. publikacje, konferencje, 
warsztaty, wystawy, 

 Organizacja szkoleń i konferencji z zakresu kultury, 

 Wsparcie amatorskiego ruchu artystycznego, 

 Wydanie niskonakładowych i niekomercyjnych publikacji, 

 Organizacja przedsięwzięć związanych tematycznie z ważnymi rocznicami dla regionu 
i kraju, 

 Organizacja i uczestnictwo w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach,  
konkursach, plenerach, warsztatach o znaczeniu co najmniej regionalnym, 

 Promocja regionu w kraju i poza jego granicami. 
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Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 12/2012 
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa 
Śląskiego w dziedzinie ochrony i upowszechniania dziedzictwa 
kulturowego w 2012 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 

136 6 1 (sp. socjalna) 143 

Liczba wybranych 
projektów 

61 5 1 67 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

55 5 1 61 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

866 300,00 40 700,00 20 000,00 927 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

774 261,88  40 685,00 19 930,00 834 876,88 

Efekty konkursu 

 

 Popularyzacja dziedzictwa kulturowego, 

 Wydanie  publikacji na temat dziedzictwa kulturowego regionu, 

 Organizacja  przedsięwzięć związanych tematycznie z ważnymi rocznicami dla 
regionu i kraju, 

 Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego regionu na potrzeby turystyki (promocja  
regionu w  kraju i poza jego granicami), 

 Rozpoznanie i inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego oraz prowadzenie 
projektów badawczych na ten temat. 
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9)  Ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego 
 
WYDZIAŁ TERENY WIEJSKIE  
 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 20/2012 
Nazwa: Pierwszy  otwarty  konkurs ofert na realizację w roku 2012 
zadań dotyczących ochrony przyrody i krajobrazu, zawartych                             
w Programie Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa 
Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej — Owca 
Plus na lata 2010 – 2014, zwanym w dalszej części regulaminu 
,,Programem Owca Plus” 
Zadanie: „Prowadzenie czynnych zabiegów ochrony przyrody                      
i krajobrazu poprzez wypas owiec i kóz na Jurze Krakowsko- 
Częstochowskiej” 

 
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   1 

Liczba wybranych 
projektów 

1   1 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

1   1 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

74 720,00   74 720,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

74 720,00   74 720,00 

Efekty konkursu 
 

 

 Ochrona 63,1 ha terenów cennych  przyrodniczo poprzez wypas owiec i kóz, 

 Odsłonięcie powierzchni 7 ha obszarów murawowych, 

 Utworzenie  miejsca odpoczynku z ławkami i tablicą informacyjną dla turystów  
w miejscach gdzie prowadzono wypas, 

 Zakupiono  zestawy przenośnych urządzeń elektrycznych w celu ochrony stad 
zwierząt:  2 elektryzatory i 16 siatek dla owiec. 
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10) Polityka Społeczna, 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 

 

REGIONALNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 13/2012 
Nazwa: Otwarty konkurs ofert realizację zadań publicznych  
Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2012 r. – 
prowadzenie ośrodka adopcyjnego  na terenie Województwa 
Śląskiego świadczącego usługi dla dzieci przysposabianych, 
kandydatów do przysposobienia dzieci,  osób które przysposobiły 
dziecko 

 
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 1  2 

Liczba wybranych 
projektów 

1 1  2 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

1 1  2 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

7 500,00 7 500,00  15 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

7 500,00 7 500,00  15 000,00 

Efekty konkursu 

 

 Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego świadczącego 
usługi dla dzieci przysposabianych, kandydatów do przysposobienia dziecka, osób 
które przysposobiły dziecko. ( realizacja zadania określonego  m.in. w Dziale V 
„Postępowanie adopcyjne” ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
 i systemie pieczy zastępczej), 

 W województwie śląskim funkcjonowały dzięki konkursowi 2 niepubliczne ośrodki 
adopcyjne. 
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WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 14/2012 
Nazwa: II Śląski Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych  
na terenie Rosarium Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku S.A               
w Chorzowie  

