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Załącznik  
do Uchwały nr  914/254/V/2018 
Zarządu Województwa Śląskiego  
z dnia 24.04.2018 r.  
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z realizacji Programu współpracy samorządu 
województwa śląskiego z organizacjami 

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

publicznego i o wolontariacie na rok 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Katowice, kwiecień 2018 r. 
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I. Wprowadzenie 
 

 
 

Sejmik Województwa Śląskiego, uchwałą nr V/30/5/2016 z 21 listopada 2016 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 2017”, 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 wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, jako 

realizującego zadania publiczne istotne dla rozwoju województwa, przez budowanie 

partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami, z uwzględnieniem biznesu 

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 horyzontalne, w ramach których realizowane były zadania publiczne:  

a) człowiek – działania mające na celu poprawę jakości życia jednostki i społeczeństwa 

w województwie; 

b) środowisko – działania mające na celu poprawę jakości środowiska w województwie; 
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c) rozwój – działania mające na celu pobudzanie zarówno rozwoju gospodarczego 

regionu, jak i rozwoju społecznego w województwie. 

 

Po raz pierwszy zostały określone trzy zadania 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 – kreowanie polityki senioralnej i współpracy międzypokoleniowej 

b) ŚRODOWISKO – polityka antysmogowa 

c) ROZWÓJ – rozwój relacji społecznych 

 

Realizacja zadań priorytetowych miała stanowić w 2017 roku min. 30% wartości środków 

finansowych, przeznaczonych na zadania realizowane w ramach Programu przez 

poszczególne komórki organizacyjne urzędu oraz jednostki organizacyjne samorządu 

województwa. 

 
 

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 2017 r. ogłoszono 26 otwartych konkursów ofert (w roku 2016 – 24), w ramach których 

organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego złożyły 

757 ofert (w 2016 r. – 732), z czego zrealizowano 358 projektów (w 2016 r .  –  327) na 

łączną kwotę 16 178 748,05 zł (w 2016 r. – 15 451 766,27 zł).  

 

Oznacza to, że w porównaniu z 2016 r. o 726 981,78 zł wzrosła kwota przekazywana przez 

samorząd województwa śląskiego na realizację zadań publicznych, w trybie otwartych 

konkursów ofert, przez podmioty trzeciego sektora.  
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757

732

2017

2016

LICZBA ZŁOŻONYCH OFERT

2017 2016

16178748,05 15451766,27

KWOTA WYKORZYSTANA W OTWARTYCH 
KONKURSACH OFERT
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W formie zadań zleconych w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. małe 

granty), dofinansowano z budżetu województwa śląskiego 7 projektów (w 2016 r. – 50), 

na kwotę 53 580,31 zł (w 2016 r. - 372 422,52 zł). W porównaniu do 2016 roku można 

zauważyć spadek dofinansowań projektów w tym trybie o 318 842,21 zł. Wskazuje to na 

promowanie przez samorząd województwa śląskiego otwartych konkursów ofert, jako 

bardziej konkurencyjnych niż tzw. małe granty. 

  

 
 
 
 

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

oraz „małych grantów”, samorząd województwa śląskiego wydatkował w 2017 roku kwotę 

16 232 328,36 zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 408 139,57 zł. 

 
 

 

2017

2016

KWOTA WYKORZYSTANA W TRYBIE "MAŁYCH 
GRANTÓW"

2017 2016

16232328,36 15824188,79

KWOTA WYKORZYSTANA NA REALIZACJĘ 
ZADAŃ PRZEZ PODMIOTY TRZECIEGO 

SEKTORA
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II.1. Zestawienie otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez samorząd 
województwa śląskiego w 2017 roku (wg stanu na 31 grudnia 2017 r.) 

 

Lp. Tytuł konkursu 

 
 

Wydział 
organizujący 

konkurs 

Wysokość środków 
finansowych 

wykorzystanych przez 
organizacje na 

realizację zadania 
01.01.2017-31.12.2017 

(zł) 

Wysokość środków finansowych 
wykorzystanych przez organizacje na 

realizację zadań uwzględniających 
priorytety 01.01.2017-31.12.2017 (zł)  

 

  Smog Seniorzy Rozwój  

1. 

Otwarty konkurs ofert na 
zadania publiczne 

Województwa Śląskiego 
w dziedzinie kultury 

fizycznej oraz 
bezpieczeństwa 

publicznego 
realizowane w terminie 

od dnia 18.01.2017 r. do 
30.11.2017 r. 

 Wydział 
Gospodarki, 
Turystyki i 

Sportu 

4860011 58020 389735 1601922  

2. 

Otwarty konkurs ofert na 
zadanie publiczne 

Województwa Śląskiego 
w dziedzinie kultury 

fizycznej realizowane w 
terminie od dnia 

22.02.2017 r. do dnia 
30.11.2017 r. 

Wydział 
Gospodarki, 
Turystyki i 

Sportu  

483000 0 75000 256000  

3. 

Otwarty konkurs ofert na 
zadanie publiczne 

Województwa Śląskiego 
w dziedzinie kultury 

fizycznej realizowane w 
terminie od dnia 
28.04.2017 r. do 

30.06.2017 r. 

Wydział 
Gospodarki, 
Turystyki i 

Sportu  

235956,7 0 34800 194756,7  
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4. 

Otwarty konkurs ofert na 
zadanie publiczne 

Województwa Śląskiego 
w dziedzinie kultury 

fizycznej realizowane w 
terminie od dnia 
10.07.2017 r. do 

15.12.2017 r. 

Wydział 
Gospodarki, 
Turystyki i 

Sportu  

343000 0 136000 192004  

5. 

Otwarty konkurs ofert na 
zadania publiczne 

Województwa Śląskiego 
w dziedzinie działalności 
wspomagającej rozwój 

gospodarczy oraz 
rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych 

Wydział 
Gospodarki, 
Turystyki i 

Sportu  

149308,5 55000 0 0  

6. 

