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Realizacja Programu współpracy na rok 2005 
Opis zrealizowanych działa ń. 

I. Profesjonalizacja kadr i wzmocnienie instytucjonalne małopolskich organizacji 
pozarządowych. 

Szkolenia. 

Dokonana na początku 2004 r. diagnoza potrzeb szkoleniowych sektora 
pozarządowego pozwoliła wyznaczyć plany szkoleniowe na 2005 r. Głównym 
załoŜeniem tego celu strategicznego było nie tylko wpłynięcie na podniesienie 
kwalifikacji przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych, ale równieŜ na 
zwiększenie skuteczności aplikowania o środki finansowe dostępne dla organizacji w 
funduszach unijnych.  

• W roku 2005 szkolenia dotyczyły głównie ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i wolontariacie i wynikających z niej obowiązków dla organizacji 
posiadających status poŜytku publicznego. W marcu 2005 r. we współpracy z 
Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zorganizowano w 
Krakowie szkolenie dla organizacji poŜytku publicznego z zakresu 
sprawozdawczości. Szkolenie poświęcone było praktycznym zasadom składania 
sprawozdań z działalności w oparciu i zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie, ustawy o 
rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych. 

• Drugim obszarem tematycznym szkoleń były fundusze strukturalne oraz 
moŜliwości ubiegania się o te środki przez trzeci sektor. Organizatorami szkoleń, 
konferencji i warsztatów były przede wszystkim Wojewódzki Urząd Pracy oraz 
Departament Polityki Regionalnej I Funduszy Strukturalnych Urzędu 
Marszałkowskiego. Tematycznie szkolenia dotyczyły zagadnień związanych z 
Europejskim Funduszem Społecznym, a takŜe z moŜliwości aplikowania o środki 
finansowe w ramach ZPORR oraz Inicjatywy INTERREG III A.  

a. W ramach EFS przed kaŜdorazowym ogłoszeniem naboru do składania wniosków 
przeprowadzane były szkolenia oraz warsztaty dotyczące praktycznych 
informacji, które są istotne przy składaniu wniosków. Dodatkowo przy współpracy 
z Regionalnym Ośrodkiem Szkoleniowym Europejskiego Funduszu Społecznego 
w Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie i Oświęcimiu zorganizowano szkolenia z 
zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego dla początkujących i dla 
zaawansowanych. Podczas warsztatów omówiono m. in. zagadnienia dotyczące 
przygotowywania projektu, wypełniania wniosku oraz kwalifikowalności kosztów. 
Łącznie w szkoleniach wzięło udział około 100 przedstawicieli organizacji 
pozarządowych. Współorganizatorami szkoleń były Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej, oraz Agendy Kancelarii Zarządu. 

b. W ramach ZPORR (Priorytet 1 i 3) odbyły się warsztaty przygotowujące 
beneficjentów do drugiego naboru wniosków zorganizowane w styczniu 2005 r. w 
Tarnowie, Oświęcimiu, Nowym Sączu, Nowym Targu oraz dwukrotnie w 
Krakowie. Kolejne warsztaty przygotowujące beneficjentów do drugiego naboru 
wniosków w ramach ZPORR w Małopolsce (Priorytet 1 i 3) odbyły się w sierpniu i 
we wrześniu 2005 r. w Krakowie i dotyczyły moŜliwości pozyskiwania środków 
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finansowych na realizację projektów w ramach Działania 3.2 ZPORR (Obszary 
podlegające restrukturyzacji) oraz w ramach Działania 3.3 ZPORR 
(Zdegradowane obszary miejskie, pozaprzemysłowe i powojskowe). W czerwcu i 
lipcu 2005 r. Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych 
zorganizował takŜe warsztaty pn.: „Od pomysłu do rozliczenia projektu w ramach 
ZPORR”. Odbyły się one w Tarnowie, Nowym Sączu, Oświęcimiu oraz trzykrotnie 
w Krakowie. We współpracy z ekspertami z regionu partnerskiego Toskania 
zorganizowana została konferencja dla Małopolskiej Sieci Koordynatorów pn.: 
„Stan WdraŜania regionalnego komponentu ZPORR 2004 – 2006 w Małopolsce, 
przykłady dobrych praktyk”.  