 
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   1 

Liczba wybranych 
projektów 

1   1 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

1   1 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

65 000,00    65 000,00  

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

65 000,00    65 000,00  

Efekty konkursu 

 

 Zorganizowany Piknik dedykowany był pracownikom Zakładów Aktywności     
Zawodowej, Warsztatom Terapii Zajęciowej, członkom stowarzyszeń, fundacji i innych 
organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu województwa 
śląskiego, 

 Celem była prezentacja działań kulturalno - artystycznych osób niepełnosprawnych,  
propagowanie aktywności społeczno - rehabilitacyjnej oraz promocja województwa 

śląskiego jako przyjaznego osobom niepełnosprawnym. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ngo.slaskie.pl/index.php?jezyk=pl&grupa=18&id=471&typ=1&dzi=2
http://ngo.slaskie.pl/index.php?jezyk=pl&grupa=18&id=471&typ=1&dzi=2
http://ngo.slaskie.pl/index.php?jezyk=pl&grupa=18&id=471&typ=1&dzi=2
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Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 15/2012 
Nazwa: III Śląskie 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 

3   3 

Liczba wybranych 
projektów 

1   1 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

1   1 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

29 963,00    29 963,00  

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

29 963,00    29 963,00  

Efekty konkursu 

 Zintegrowanie środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych skupionych  
w Warsztatach Terapii Zajęciowej, Zakładach Aktywności Zawodowej i innych 
podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 Propagowanie aktywności ruchowej w w/w środowisku, 

 Promocja Województwa Śląskiego. 
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11) Profilaktyka  i rozwiązywanie problemów uzależnień 

REGIONALNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 16/2012 
Nazwa: 1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów uzależnień w 2012 roku – przeciwdziałanie narkomanii 
2. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów uzależnień w 2012 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 

67   67 

Liczba wybranych 
projektów 

31 
 

 31 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

31 
 

 31 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

372 850,00 
 

 372 850,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

372 850,00 
 

 372 850,00 

Efekty konkursu 

 

 Realizacja programów profilaktyki problemów uzależnień, adresowanych do środowisk   
zagrożonych uzależnieniami oraz eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, 

 Wzrost wiedzy na temat problemów uzależnień i sposobów ich rozwiązywania, 

 Wzrost umiejętności dzieci i młodzieży oraz rodziców w zakresie zachowań 
chroniących  przed uzależnieniami,  

 Zwiększenie dostępności informacji o miejscach i formach pomocy osobom 
uzależnionym i ich rodzinom,  

 Wzmocnienie rozwoju organizacji pozarządowych działających w tym obszarze,                           

 Wzmocnienie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 
oraz poprawy jakości życia mieszkańców województwa śląskiego. 
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WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 17/2012 
Nazwa: Zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie 
promocji i ochrony zdrowia, profilaktyki   i rozwiązywania problemów 
uzależnień, a także przeciwdziałania formom dyskryminacji 
określonym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz dbałość  
o to, by społeczeństwo rozwijało się zgodnie  z zasadą równości 
szans, realizowane w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania 
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS” w 2012 roku na terenie 
województwa śląskiego. 

 
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   2 

Liczba wybranych 
projektów 

2   2 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

2   2 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

27 980,00    27 980,00  

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

27 980,00    27 980,00  

Efekty konkursu 

 

 Wzrost poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS u ogółu społeczeństwa oraz zmiana 
postaw ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności  za własne zdrowie  
i życie, 

 Podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących  z HIV/AIDS, ich 
rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji                                   
i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS, 

 Wzrost świadomości w zakresie profilaktyki HIV/AIDS - profilaktyka ukierunkowana  
na grupy docelowe, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, kobiet i osób 
podejmujących aktywność seksualną oraz  zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej 
sytuacji epidemiologicznej; zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji.  
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12 ) Promocja i ochrony zdrowia 

WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 18/2012 
Nazwa: Cukrzyca - edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki                       
i leczenia zaburzeń metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci i młodzieży z terenu województwa śląskiego 

 
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   2 

Liczba wybranych 
projektów 

2   2 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

2   2 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

45 010,00    45 010,00  

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

32 317,50    32 317,50  

Efekty konkursu 
 

 

 Poprawa  stanu wiedzy społeczeństwa na temat cukrzycy i zdrowego stylu życia 
poprzez stałe  jej upowszechnianie,  

 Stworzenie systemu szkoleń dla pacjentów, ich rodzin oraz wybranych grup 
zawodowych, 

 Poprawa jakości opieki nad chorymi na cukrzycę poprzez działania edukacyjne  
na rzecz dzieci i młodzieży.  
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Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 19/2012 
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 

2   2 

Liczba wybranych 
projektów 

2   2 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

2   2 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

35 940,00    35 940,00  

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

35 940,00    35 940,00  

Efekty konkursu 

 
 Podniesienie i upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego,  

 Kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, 

 Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu 
psychicznemu,  

 Zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz zwiększenie integracji społecznej osób 
z zaburzeniami psychicznymi. 
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II.4.  Zlecanie realizacji zadań publicznych z podziałem na sfery pożytku publicznego     
określone w programie współpracy na rok 2011 z pominięciem otwartego konkursu 
ofert. 

 
Polityka Społeczna, 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, 
 

REGIONALNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

Zlecenie zadań w trybie  
z pominięciem otwartego 

konkursu ofert  
„Polityka społeczna” 

 
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 1  4 

Liczba projektów 
uznanych za celowe 

3 1  4 

Liczba podmiotów, które 
zrealizowały projekty  

3 1  4 

Wysokość przyznanych 
środków w zł 

358 820,00 86 380 ,00  445 200,00 

Wysokość 
wykorzystanych środków 
w zł 

358 820,00 86 380,00  445 200,00 

Efekty zlecenia zadań w 
trybie  z pominięciem 
otwartego konkursu ofert 

 

 Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego 
świadczącego usługi dla dzieci przysposabianych, kandydatów  
do  przysposobienia dziecka oraz  osób, które przysposobiły dziecko ( realizacja 
zadania określonego  m.in. w   Dziale V  „Postępowanie adopcyjne” ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r.o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej) , 

 Dzięki projektowi funkcjonują 4 niepubliczne ośrodki  adopcyjne w województwie 
śląskim,  

 Zadanie zlecone na podstawie art. 245 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca  2011 roku      
o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – sfinansowane z dotacji 
celowej  z budżetu Państwa. 
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Profilaktyka  i rozwiązywanie problemów uzależnień 

REGIONALNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

Zlecenie zadań w trybie  
z pominięciem otwartego 

konkursu ofert  
„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” 

 
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   4 

Liczba projektów 
uznanych za celowe 

1   1 

Liczba podmiotów, które 
zrealizowały projekty  

0   0 

Wysokość przyznanych 
środków w zł 

7 858,00   7 858,00 

Wysokość 
wykorzystanych środków 
w zł 

0,00   0,00 

Efekty zlecenia zadań  
w trybie  z pominięciem 
otwartego konkursu ofert 

W 2012 roku Zarząd Województwa Śląskiego udzielił wsparcia finansowego  
na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 
r. Nr 234,poz.1536 z późn. zm.) w formie tzw. „małego grantu”. Dofinansowany podmiot 
odstąpił od wykonania powyższego zadania, nie podpisując umowy na jego realizację. 
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WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Zlecenie zadań w trybie  
z pominięciem otwartego 

konkursu ofert  
„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” 