Otwarty konkurs ofert na 
zadania publiczne 

Województwa Śląskiego 
w dziedzinie 

krajoznawstwa, w tym 
upowszechniania 
turystyki w 2017 r. 

Wydział 
Gospodarki, 
Turystyki i 

Sportu  

71334 0 14000 0  

7. 

Otwarty konkurs ofert na 
zadania publiczne 

Województwa Śląskiego 
w dziedzinie kultury oraz 

ochrony i 
upowszechniania 

dziedzictwa kulturowego 
w 2017 r.  

Wydział 
Kultury  

487698,7 23000 223000 487698,7  



8 

 

8. 

Otwarty konkurs ofert na 
zadania publiczne 

Województwa Śląskiego 
w dziedzinie 
wzmacniania 

współpracy sieciowej na 
Szlaku Zabytków 
Techniki w 2017 r.  

Wydział 
Kultury  

69600 0 0 69600  

9. 

Otwarty konkurs ofert na 
zadania publiczne 

Województwa Śląskiego 
w dziedzinie 

upowszechniania 
dziedzictwa 

przemysłowego w 2017 
r.  

Wydział 
Kultury  

349764 0 300000 299764  

10. 

Otwarty konkurs ofert na 
zadania publiczne 

Województwa Śląskiego 
w zakresie działań na 

rzecz wielokulturowości 
regionu oraz kultury 

mniejszości narodowych 
i etnicznych w roku 

2017 r. 

Wydział 
Kultury  

50000 0 0 50000  

11. 

Konkurs ofert na 
zadanie publiczne 

Województwa Śląskiego 
z zakresu zdrowia 

publicznego w 2017 r. 
pod nazwą: „Wsparcie 
działań promujących 
zdrowie z zakresu: 
profilaktyki otyłości i 
nadwagi, profilaktyki 

chorób płuc ze 
szczególnym 

uwzględnieniem 
profilaktyki 

antynikotynowej, 
profilaktyki 

onkologicznej, 
profilaktyki chorób 
układu krążenia, ze 

szczególnym 
uwzględnieniem osób w 

wieku senioralnym” 

Wydział 
Zdrowia i 
Polityki 

Społecznej  

277279,7 0 159211 0  
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12. 

Konkurs ofert na 
zadanie publiczne 

Województwa Śląskiego 
z zakresu zdrowia 

publicznego w 2017 r. w 
ramach „Krajowego 

Programu Zapobiegania 
Zakażeniom HIV i 
Zwalczania AIDS 

opracowanego na lata 
2017- 2021”  

  
 Wydział 
Zdrowia i 
Polityki 

Społecznej  

59996,8 0 0 0 
 

 

13. 

Konkurs ofert na 
zadanie publiczne 

Województwa Śląskiego 
z zakresu zdrowia 
publicznego pn.: 

„Promocja zdrowia 
psychicznego i 
zapobieganie 
zaburzeniom 
psychicznym” 

 Wydział 
Zdrowia i 
Polityki 

Społecznej  

249893,2 0 47326 0  

14. 

Konkurs ofert na 
zadanie publiczne 

Województwa Śląskiego 
z zakresu zdrowia 
publicznego pn.: 

„Wzmocnienie zdrowia 
psychicznego osób w 
wieku senioralnym” 

Wydział 
Zdrowia i 
Polityki 

Społecznej  

47968,99 0 6 0  

15. 

Konkurs ofert na 
zadanie publiczne 

Województwa Śląskiego 
w dziedzinie działalności 

na rzecz osób 
niepełnosprawnych pn.: 

,,Piknik Integracyjny 
Osób 

Niepełnosprawnych" 

 Wydział 
Zdrowia i 
Polityki 

Społecznej  

50000 0 0 50000  

16. 

Otwarty konkurs ofert na 
zadania publiczne 

Województwa Śląskiego 
w dziedzinie edukacji 

publicznej, z 
uwzględnieniem polityki 

antysmogowej, które 
będą realizowane w 

2017 roku 

Wydział 
Edukacji i 

Nauki 
53968,88 53968,88 0 0  

17. 

Organizacja Szczytu 
Młodzieży Regionalnego 
Trójkąta Weimarskiego 

w latach 2015-2017” 

 Wydział 
Edukacji i 

Nauki 
17025,32 0 0 17025,32  
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18. 

Otwarty konkurs ofert na 
zadania publiczne 

Województwa Śląskiego 
w dziedzinie promocji i 
organizacji wolontariatu 

w województwie 
śląskim, realizowane w 

terminie od 29 maja 
2017 r. do 15 grudnia 

2017 r. 

 Wydział 
Dialogu 

99907,62 0 0 99907,62  

19. 

Otwarty konkurs ofert na 
zadania publiczne 

Województwa 
Śląskiego, dotyczące 
działalności na rzecz 
dzieci i młodzieży, w 

zakresie 
przeciwdziałania 

przemocy, równego 
traktowania, 

przeciwdziałania 
stereotypom oraz 

przeciwdziałania mowie 
nienawiści 

Wydział 
Dialogu  

84625,24 0 0 84625,24  

20. 

Pierwszy otwarty 
konkurs ofert dla 
podmiotów spoza 
sektora finansów 
publicznych na 

realizację w 2017 r. 
zadań dotyczących 
ochrony przyrody i 

krajobrazu, zawartych w 
Wojewódzkim 

Programie Owca Plus 
do roku 2020 

Wydział 
Terenów 

Wiejskich  
421000 0 421000 0  

21. 

Drugi otwarty konkurs 
ofert dla podmiotów 

spoza sektora finansów 
publicznych na 

realizację w 2017 r. 
zadań promujących 

Wojewódzki Program 
Owca Plus do roku 2020 

Wydział 
Terenów 
Wiejskich  

72714,85 0 72714,85 0  

22. 

Otwarty konkurs ofert na 
zadania publiczne 

dotyczące wsparcia 
gospodarstw 

edukacyjnych w 
województwie śląskim w 

roku 2017 

 Wydział 
Terenów 

Wiejskich  
187948 0 0 0  
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23. 

