Realizacja
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2004.

Kompleksowa diagnoza sektora pozarządowego w Małopolsce.
W roku 2004 rozbudowano bazę Małopolskich Organizacji Pozarządowych. Aktualnie
w bazie dostępne są informacje nt. ok. 600 organizacji współpracujących
z Samorządem Województwa. Baza zawiera dane teleadresowe, informacje nt.
głównego obszaru działania organizacji, zasięgu działania, form działania, głównych
projektów, partnerów, źródeł finansowania zadań wykorzystywanych przez
organizację. Organizacje pozarządowe ubiegając się o środki finansowe na realizację
zadania dołączają do wniosku zaktualizowaną ankietę.
Równocześnie pozyskano z Krajowego Rejestru Sądowego dane o wszystkich
zarejestrowanych organizacjach w Małopolsce. Baza zawierająca dane adresowe ok.
5 tys. podmiotów umieszczona zostanie w portalu regionalnym w dziale
poświęconym współpracy z trzecim sektorem.
Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu
Jagiellońskiego opracował raport nt. kondycji sektora pozarządowego w Malopolsce.
Raport zawiera ocenę potencjału III sektora, opis współpracy samorządów
z organizacjami (województwa, gminy, powiaty: formy, programy), ocenę federalizacji
trzeciego sektora w Małopolsce, szanse i bariery w rozwoju III sektora w Małopolsce.
Wnioski z tego raportu oraz kilkanaście innych pozyskanych opracowań stały się
podstawą opracowania programu współpracy na 2005 rok.

Profesjonalizacja działań małopolskich organizacji pozarządowych
Dokonana na początku 2004 roku diagnoza potrzeb szkoleniowych sektora
pozarządowego pozwoliła wyznaczyć plany szkoleniowe na 2004 i 2005 rok.
W roku 2004 szkolenia dotyczyły głównie ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie i jej konsekwencji dla organizacji (szkolenia i konferencje
organizowane we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej), a w szczególności zasad finansowania zadań publicznych zlecanych

przez administrację. Te ostatnie odbywały się w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu
i Oświęcimiu i poświęcone były praktycznym zasadom wypełniania formularza
wniosku, sprawozdawczości i rozliczeń zadania zgodnie z wymaganymi ustawą
dokumentami. Szkolenia prowadzone były przez pracowników Urzędu
Marszałkowskiego.
Drugim obszarem tematycznym szkoleń były fundusze strukturalne i możliwości
uczestniczenia w nich przez podmioty sektora non profit. Organizatorami szkoleń,
konferencji i warsztatów były przed wszystkim Wojewódzki Urząd Pracy, Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej, Departament Polityki Regionalnej i Funduszy
Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego. Tematycznie szkolenia związane były
z wdrażaniem Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, a także z możliwościami aplikowania o środki finansowe
w ramach Inicjatywy INTERREG IIIA. Łącznie we wszystkich szkoleniach wzięło
udział około 300 przedstawicieli organizacji.
Ważną formą współpracy była organizacja i współorganizacja konferencji,
seminariów, debat służących podnoszeniu wiedzy, wymianie doświadczeń pomiędzy
organizacjami i administracją. W czerwcu 2004 roku odbyła się II Regionalna
Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych, w której
uczestniczyło ok. 200 przedstawicieli ngo’s. Kolejna konferencja Forum planowana
jest na grudzień 2004 roku. Poświęcona będzie m.in. możliwościom współpracy
organizacji z Przedstawicielstwem Małopolski w Brukseli, promocją Małopolskiego
Informatora Europejskiego oraz promocją wydawnictwa nt. źródeł finansowania
projektów organizacji pozarządowych. Departamenty Urzędu Marszałkowskiego oraz
jednostki organizacyjne wspierały finansowo, organizacyjnie czy logistycznie szereg
konferencji, sympozjów i spotkań np. „Współdziałanie ku pożytkowi. Dobre praktyki
współpracy samorządu i organizacji pozarządowych” ( wraz z MISTIA), Zjazd
Sołtysów (wraz z Małopolskim Stowarzyszeniem Sołtysów), oraz konferencja
szkoleniowa dla liderów organizacji w związku z funduszami strukturalnymi (wraz ze
Związkiem Harcerzy Rzeczpospolitej), finał Konkursu Pro Publico Bono (wraz
z Fundacją Konkurs Pro Publico Bono).
Rozstrzygnięto konkurs grantowy na wsparcie branżowych organizacji parasolowych
i tworzenie punktów poradnictwa obywatelskiego w Małopolsce.
Sprawny system wymiany informacji
a organizacjami pozarządowymi.

pomiędzy

administracją

publiczną

Trwa rozbudowa stron internetowych poświęconych współpracy samorządu
województwa małopolskiego z sektorem pozarządowym www.malopolskie.pl/ngo
Przygotowywane są kolejne moduły: internetowa baza organizacji, biblioteczka
publikacji użytecznych, lista aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem
organizacji. Równocześnie wiele informacji istotnych dla organizacji aplikujących
o środki UE znajduje się na utworzonych stronach Wojewódzkiego Urzędu Pracy
www.wup-krakow.pl.
Wydany został pierwszy numer (drugi w przygotowaniu) informatora dla organizacji
pozarządowych. Znalazły się w nim m.in. tematy związane z założeniami do

Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, informacjami dot. funduszy
strukturalnych dla organizacji pozarządowych, prezentacja działań WUP związanych
z Europejskim Funduszem Społecznym, zaproszenie do składania wniosków dla
Programu Współpracy Przygranicznej Polska-Słowacja 2003 oraz rozstrzygnięcia
konkursów ofert. Informator rozesłany został do ok. 300 organizacji małopolskich.
Działają punkty informacyjne związane z funduszami społecznymi: Europejskim
Funduszem Społecznym w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie oraz ZPORR
i Inicjatywą Interreg III A w Krakowie. Organizacje pozarządowe były i są częstym
gościem korzystającym z informacji i porad.
Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2004 roku na mocy
przepisów ustaw o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, pomocy
społecznej, a także prawa ochrony środowiska
Nazwa zadania

Mecenat w dziedzinie kultury
Mecenat nad zabytkami
„Małopolska gościnna” – program wspierania przemysłu
czasu wolnego
Upowszechnianie kultury fizycznej
Działalność szkoleniowa i współzawodnictwo sportowe
dzieci i młodzieży w ramach ogólnopolskiego systemu
współzawodnictwa dzieci i młodzieży
Edukacja dla kultury fizycznej – zadania z zakresu
promocji kultury fizycznej
Edukacja ekologiczna – wspieranie przedsięwzięć
poszerzających świadomość ekologiczną społeczeństwa,
promującą ochronę środowiska oraz aktywność społeczną
w zakresie ekorozwoju
Promocja zdrowia i prewencja schorzeń cywilizacyjnych –
zadania z zakresu edukacji zdrowotnej
Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych
Ograniczenie zjawiska społecznego wykluczenia
starszych mieszkańców Małopolski
Promocja rodziny i prorodzinna edukacja społeczna,
rozwój profilaktyki społecznej i pomocy rodzinom
dysfunkcyjnym
Profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie patologiom
społecznym
Gminne Centra Informacji
Organizacje parasolowe oraz punkty poradnictwa
obywatelskiego
* stan na 10 listopada 2004
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W roku 2004 przeprowadzono 14 konkursów grantowych. W ich wyniku
dofinansowano wnioski na łączną kwotę 4 195 312 złotych, tj. o 10 % więcej niż
w roku 2003.
Zestawienie środków finansowych przekazanych małopolskim organizacjom
pozarządowym na realizację zadań w latach 1999-2004 (układ tabelaryczny).
1999
SPORT

2000

2001

2002

2003

2004

RAZEM
9 003 787

1 654 502

1 596 895

1 532 141

1 596 662

1 321 258

1 302 329

1 077 009

657 454

910 084

1 068 501

649 133

442 837

4 805 018

OCHRONA
KULTURA ZABYTKÓW

757 000

675 000

755 472

985 365

822 205

450 000

4 445 042

TURYSTYKA

153 000

190 000

148 000

175 000

182 000

299 500

POMOC SPOŁECZNA

297 000

288 000

321 000

104 000

215 000

291165

1 148 156
1 516 165

77 150

60 000

MECENAT

EDUKACJA

137 150

SPOŁECZEŃSTWO
OBYWATELSKIE
ZDROWIE
EDUKACJA
EKOLOGICZNA

413 442

740 873

990 595

800 354

627 041

RYNEK PRACY
SUMA

4 351 953

4 148 222

4 734 442

4 789 882

3 816 637

119 174

119 174

32 217

32 217

1 208
090

4 780 395

50 000

50 000

4 195 312

26 036 448

Pozostałe działania:
1. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Na realizację 12 zadań w roku 2004 przekazano kwotę 3 987 468 zł. W ramach tych
środków dofinansowano:
•

sześć obiektów służących rehabilitacji na łączną kwotę 3 136 407 zł.,

•

koszty tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, dla trzech
podmiotów w wysokości 807 423 zł.
• kwotą 43 638 zł wyposażenie trzech obiektów w ramach realizacji programu
PFRON –. „program wyrównywania różnic między regionami”.
2. Doposażenie jednostek OSP w sprzęt do ratownictwa techniczno-chemicznoekologicznego. Realizowany jest zakup 4 samochodów (zakończenie procedury
przewidziane jest na kwiecień 2005 roku, a kwota dofinansowania wynosi 1500 000
zł.).
Samochody otrzymają:
•
Ochotnicza Straż Pożarna w Zborowicach gmina Ciężkowice
•
Ochotnicza Straż Pożarna w Piwnicznej Zdrój
•
Ochotnicza Straż Pożarna w Ludźmierzu
•
Ochotnicza Straż Pożarna w Myślenicach Dolne Przedmieście

Samorząd Województwa Małopolskiego od roku 1999 zleca realizację niektórych
zadań w ramach otwartych konkursów grantowych. W pierwszych latach
beneficjentami tych konkursów były wyłącznie organizacje pozarządowe. Jednak pomimo stałego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - w życiu społecznym
mieszkańców województwa w ostatnich latach coraz większą rolę odgrywają inne
instytucje niż organizacje pozarządowe (głównie ośrodki kultury). Szczególnie jest to
widoczne w dziedzinie ochrony zabytków i mecenatu kulturalnego, gdzie projekty
składane przez te instytucje wygrywają z projektami NGOs.
Sytuację taką tłumaczyć należy większym i sprawniejszym zapleczem
instytucjonalnym, doświadczeniem nabytym podczas wielu lat pracy, a przede
wszystkim koniecznością poszukiwania nowych źródeł na realizację zadań własnych.
Samorząd województwa poprzez organizację szkoleń i warsztatów (m.in. w ramach
Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych), a także poprzez uruchamianie
konkursów grantowych w nowych obszarach (w roku 2004 między innymi
przeprowadzono konkurs na organizacje parasolowe oraz punkty poradnictwa
obywatelskiego) podejmuje działania mające na celu wyrównywanie tych różnic.