 
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   1 

Liczba projektów 
uznanych za celowe 

1   1 

Liczba podmiotów, które 
zrealizowały projekty  

1   1 

Wysokość przyznanych 
środków w zł 

7 318,00   7 318,00  

Wysokość 
wykorzystanych środków 
w zł 

7 318,00   7 318,00  

Efekty zlecenia zadań  
w trybie  z pominięciem 
otwartego konkursu ofert 

 
Wydanie podręcznika dla psychiatrów i terapeutów uzależnień pod tytułem: „Podwójna 
diagnoza-diagnostyka i terapia” pozwala skutecznie diagnozować chorych psychicznie 
uzależnionych  od środków psychoaktywnych. Wiedza zdobyta poprzez podręczniki 
jest wzmacniana prowadzonymi wykładami   i zajęciami warsztatowymi przez autorów 
podręcznika na śląskich konferencjach. Przedsięwzięcia te pozwalają tworzyć 
skuteczne modele równoległej terapii pacjenta w śląskim systemie lecznictwa 
psychiatrycznego i lecznictwa uzależnień, który staje się wzorcem postępowania . 
Województwo śląskie stało się pierwszym województwem w Polsce, w którym 
rozpoczęła się systemowa profilaktyka uzależnień wśród chorych również dzięki 
wydanemu dla pacjentów i ich rodzin informatorowi :”Lecz się uczciwi  
 i odpowiedzialnie bez alkoholu i narkotyków”, co pozwoli zmniejszyć populację chorych 
psychicznie uzależnionych   od środków psychoaktywnych. 
 (Dotyczy: Górnośląskie Stowarzyszenie „FAMILIA” z Gliwic  na realizację zadania: 
”Profilaktyka i terapia podwójnych diagnoz”.) 
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Promocja i ochrona zdrowia 

WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Zlecenie zadań w trybie  
z pominięciem otwartego 

konkursu ofert  
„Promocja i ochrona 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 

4   4 

Liczba projektów 
uznanych za celowe 

3   3 

Liczba podmiotów, które 
zrealizowały projekty  

3   3 

Wysokość przyznanych 
środków w zł 

27 108,60    27 108,60  

Wysokość 
wykorzystanych środków 
w zł 

27 105,60    27 105,60  

Efekty zlecenia zadań                 
w trybie  z pominięciem 
otwartego konkursu ofert 

 
1. Polskie Towarzystwo Limfologiczne z Chorzowa – realizacja zadania  

„Kompleksowa diagnostyka, profilaktyka oraz terapia przeciwobrzękowa  
-  8 963,00 zł - pozyskanie wiedzy i umiejętności z dziedziny diagnostyki  i terapii 
przeciwobrzękowej. Dzięki wiedzy zdobytej  na warsztatach i na konferencji 
uzupełniona została luka w dziedzinie limfologii, która jako proces złożony, 
pozytywnie wpłynie na jakość życia pacjentów onkologicznych.  

   

2. Fundacja ISKIERKA z Warszawy - Biuro w Chorzowie – realizacja zadania 
”Realizacja projektu muzykoterapeutycznego Dziecięca Orkiestra Onkologiczna” 
- 10 000 zł . Rozpowszechnienie w skali lokalnej i ogólnopolskiej innowacyjnych 
form terapii dzieci onkologicznych i ich rodzin realizowanych na terenie 
województwa śląskiego. Poprawa świadomości społecznej z zakresu profilaktyki  
i specyfiki leczenia chorób nowotworowych. Wpływ na rozwój kreatywności                
i wrażliwości artystycznej oraz poczucia własnej wartości u podopiecznych  
3 śląskich ośrodków onkologii dziecięcej. Integracja środowisk medycznych, 
artystycznych, biznesowych i samorządowych na rzecz profilaktyki chorób 
nowotworowych i innowacyjnych form terapii.  

 

3. Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet z Warszawy – realizacja zadania „Realizacja 
programu Wybierz Życie Pierwszy Krok - 8 142,60 zł. Edukacja  w obszarze 
profilaktyki raka szyjki macicy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa 
śląskiego. .Zgodnie z założeniami Programu rozdystrybuowano do powiatów 
województwa śląskiego materiały edukacyjne, poprzez Wojewódzką Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach, w ilości 40 000 sztuk ulotek  
dla rodziców i 40 000 zakładek dla uczniów. Powyższe działania przyczyniły  
się do podniesienia świadomości zagrożenia chorobą nowotworową, promocji 
profilaktyki chorób u kobiet oraz zdrowego stylu życia. 
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III. Środki unijne  - Europejski Fundusz Społeczny. 