Konkurs ofert na 
zadania Województwa 
Śląskiego z zakresu 

zdrowia publicznego w 
zakresie 

przeciwdziałania 
narkomanii w 

województwie śląskim w 
2017 roku, realizowane 

w terminie od 16 
sierpnia 2017 r. do 31 

grudnia 2017 r. 

 Regionalny 
Ośrodek 
Polityki 

Społecznej 
Województwa 

Śląskiego 

68594 0 0 68594  

24. 

Konkurs ofert na 
zadania Województwa 
Śląskiego z zakresu 

zdrowia publicznego w 
zakresie 

przeciwdziałania 
problemom 

alkoholowym w 
województwie śląskim w 
2017 roku, realizowane 

w terminie od 16 
sierpnia 2017 r. do 31 

grudnia 2017 r. 

 Regionalny 
Ośrodek 
Polityki 

Społecznej 
Województwa 

Śląskiego 

106697 0 0 106697  

25. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację zadań 

publicznych 
Województwa Śląskiego 

w dziedzinie polityki 
społecznej - 

prowadzenie ośrodka 
adopcyjnego na terenie 
Województwa Śląskiego 

w latach 2013-2017 

Regionalny 
Ośrodek 
Polityki 

Społecznej 
Województwa 

Śląskiego  

578560 0 0 578560  

26. 

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 
Województwa 

Śląskiego  

6702896 0 0 6702896  

 
Suma 

  
  

16 178 748,05 189 988,88 187 2792,9 10860050,29 
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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 2017, realizacja zadań 

priorytetowych powinna stanowić w 2017 roku min. 30% wartości środków finansowych, 

przeznaczonych na zadania realizowane w ramach Programu przez poszczególne komórki 

organizacyjne urzędu oraz jednostki organizacyjne samorządu województwa. Jak wynika 

z przedstawionych danych, fundusze przeznaczone na realizację priorytetów wskazanych 

za kluczowe w 2017 roku, stanowiły aż 80% wszystkich środków. Najwięcej pieniędzy 

(67%) zostało przeznaczonych na rozwój relacji społecznych, związanych z budową 

społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianiem działań sektora pozarządowego, 

a także integracją osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. Z kolei blisko 

12% funduszy zostało przeznaczonych na działania związane z kreowaniem polityki 

senioralnej i współpracy międzypokoleniowej. Jednocześnie należy podkreślić, że polityka 

senioralna realizowana jest przez samorząd województwa także z innych środków, 

a działania prowadzone przez podmioty trzeciego sektora w ramach Programu stanowiły 

jedynie wsparcie tej polityki. 

 
 
 
 

 
 

1%
12%

67%

20%

PRZEZNACZENIE FUNDUSZY NA POSZCZEGÓLNE 
PRIORYTETY (OTWARTE KONKURSY OFERT)

smog seniorzy rozwój inne
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II.2 Zestawienie zadań zleconych przez samorząd województwa śląskiego w 2017 
roku w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert („małe granty”) 

  

Lp. Tytuł zadania Nazwa organizacji 

Wysokość 
środków 

wykorzystanych 
przez 

organizacje na 
realizację 

zadania (zł) 

Wysokość środków 
finansowych wykorzystanych 
przez organizacje na realizację 

zadania uwzględniających 
priorytety  

Smog Seniorzy Rozwój 

1. 
Wytyczanie, znakowanie 
i utrzymywanie górskich 
szlaków turystycznych 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-

Krajoznawcze Oddział 
PTTK „Podbeskidzie” w 

Bielsku-Białej 

10000,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
Interwencja kryzysowa 

dla specjalistów 

Fundacja Rozwoju i 
Promocji Psychoterapii w 

Zabrzu 
6570,00 0,00 0,00 6570,00 

3. 
Edukacja w 

zmieniającym się świecie 

Fundacja Rozwoju i 
Promocji Psychoterapii w 

Zabrzu 
4550,00 0,00 0,00 4149,16 

4. 

IV Korekcyjna Olimpiada 
Kocykowa dla Szkół 

Specjalnych i Ośrodków 
Szkolno-

Wychowawczych 

Stowarzyszenie dla 
Dzieci Słabo Widzących i 
Niewidomych "Razem do 

celu" z siedzibą w 
Dąbrowie Górniczej 

9280,00 0,00 0,00 9280,00 

5. 
Dzień szkolnych klubów 

wolontariatu 

Stowarzyszenie 
Regionalne Centrum 

Wolontariatu w 
Katowicach 

7300,31 0,00 0,00 7300,31 

6. 
Mapa - reagujemy 

przeciwko przemocy 
Fundacja Pozytywnych 
Zmian z Bielska-Białej 

10000,00 0,00 0,00 10000,00 

7. 

Praktyka stażowa w GSE 
Essen przygotowująca 

do pracy osoby 
niepełnosprawne 
intelektualnie i z 

zaburzeniami 
psychicznymi 

Stowarzyszenie Rodzin 
Osób 

Niepełnosprawnych 
"Nadzieja" z Rudy 

Śląskiej 

5880,00 0,00 0,00 5880,00 

 
Suma 53 580,31 0,00 0,00 43 179,47 
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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 blisko 81% funduszy przekazanych zostało na realizację 

zadań w ramach priorytetu związanego z rozwojem relacji społecznych. 

 

 

 

 

81%

19%

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW W TRYBIE "MAŁYCH GRANTÓW" 
WG PRIORYTETÓW

rozwój inne
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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 
wykorzystanych 

przez organizacje 
na realizację 

zadania 
01.01.2017-

31.12.2017 (zł) 

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 

S
m

o
g

 

S
e

n
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rz
y
 

R
o

z
w

ó
j 

S
m

o
g

 

S
e

n
io

rz
y
 

R
o

z
w

ó
j 

 
 
 

1. 

Otwarty konkurs ofert na 
zadania publiczne 

Województwa Śląskiego w 
dziedzinie kultury fizycznej oraz 

bezpieczeństwa publicznego 
realizowane w terminie od dnia 
18.01.2017 r. do 30.11.2017 r. 