          W 2012 r.  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytetów VI, VII, VIII                    
i IX 2007 - 2013 zorganizowano 29 konkursów realizowanych przez organizacje pozarządowe  
i podmioty prowadzące  działalność  pożytku  publicznego w obszarach przeciwdziałania 
bezrobociu  i aktywizacji regionalnego rynku pracy. Poprzez wydział Europejskiego Funduszu 
Społecznego   oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach a wysokość przyznanych środków 
wyniosła  33 311 389,91 zł. 

 

 

III.1.  ) Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja regionalnego rynku pracy.  

Wydział EFS 

 
POKL 2007-2013 Priorytety VI-IX 
 
Priorytet VII – 5  Konkursów 
Priorytet VIII – 1 Konkurs 
Priorytet IX – 8 Konkursów 
 

Wojewódzki Urząd 
Pracy 

 
Priorytet VI – 5  Konkursów 
Priorytet VIII – 6 Konkursów 
Priorytet IX – 4 Konkursy 
 

 
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 

485 15 428 928 

Liczba wybranych 
projektów 

130 4 306 479 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

50 0 12 62 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

54 337 306,84 1 060 985,62 338 335 106,77 393 733 399,23 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

6 768 737,82 0,00 26 542 652,09 33 311 389,91 

 

*
 część konkursów nie została jeszcze rozstrzygnięta

 

 



 

 30  

IV. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA W 2012 ROKU 

 

1. Obejmowanie honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego inicjatyw organizacji 
pozarządowych w ramach promocji ich działalności.  
W 2012 roku ok. 150 inicjatyw o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, 
społecznym i turystycznym zostało objętych honorowym patronatem Marszałka Województwa 
Śląskiego – w tym między innymi:  

 
 XIV Dzień Godności Osoby Upośledzonej - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób                 

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie 

 Regionalne Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku -  Uniwersytet Trzeciego Wieku Gliwice 
 Gala Wolontariatu 2012 - Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu Katowice 
 II Świąteczny Ogólnopolski Integracyjny Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży                          

- Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY 
 Konferencja Klastra Wysokich Technologii Inteligentna Metropolia pt. Wizja Inteligentnej 

Metropolii Śląskiej - Zarząd Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Inteligentnej Metropolii 
Śląskiej Smarter Silesia 

 Międzynarodowy Turniej o Puchar Śląska Niewidomych i Słabowidzących  w strzelectwie 
pneumatycznym - Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Karolinka Chorzów 

 VII Piknik Malarski Sielskie Klimaty - Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły 
Plastycznej w Katowicach 

 IX Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych - Integracja Będzin 2012 - Powiatowe 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo SZANSA w Będzinie  

 III Śląski Rajd Osób Niepełnosprawnych „Bez Barier” - Stowarzyszenie Pomocy 
Niepełnosprawnym SKARBEK w Mysłowicach 

 VIII Prezentacja Warsztatów Terapii Zajęciowej Województwa Śląskiego -  Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie Dobroczynne 

 I Śląski Przegląd Architektury Województwa SPAW 2012 - Stowarzyszenie Architektów 
Polskich 

 II edycja Testu z Historii Śląska pn. Czas Wolnego - Stowarzyszenie pn. Projekt Śląsk 
 II Śląskie Spotkanie Młodzieży Państw Grupy Wyszehradzkiej „Nasza Europa”                            

- Stowarzyszenie NZS 1980 
 Konferencja medyczna pn. Pogłębienie wiedzy lekarzy o chorobie Epidermolysis Bullosa                          

- Stowarzyszenie Debra Polska Kruchy Dotyk 
 Konferencja pn. Bez liderów się nie da - Stowarzyszenie Szkoła Liderów   
 Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej - Stowarzyszenie Międzynarodowy 