4860010,92 49 0 32 49 49 0 32 49 

 
 
 

2. 

Otwarty konkurs ofert na 
zadanie publiczne 

Województwa Śląskiego w 
dziedzinie kultury fizycznej 

realizowane w terminie od dnia 
22.02.2017 r. do dnia 

30.11.2017 r. 

483000,00 118 0 0 118 19 0 0 19 

 
 

3. 

Otwarty konkurs ofert na 
zadanie publiczne 

Województwa Śląskiego w 
dziedzinie kultury fizycznej 

realizowane w terminie od dnia 
28.04.2017 r. do 30.06.2017 r. 

235956,69 31 0 0 31 21 0 0 21 
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4. 

Otwarty konkurs ofert na 
zadanie publiczne 

Województwa Śląskiego w 
dziedzinie kultury fizycznej 

realizowane w terminie od dnia 
10.07.2017 r. do 15.12.2017 r. 

343000,00 48 0 0 48 26 0 0 26 

 
 
 

5. 

Otwarty konkurs ofert na 
zadania publiczne 

Województwa Śląskiego w 
dziedzinie działalności 
wspomagającej rozwój 

gospodarczy oraz rozwój 
wspólnot i społeczności 

lokalnych 

149308,50 20 8 0 3 7 4 0 0 

 
 

6. 

Otwarty konkurs ofert na 
zadania publiczne 

Województwa Śląskiego w 
dziedzinie krajoznawstwa, w 

tym upowszechniania turystyki 
w 2017 r. 

71334,00 14 0 4 0 9 0 2 0 

 
 
 

7. 

Otwarty konkurs ofert na 
zadania publiczne 

Województwa Śląskiego w 
dziedzinie kultury oraz ochrony 
i upowszechniania dziedzictwa 

kulturowego w 2017 r.  

487698,74 224 10 87 224 79 4 36 79 

 
 
 

8. 

Otwarty konkurs ofert na 
zadania publiczne 

Województwa Śląskiego w 
dziedzinie wzmacniania 

współpracy sieciowej na Szlaku 
Zabytków Techniki w 2017 r.  

69600,00 6 0 0 6 3 0 0 3 
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9. 

Otwarty konkurs ofert na 
zadania publiczne 

Województwa Śląskiego w 
dziedzinie upowszechniania 

dziedzictwa przemysłowego w 
2017 r.  

349764,00 25 0 24 24 19 0 18 18 

 
 
 

10. 

Otwarty konkurs ofert na 
zadania publiczne 

Województwa Śląskiego w 
zakresie działań na rzecz 

wielokulturowości regionu oraz 
kultury mniejszości narodowych 

i etnicznych w roku 2017 r. 

50000,00 10 0 0 10 8 0 0 8 

 
 
 
 
 
 
 

11. 

Konkurs ofert na zadanie 
publiczne Województwa 

Śląskiego z zakresu zdrowia 
publicznego w 2017 r. pod 
nazwą: „Wsparcie działań 

promujących zdrowie z 
zakresu: profilaktyki otyłości i 
nadwagi, profilaktyki chorób 

płuc ze szczególnym 
uwzględnieniem profilaktyki 
antynikotynowej, profilaktyki 
onkologicznej, profilaktyki 

chorób układu krążenia, ze 
szczególnym uwzględnieniem 

osób w wieku senioralnym” 

277279,66 35 0 24 0 26 0 18 0 
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12. 

Konkurs ofert na zadanie 
publiczne Województwa 

Śląskiego  
z zakresu zdrowia publicznego 
w 2017 r. w ramach „Krajowego 

Programu Zapobiegania 
Zakażeniom HIV i Zwalczania 
AIDS opracowanego na lata 

2017- 2021” 

59996,80 10 0 0 0 9 0 0 0 

 
 

13. 

Konkurs ofert na zadanie 
publiczne Województwa 

Śląskiego z zakresu zdrowia 
publicznego pn.: „Promocja 

zdrowia psychicznego i 
zapobieganie zaburzeniom 

psychicznym” 

249893,16 43 0 24 0 20 0 4 0 

 
 
 

14. 

Konkurs ofert na zadanie 
publiczne Województwa 

Śląskiego z zakresu zdrowia 
publicznego pn.: „Wzmocnienie 
zdrowia psychicznego osób w 

wieku senioralnym” 

47968,99 20 0 20 0 6 0 6 0 

 
 
 

15. 

Konkurs ofert na zadanie 
publiczne Województwa 
Śląskiego w dziedzinie 

działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych pn.: ,,Piknik 

Integracyjny Osób 
Niepełnosprawnych" 

50000,00 4 0 4 4 1 0 0 1 
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16. 

Otwarty konkurs ofert na 
zadania publiczne 

Województwa Śląskiego w 
dziedzinie edukacji publicznej, z 

uwzględnieniem polityki 
antysmogowej, które będą 
realizowane w 2017 roku 

53968,88 21 13 0 0 11 11 0 0 

 
17. 

Organizacja Szczytu Młodzieży 
Regionalnego Trójkąta 

Weimarskiego w latach 2015-
2017” 

17025,32 1 0 0 1 1 0 0 1 

 
 
 
 

18. 

Konkurs ofert na zadania 
publiczne Województwa 

Śląskiego w dziedzinie promocji 
i organizacji wolontariatu w 

województwie śląskim, 
realizowane w terminie od 29 
maja 2017 r. do 15 grudnia 

2017 r. 

99907,62 12 0 3 12 4 0 0 4 

 
 
 
 
 

19. 

Otwarty konkurs ofert na 
zadania publiczne 

Województwa Śląskiego, 
dotyczące działalności na rzecz 
dzieci i młodzieży, w zakresie 
przeciwdziałania przemocy, 

równego traktowania, 
przeciwdziałania stereotypom 
oraz przeciwdziałania mowie 

nienawiści 

84625,24 23 0 1 23 5 0 2 4 
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20. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert 
dla podmiotów spoza sektora 

finansów publicznych na 
realizację w 2017 r. zadań 

dotyczących ochrony przyrody i 
krajobrazu, zawartych w 

Wojewódzkim Programie Owca 
Plus do roku 2020 

421000,00 2 0 1 0 1 0 1 0 

 
 
 

21. 

Drugi otwarty konkurs ofert dla 
podmiotów spoza sektora 
finansów publicznych na 

realizację w 2017 r. zadań 
promujących Wojewódzki 

Program Owca Plus do roku 
2020 

72714,85 13 0 11 0 10 0 10 0 

 
 

22. 

Otwarty konkurs ofert na 
zadania publiczne dotyczące 

wsparcia gospodarstw 
edukacyjnych w województwie 

śląskim w roku 2017 

187948,00 2 0 0 0 1 0 0 0 

 
 
 
 
 

23. 

Konkurs ofert na zadania 
Województwa Śląskiego z 

zakresu zdrowia publicznego w 
zakresie przeciwdziałania 

narkomanii w województwie 
śląskim w 2017 roku, 

realizowane w terminie od 16 
sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 

2017 r. 

68594,00 10 0 0 10 7 0 0 7 
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24. 

Konkurs ofert na zadania 
Województwa Śląskiego z 

zakresu zdrowia publicznego w 
zakresie przeciwdziałania 

problemom alkoholowym w 
województwie śląskim w 2017 

roku, realizowane w terminie od 
16 sierpnia 2017 r. do 31 

grudnia 2017 r. 

106697,00 16 0 6 16 10 0 6 10 

 
 
 
 

25. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację zadań publicznych 
Województwa Śląskiego w 

dziedzinie polityki społecznej - 
prowadzenie ośrodka 

adopcyjnego na terenie 
Województwa Śląskiego w 

latach 2013-2017 

578560,00 0 0 0 0 4 0 0 4 

 
 
 
 

26. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację zadań publicznych 
Województwa Śląskiego w 

dziedzinie polityki społecznej – 
zapewnienie instytucjonalnej 
pieczy zastępczej w latach 

2014-2018 

6702895,68 0 0 0 0 2 0 0 2 

Suma 16 178 748,05 757 31 241 579 358 19 135 256 
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Jak pokazuje tabela, najwięcej ofert złożonych przez podmioty trzeciego sektora, w ramach 

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

organizacje składały oferty w ramach zadań dotyczących seniorów oraz smogu. Wybrane do 

realizacji oferty konkursowe, również realizowały priorytety w podobnych proporcjach. 

 

 
 
 

 
Samorząd województwa zawarł w 2017 roku 358 umów z podmiotami trzeciego sektora. 

Najwięcej umów dotyczyło realizacji zadań związanych z rozwojem relacji społecznych, zaś 

w drugiej kolejności – zadań związanych z kreowaniem polityki senioralnej i współpracy 

międzypokoleniowej.  

 

 

smog
5%

seniorzy
33%

rozwój
62%

ODSETEK OFERT ZREALIZOWANYCH, 
UWZGLĘDNIAJĄCYCH PRIORYTETY 

5%

33%

62%

ODSETEK UMÓW UWZGLĘDNIAJĄCYCH PRIORYTETY

smog seniorzy rozwój
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II.4 Zestawienie liczby organizacji, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert oraz beneficjentów i osób 

zaangażowanych w realizacje zadań z uwzględnieniem priorytetów 

 

 
 
 
 
 

Lp. Tytuł konkursu 

Wysokość 
środków 

finansowych 
wykorzystany

ch przez 
organizacje na 

realizację 
zadania 

01.01.2017-
31.12.2017 (zł) 

Liczba 
organizacji, 

które 
otrzymały 
dofinanso
wanie na 
realizację 
zadań w 

konkursie 

Liczba organizacji, 
które otrzymały 

dofinansowanie na 
realizację zadań 

uwzględniających 
priorytety 

Liczba 
beneficjentów 

zadań 
publicznych  

Liczba beneficjentów zadań 
uwzględniających priorytety 

Liczba osób 
zaangażowa

nych w 
realizację 

zadań 
publicznych 

(w tym 
wolontariusz

y) 

Liczba osób 
zaangażowanych w 

realizację zadań 
priorytetowych (w tym 

wolontariuszy) 

S
m

o
g

 

S
e
n
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y
 

R
o

z
w

ó
j 

S
m

o
g

 

S
e
n
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y
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o
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S
m

o
g

 

S
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n
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rz

y
 

R
o

z
w

ó
j 

 
 
 
 

1. 

Otwarty konkurs ofert 
na zadania publiczne 

Województwa 
Śląskiego w dziedzinie 
kultury fizycznej oraz 

bezpieczeństwa 
publicznego 

realizowane w terminie 
od dnia 18.01.2017 r. 

do 30.11.2017 r. 

4860010,92 54 0 32 49 142611 241 13591 56112 16976 17 1838 7540 

 
 
 

2. 

Otwarty konkurs ofert 
na zadanie publiczne 

Województwa 
Śląskiego w dziedzinie 

kultury fizycznej 
realizowane w terminie 
od dnia 22.02.2017 r. 
do dnia 30.11.2017 r. 

483000,00 19 0 0 19 72298 0 68280 3401 5230 0 4424 405 
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3. 

Otwarty konkurs ofert 
na zadanie publiczne 

Województwa 
Śląskiego w dziedzinie 

kultury fizycznej 
realizowane w terminie 
od dnia 28.04.2017 r. 

do 30.06.2017 r. 

235956,69 21 0 0 21 5402 0 1972 3684 808 0 223 585 

 
 
 

4. 

Otwarty konkurs ofert 
na zadanie publiczne 

Województwa 
Śląskiego w dziedzinie 

kultury fizycznej 
realizowane w terminie 
od dnia 10.07.2017 r. 

do 15.12.2017 r. 

343000,00 26 0 0 26 9977 0 650 9169 1082 0 573 484 

 
 
 
 

5. 

Otwarty konkurs ofert 
na zadania publiczne 

Województwa 
Śląskiego w dziedzinie 

działalności 
wspomagającej rozwój 

gospodarczy oraz 
rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych 

149308,50 7 4 0 0 3467 2513 0 0 291 53 0 0 

 
 
 
 

6. 