Festiwal -Dni Muzyki Organowej 
 Wojewódzki Konkurs Muzyczny Estrada Młodych 2012 - Stowarzyszenie Ognisk 

Muzycznych i Artystycznych  
 Beskidzka Gala Sukcesu - Stowarzyszenie Akademii Przedsiębiorczości i Sukcesu 
 7 Międzynarodowy Festiwal im. G.G. Gorczyckiego - Stowarzyszenie gorczycki.pl 
 Program Edukacji Ekologicznej pn. Święto Drzewa - Stowarzyszenie Ekologiczno -

Kulturalne Klub GAJA 
 Konkurs LODOŁAMACZE 2012 - Śląska Organizacja Pracodawców Osób 

Niepełnosprawnych 
 XVI Forum Małej i Średniej Przedsiębiorczości "Liderzy Kreatywności i Innowacji w 

sektorze kultury i biznesie" -  Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej 
 XII Dzień papieski w Archidiecezji Katowickiej "Jan Paweł II - Papież Rodzinny - Fundacja 

KEP  Dzieło Tysiąclecia w Archidiecezji Katowickiej Kuria Metropolitarna  
 Śląski Festiwal Nauki - Fundacja Nauki Śląskiej w Katowicach 
 SILESIA MARATHON - Fundacja SILESIA PRO ACTIV w Katowicach 
 Konferencja pn. Zapal się na niebiesko dla autyzmu - Fundacja IN CORPORE  
 I Sportowo-Rekreacyjny Rajd Górski Dzieci i Młodzieży Województwa Śląskiego - 

Uczniowski Klub Gladiator 23 Katowice 
 XVIII Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej - Tęcza Polesia - Żytomierski Obwodowy 

Związek Polaków na Ukrainie 
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 III Śląski Festiwal Zdrowia - Fundacja na Rzecz Zapobiegania i Zwalczania Nowotworów  
 XVII Seminarium Śląskie pt. Kształcenie, wykształcenie, nauka - szansą dla Ciebie, dla 

mnie i dla Śląska" - Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej  
 
2. Prowadzenie strony internetowej www.ngo.slaskie.pl utworzonej specjalnie dla organizacji 

pozarządowych, na której umieszczane sa w odpowiednich zakładkach wszelkie informacje 
dot. funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym  aktualne i archiwalne programy 

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

Oprócz tego zamieszczane sa informacje o wydarzeniach nie tylko z naszego województwa, 
ale również z całej Polski i świata. Strona ta, w ten sposób pełni funkcję nie tylko informacyjną 
ale również edukacyjną, poszerzającą wiedzę i budującą świadomość o sposobach 
funkcjonowania ngo-sów  poza granicami naszego kraju.  
 

3. Pozwolenia na organizowanie i przeprowadzanie zbiórek publicznych - w  2012 r. do Marszałka 
Województwa Śląskiego wpłynęło 56 wniosków o wydanie pozwolenia na  przeprowadzenie 
zbiórek publicznych na terenie województwa i tyle też zostało wydanych decyzji zezwalających 
na ich zorganizowanie. 
 

4. Współorganizowanie szeregu akcji i działań wspierających uwrażliwienie społeczne                                  
i aktywizujących do działania osoby z różnych środowisk, w tym konferencji i szkoleń m.in.:  
 

 Współpraca z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej - Departament Analiz 
Ekonomicznych i Prognoz -  dot. Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2012-2013 – POLITYKA SENIORALNA ; 

 I Śląska Edycja Samorządu Równych Szans -  promowanie dobrych praktyk na rzecz 
środowiska osób z niepełnosprawnością. Przyznano tytuł „Śląski Samorząd Równych 
Szans” i wyróżnienia dla samorządów z terenu województwa śląskiego. Laureat wziął 
udział  w Ogólnopolskim Konkursie „Samorząd Równych Szans”; 

 Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Autyzmie -  ZAPAL SIĘ NA NIEBIESKO wraz z Fundacją   
Incorpore z Katowic. W akcję zaangażowało się 13 gmin naszego województwa 
podświetlając reprezentacyjne obiekty na niebiesko; 

 Warsztaty dla osób niepełnosprawnych z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej  
„MY TEŻ MOŻEMY RATOWAĆ ŻYCIE” – czyli niepełnosprawni niepełnosprawnym  

 w ZPCh CKiR „Orle Gniazdo” w Szczyrku z Klubem Niepełnosprawnego Honorowego  
Dawcy Krwi  PCK Dar Życia;  

 Obchody Światowego Dnia Żywności i Walki z Głodem; Strajk Żywności – Happening wraz 
ze Śląskim Bankiem Żywności; 

 Program „Napełniamy Talerzyk”  - coroczne wsparcie ok. 100 placówek oświatowych                
w celu sporządzenia dodatkowego posiłku obiadowego, w każdym dniu roku szkolnego dla 
ok. 4000 niedożywionych uczniów -  Śląski Bank Żywności ; 

 Tworzenie aktualnej bazy ngos-ów śląskich w ramach Porozumienia z Centrum Rozwoju 
Inicjatyw Społecznych  

 Utworzenie mapy wpłat 1 % i wparcie działań „Zostaw 1% podatku w regionie” – kampania 
wspierająca akcję;  

 Konferencja pn. „Prezentacja prozatrudnieniowych systemów franczyzy społecznej, jako 
narzędzi tworzenia stabilnych miejsc pracy” ze Stowarzyszeniem Współpracy Regionalnej       
z Chorzowa  

 Szkolenie dla pracowników Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w zakresie języka 
migowego I stopnia oraz zabezpieczenie funkcji społecznego tłumacza - doradcy ds. języka 
migowego dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego. 

 
6. Udział  Pełnomocnika  w pracach m.in.: 

 Kapituła Konkursu – 20 lat społecznego działania – Pamiętniki polskich społeczników 50+”  
wraz  z posłem na Sejm RP Markiem Plurą i KAFOS  Katowice)  

 Członkini Śląskiej Kapituły - Lodołamacze – Konkurs dla pracodawców wrażliwych  
społecznie  angażujących  się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych; 

 Członkini Rady Programowej Granat na Raka – Śląska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem  

http://www.ngo.slaskie.pl/
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 Członkini Kapituły Konkursu LADY D - promującego Polki z niepełnosprawnością, które 

swoimi działaniami przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa. 

 Opracowanie „Wieloletniego regionalnego planu działania na rzecz promocji                                  

i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej 

i jej otoczenia w województwie śląskim”. Wojewódzki Zespół ds. Ekonomii Społecznej - 

Zespół zadaniowy ds. współpracy sektora ES z otoczeniem instytucjonalnym                                   

i pozainstytucjonalnym, w tym ze środowiskiem biznesu oraz Zespół zadaniowy                          

ds. finansowania podmiotów sektora ES. 

7. Bezpłatne udostępnianie pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego 

      na inicjatywy organizacji pozarządowych; 

8. Powołanie zespołów zadaniowych i prowadzenie konsultacji społecznych; 

9.       Utworzenie punkt konsultacyjno – doradczego. 

 

 

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 działań organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego zrealizowały szereg ciekawych i atrakcyjnych zadań publicznych. 

Dzięki uruchomionej stronie internetową 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 i organizacji                        

i samorządów lokalnych.  

Należy też zwrócić uwagę, że środki finansowe przeznaczone na realizację zadań 

publicznych  w 2012 r. były niewystarczające w stosunku do zapotrzebowania zgłaszanego przez 

organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert. 

Zauważalne natomiast jest zwiększenie zainteresowania organizacji pozarządowych 

pozafinansową formą współpracy - zwłaszcza patronatami honorowymi Marszałka Województwa 

Śląskiego. Patronaty są 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.  

 

 

 

 

 

Sporządziła: Joanna Stępień, Pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans. 
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