Otwarty konkurs ofert 
na zadania publiczne 

Województwa 
Śląskiego w dziedzinie 
krajoznawstwa, w tym 

upowszechniania 
turystyki w 2017 r. 

71334,00 7 0 2 0 1225947 0 2197 0 85 0 19 0 
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7. 

Otwarty konkurs ofert 
na zadania publiczne 

Województwa 
Śląskiego w dziedzinie 
kultury oraz ochrony i 

upowszechniania 
dziedzictwa 

kulturowego w 2017 r.  

487698,74 76 4 35 74 205642 160 30947 204557 1427 6 455 1418 

 
 
 
 

8. 

Otwarty konkurs ofert 
na zadania publiczne 

Województwa 
Śląskiego w dziedzinie 

wzmacniania 
współpracy sieciowej 
na Szlaku Zabytków 
Techniki w 2017 r.  

69600,00 2 0 0 2 1300 0 0 1300 50 0 0 50 

 
 
 

9. 

Otwarty konkurs ofert 
na zadania publiczne 

Województwa 
Śląskiego w dziedzinie 

upowszechniania 
dziedzictwa 

przemysłowego w 2017 
r.  

349764,00 19 0 18 18 38930 0 38930 38930 1481 0 1478 1478 

 
 
 
 
 

10. 

Otwarty konkurs ofert 
na zadania publiczne 

Województwa 
Śląskiego w zakresie 

działań na rzecz 
wielokulturowości 

regionu oraz kultury 
mniejszości 

narodowych i 
etnicznych w roku 2017 

r. 

50000,00 8 0 0 8 12912 0 0 12912 21 0 0 21 
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11. 

Konkurs ofert na 
zadanie publiczne 

Województwa 
Śląskiego z zakresu 

zdrowia publicznego w 
2017 r. pod nazwą: 
„Wsparcie działań 

promujących zdrowie z 
zakresu: profilaktyki 
otyłości i nadwagi, 

profilaktyki chorób płuc 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 

profilaktyki 
antynikotynowej, 

profilaktyki 
onkologicznej, 

profilaktyki chorób 
układu krążenia, ze 

szczególnym 
uwzględnieniem osób w 

wieku senioralnym” 

277279,66 26 0 18 0 58982 0 52150 0 244 0 122 0 

 
 
 
 
 

12. 

Konkurs ofert na 
zadanie publiczne 

Województwa 
Śląskiego  

z zakresu zdrowia 
publicznego w 2017 r. 
w ramach „Krajowego 

Programu 
Zapobiegania 

Zakażeniom HIV i 
Zwalczania AIDS 

opracowanego na lata 
2017- 2021” 

59996,80 9 0 0 0 5591 0 0 0 48 0 0 0 
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13. 

 
Konkurs ofert na 

zadanie publiczne 
Województwa 

Śląskiego z zakresu 
zdrowia publicznego 

pn.: „Promocja zdrowia 
psychicznego i 
zapobieganie 
zaburzeniom 
psychicznym” 

 
 

249893,16 20 0 4 0 15226 0 205 0 245 0 52 0 

 
 
 
 

14. 

 
Konkurs ofert na 

zadanie publiczne 
Województwa 

Śląskiego z zakresu 
zdrowia publicznego 
pn.: „Wzmocnienie 

zdrowia psychicznego 
osób w wieku 
senioralnym” 

 

47968,99 6 0 6 0 889 0 889 0 40 0 40 0 

 
 
 
 

15. 

 
Konkurs ofert na 

zadanie publiczne 
Województwa 

Śląskiego w dziedzinie 
działalności na rzecz 

osób 
niepełnosprawnych pn.: 

,,Piknik Integracyjny 
Osób 

Niepełnosprawnych" 
 
 

50000,00 1 0 0 1 2000 0 200 1 800 166 0 0 166 
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 16. 

 
Otwarty konkurs ofert 
na zadania publiczne 

Województwa 
Śląskiego w dziedzinie 
edukacji publicznej, z 

uwzględnieniem polityki 
antysmogowej, które 
będą realizowane w 

2017 roku 

53968,88 11 11 0 0 56223 56223 0 0 93 93 0 0 

 
 
 

17. 

Organizacja Szczytu 
Młodzieży 

Regionalnego Trójkąta 
Weimarskiego w latach 

2015-2017” 

17025,32 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3 

 
 
 
 

18. 

Konkurs ofert na 
zadania publiczne 

Województwa 
Śląskiego w dziedzinie 
promocji i organizacji 

wolontariatu w 
województwie śląskim, 
realizowane w terminie 
od 29 maja 2017 r. do 

15 grudnia 2017 r. 

99907,62 4 0 0 4 890 0 0 890 200 0 0 200 
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19. 

Otwarty konkurs ofert 
na zadania publiczne 

Województwa 
Śląskiego, dotyczące 
działalności na rzecz 
dzieci i młodzieży, w 

zakresie 
przeciwdziałania 

przemocy, równego 
traktowania, 

przeciwdziałania 
stereotypom oraz 

przeciwdziałania mowie 
nienawiści 

84625,24 5 0 2 4 900 0 120 900 150 0 25 150 

 
 
 
 
 

20. 

Pierwszy otwarty 
konkurs ofert dla 
podmiotów spoza 
sektora finansów 
publicznych na 

realizację w 2017 r. 
zadań dotyczących 
ochrony przyrody i 

krajobrazu, zawartych 
w Wojewódzkim 

Programie Owca Plus 
do roku 2020 

421000,00 1 0 1 0 138 0 138 0 40 0 40 0 

 
 
 

21. 

Drugi otwarty konkurs 
ofert dla podmiotów 

spoza sektora finansów 
publicznych na 

realizację w 2017 r. 
zadań promujących 

Wojewódzki Program 
Owca Plus do roku 

2020 

72714,85 10 0 10 0 22446 0 22446 0 321 0 321 0 
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22. 

Otwarty konkurs ofert 
na zadania publiczne 
dotyczące wsparcia 

gospodarstw 
edukacyjnych w 

województwie śląskim 
w roku 2017 

187948,00 1 0 0 0 3296 0 0 0 35 0 0 0 

 
 
 
 

23. 

Konkurs ofert na 
zadania Województwa 
Śląskiego z zakresu 

zdrowia publicznego w 
zakresie 

przeciwdziałania 
narkomanii w 

województwie śląskim 
w 2017 roku, 

realizowane w terminie 
od 16 sierpnia 2017 r. 
do 31 grudnia 2017 r. 

68594,00 5 0 0 5 298 0 0 298 45 0 0 45 

 
 
 
 
 

24. 

Konkurs ofert na 
zadania Województwa 
Śląskiego z zakresu 

zdrowia publicznego w 
zakresie 

przeciwdziałania 
problemom 

alkoholowym w 
województwie śląskim 

w 2017 roku, 
realizowane w terminie 
od 16 sierpnia 2017 r. 
do 31 grudnia 2017 r. 

106697,00 10 0 6 10 3363 0 324 3363 115 0 80 115 
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25. 

Otwarty konkurs ofert 
na realizację zadań 

publicznych 
Województwa 

Śląskiego w dziedzinie 
polityki społecznej - 

prowadzenie ośrodka 
adopcyjnego na terenie 

Województwa 
Śląskiego w latach 

2013-2017 

578560,00 4 0 0 4 1211 0 0 1211 35 0 0 35 

 
 
 
 
 

26. 

Otwarty konkurs ofert 
na realizację zadań 

publicznych 
Województwa 

Śląskiego w dziedzinie 
polityki społecznej – 

zapewnienie 
instytucjonalnej pieczy 

zastępczej w latach 
2014-2018 

6702895,68 2 0 0 2 189 0 0 189 122 0 0 122 

Suma 16 178 748,05 355 19 134 248 1 833 905 59 137 233 039 338 716 29 353 169 9 690 12 817 
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Zebrane dane pokazują, że ponad 1 833 905 osób było beneficjentami zadań 

publicznych realizowanych w 2017 roku przez podmioty trzeciego sektora, a 

finansowanych przez samorząd województwa. Największą liczbę odbiorców zgromadziły 

zadania skupione wokół tematyki rozwoju relacji społecznych i była to liczba ponad 338 716 

osób.  

 
 

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

w 2017 roku przez samorząd województwa śląskiego, zaangażowanych było około 29 353 

wolontariuszy.  

 

 

 

 

 

smog: 59 137

seniorzy: 233 039

rozwój: 338 716

LICZBA BENEFICJENTÓW W POSZCZEGÓLNYCH 
PRIORYTETACH

smog: 169

seniorzy: 9 690

rozwój: 12 817

LICZBA WOLONTARIUSZY 
WG PRIORYTETÓW 
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II.5 Zestawienie organizacji, które otrzymały dofinansowanie w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert, zawierające liczbą beneficjentów 
i osób zaangażowanych w realizację zadań z uwzględnieniem priorytetów  

 

 

Lp. Tytuł zadania Nazwa organizacji 

Wysokość 
środków 

wykorzystanych 
przez 

organizacje na 
realizację 

zadania (zł) 

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) 

Smog Seniorzy Rozwój Smog Seniorzy Rozwój 

1. 

Wytyczanie, 
znakowanie i 
utrzymywanie 

górskich szlaków 
turystycznych 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-

Krajoznawcze Oddział 
PTTK „Podbeskidzie” 

w Bielsku-Białej 

10000,00 36000 0 0 0 4 0 0 0 

2. 
Interwencja 

kryzysowa dla 
specjalistów 

Fundacja Rozwoju i 
Promocji Psychoterapii 

w Zabrzu 
6570,00 112 0 0 112 7 0 0 7 

3. 
Edukacja w 

zmieniającym się 
świecie 

Fundacja Rozwoju i 
Promocji Psychoterapii 

w Zabrzu 
4550,00 649 0 0 649 8 0 0 8 

4. 

IV Korekcyjna 
Olimpiada 

Kocykowa dla 
Szkół Specjalnych i 
Ośrodków Szkolno-
Wychowawczych 

Stowarzyszenie dla 
Dzieci Słabo 
Widzących i 

Niewidomych "Razem 
do celu" z siedzibą w 
Dąbrowie Górniczej 

9280,00 110 0 0 110 34 0 0 34 
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5. 
Dzień szkolnych 

klubów 
wolontariatu 

Stowarzyszenie 
Regionalne Centrum 

Wolontariatu w 
Katowicach 

7300,31 300 0 0 300 20 0 0 20 

6. 

 
Mapa - reagujemy 

przeciwko 
przemocy 

 

Fundacja Pozytywnych 
Zmian z Bielska-Białej 

10000,00 100000 0 0 100000 4 0 0 4 

7. 

Praktyka stażowa 
w GSE Essen 

przygotowująca do 
pracy osoby 

niepełnosprawne 
intelektualnie i z 

zaburzeniami 
psychicznymi 

Stowarzyszenie Rodzin 
Osób 

Niepełnosprawnych 
"Nadzieja" z Rudy 

Śląskiej 

5880,00 20 0 0 20 3 0 0 3 

Suma 53 580,31 137 191 0 0 101 191 80 0 0 76 
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Powyższa tabela pokazuje, iż z działań realizowanych w 2017 roku w ramach tzw. małych 

grantów skorzystało ponad 137 191 osób, zaś w ich realizację było zaangażowanych 

80 wolontariuszy.  

 
 
 

 
 
 
 
Ponadto, w ramach naboru wniosków, Zarząd Województwa Śląskiego dofinansował zadania 

inwestycyjne 2 podmiotom wykonującym działalność leczniczą. Realizowały one zadania 

z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2017 roku. Były 

to: Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Psychicznego „Od Nowa” w Czechowicach-Dziedzicach 

oraz Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” w Bielsku-Białej, które 

uzyskane fundusze przeznaczyły  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, udzielono wsparcia 

finansowego 2 nowo utworzonym centrom integracji społecznej w województwie śląskim: 

a) Centrum Integracji Społecznej w Godowie utworzonemu przez Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Rozwój” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju – 

na pierwsze wyposażenie pomieszczeń oraz przygotowanie stanowisk pracy (zakup 

maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności; 

b) Centrum Integracji Społecznej w Witowie utworzonemu przez Chrześcijańskie 

Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach – na pierwsze wyposażenie 

pomieszczeń oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn i urządzeń 

niezbędnych do prowadzenia działalności. 

rozwój
74%

inne
26%

BENEFICJENCI "MAŁYCH GRANTÓW" WG PRIORYTETÓW
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III. Współpraca pozafinansowa w 2017 roku 
 
Oprócz działań wprost związanych z przekazywaniem środków finansowych na realizację 

zadań publicznych, samorząd województwa podejmował także współpracę o charakterze 

pozafinansowym. Wśród najważniejszych działań 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, udzielanie pomocy w nawiązywaniu 

współpracy międzynarodowej, animowanie współpracy organizacji z samorządem, w tym 

m.in.: 

a) Współorganizacja Międzynarodowego Kongresu Naukowo-Metodycznego „Dziecko 

z dysfunkcją słuchu. Implikacje teoretyczne i praktyczne” wraz z Fundacją InCorpore; 

b) Współorganizacja wydarzenia „Organizacje pozarządowe dzieciom” – „mikołajki” dla 

dzieci, podopiecznych podmiotów trzeciego sektora – wraz ze Stowarzyszeniem 

Twórczego Rozwoju z Sosnowca, Muzułmańską Fundacją Pomocy, Sosnowiecką 

Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Młodzieżowym Sejmikiem 

Województwa Śląskiego; 

c) Współorganizacja kiermaszy rękodzieła osób niepełnosprawnych z okazji 

Wielkanocy oraz Bożego Narodzenia; 

d) Współorganizacja z podmiotami trzeciego sektora senioraliów wojewódzkich – 

przedsięwzięć mających na celu propagowanie współpracy międzypokoleniowej 

oraz integrację środowisk senioralnych; 

http://www.ngo.slaskie.pl/
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e) Współorganizacja XII Śląskiego Forum Abstynenckiego – Sosnowiec 2017 na temat 

Uzależnienie od alkoholu, a przejawy różnych form przemocy. Partnerem wiodącym 

był Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego 

w Katowicach. Przedsięwzięcie służyło edukacji publicznej na temat uzależnienia 

od alkoholu oraz na temat zjawiska przemocy w rodzinie, jej kontekstu kulturowego, 

istnienia współzależności pomiędzy problemem alkoholowym a występowaniem 

przemocy oraz prezentacji założeń, na których opiera się praca z osobą stosującą 

przemoc w rodzinie; 

f) Organizacja konferencji Rodzina jest najważniejsza…, połączonej z wręczeniem 

nagród w konkursach: Gmina przyjazna rodzinie 2017, Przyjaciel rodziny 2017 oraz 

Przyjaciel ekonomii społecznej 2017. Konferencja skierowana była m.in. do 

przedstawicieli organizacji społecznych działających na rzecz rodzin, podmiotów 

ekonomii społecznej oraz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Celem 

wydarzenia było promowanie rodziny w regionie jako naturalnego środowiska 

rozwoju oraz wymiana wiedzy i doświadczeń na temat znaczenia więzi rodzinnych. 

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. W ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej 

w województwie śląskim:  

a) współpracowano z organizacjami pozarządowymi, adresując do nich następujące 

wydarzenia: seminaria, fora międzysektorowe, Tydzień Ekonomii Społecznej 

(w trakcie którego organizacje mogły m.in. uczestniczyć w konferencji, wystawić 

swoją ofertę podczas Targów Ekonomii Społecznej, czy zorganizować dzień otwarty), 

a także stwarzając im możliwość uczestniczenia w sesji panelowej oraz targach 

podczas VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw;  

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, wizyt studyjnych dla pracowników OWES, agregowanie informacji na 

temat działań OWES; 

c) kontynuowano działanie 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 
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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 brali udział w pracach 

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 internetowy katalog produktów i usług podmiotów ekonomii 

społecznej, w którym mogą one bezpłatnie zamieszczać swoje oferty: 

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

8. Prowadzenie działań w ramach projektu Śląskie dla Seniora:  

a) przy współpracy ze Śląską Radą ds. Seniorów opracowano regionalną bazę 

instytucji działających na rzecz osób starszych, w tym organizacji 

pozarządowych; 

b) zorganizowano konkurs Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia 

Województwa Śląskiego 2017; 

c) uzupełniano ofertę Śląskiej Karty Seniora. 

9. Bezpłatne udostępnianie pomieszczeń urzędu marszałkowskiego na potrzeby inicjatyw 

organizacji pozarządowych. 

10. Udział przedstawicieli trzeciego sektora w zespołach roboczych powołanych 

przez samorząd województwa oraz komisjach otwartych konkursów ofert. 

 
 
 

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 

http://katalogpes.rops-katowice.pl/
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zadań publicznych w stosunku do roku 2016. Warta zauważenia jest także liczba 

beneficjentów zadań oraz nadspodziewanie duże zaangażowanie wolontariuszy w ich 

realizację. Wyraźnie zarysowała się także polityka ograniczania funduszy przekazywanych w 

ramach tzw. małych grantów na korzyść otwartych konkursów ofert.  

 

Nowatorskie podejście do podziału środków w oparciu o priorytety, ważne z punktu widzenia 

działań realizowanych przez samorząd województwa śląskiego, pozwoliło ukierunkować 

strumień pieniądza na konkretne cele i do konkretnych odbiorców. Założone cele, istotne 

dla zrównoważonego rozwoju regionu, zostały zrealizowane poprzez kreowanie polityki 

senioralnej i współpracy międzypokoleniowej, stopniowe wprowadzanie polityki 

antysmogowej w regionie oraz zintensyfikowany rozwój relacji społecznych.
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