c. Przy współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Pracy odbyło się szkolenie 
poświęcone studium wykonalności w IW INTERREG III A. Szkolenia 
zorganizowano takŜe w Nowym Sączu i Nowym Targu w marcu 2005 r., a 
skierowane były one do potencjalnych beneficjentów IW INTERREG III A. W maju 
odbyła się Konferencja inaugurująca wdraŜanie projektu GROW, a we wrześniu 
projektu SMART realizowanych w ramach IW INTERRREG III C.  

d. W kwietniu i maju 2005 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zorganizował i 
przeprowadził szkolenia dla organizacji pozarządowych, które dotyczyły 
przygotowania i realizacji projektów na zadania z zakresu pomocy społecznej 
oraz świadczenia usług opiekuńczych w środowisku lokalnym. 

• W 2005 r. na przełomie listopada i grudnia zorganizowano szkolenia skierowane 
do organizacji poŜytku publicznego. Podczas tego dwuetapowego szkolenia 
organizacje pozarządowe we współpracy ze studentami Uniwersytetu 
Jagiellońskiego przygotowywały kampanie promocyjne wspomagające 
pozyskiwanie 1% podatku. 

 
• Przygotowywany jest program e-learningowy poświęcony sposobom zdobywania 

środków finansowych na działalność statutową organizacji. Program będzie 
uruchomiony w portalu regionalnym „WROTA MAŁOPOLSKI”. 

 

Doradztwo, konsultacje. 

Oprócz szkoleń rozwinięty został takŜe system doradztwa i konsultacji w postaci 
punktów informacyjnych związanych z funduszami strukturalnymi: Europejskim 
Funduszem Społecznym w Krakowie (przy, którym działa takŜe Euroteka), Nowym 
Sączu i Tarnowie oraz ZPORR i Inicjatywą INTERREG III A w Krakowie. Punkty 
informacyjne na bieŜąco udzielają zainteresowanym informacji dotyczących ww. 
funduszy. W ramach Inicjatywy INTERREG III A od stycznia do marca trwały 
indywidualne konsultacje dla potencjalnych beneficjentów programu IW INTERREG 
III A. Ponadto od sierpnia do października br. prowadzone były takŜe konsultacje dla 
potencjalnych beneficjentów zainteresowanych przygotowaniem projektów do II 
naboru wniosków w ramach Programu INTERREG III A Polska – Republika 
Słowacka.. Natomiast od maja trwają indywidualne konsultacje dla potencjalnych 
beneficjentów projektu GROW, a od lipca dla potencjalnych beneficjentów projektu 
SMART realizowanych w ramach IW INTERRREG III C. Organizacje pozarządowe 
często korzystały z świadczonych w punktach porad i informacji. Ponadto w ramach 
Inicjatywy INTERREG III B i C oraz Programów Wspólnotowych Departament 
Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego prowadzi 
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bieŜące konsultacje telefoniczne i mailowe oraz pośredniczy w poszukiwaniu i 
kojarzeniu partnerów. 

 

Współorganizacja konferencji, seminariów, warsztató w. 

W ramach pomocy w organizacji seminariów, warsztatów, konferencji, spotkań oraz 
promocji wspólnych programów i projektów Marszałek Województwa Małopolskiego 
objął swoim patronatem szereg przedsięwzięć i projektów realizowanych przez 
organizacje pozarządowe, a takŜe udzielił licznych rekomendacji. Pomoc 
organizacjom pozarządowym przy realizacji projektów odbywała się równieŜ poprzez 
zamieszczenie informacji na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego 
www.malopolskie.pl/ngo, na stronie internetowej Pełnomocnika ds. Profilaktyki i 
Przeciwdziałania UzaleŜnieniom www.uzaleznienia-malopolska.pl oraz na stronach 
internetowych ROPS www.rops-krakow.pl, Departamenty Urzędu Marszałkowskiego 
oraz jednostki organizacyjne wspierały finansowo, organizacyjnie czy logistycznie 
szereg konferencji, sympozjów i spotkań m.in.: 

• Departament Edukacji i Kultury współdziałał ze Związkiem Harcerstwa 
Rzeczypospolitej Okręg Małopolski w ramach Programu ”Promocji Zdolnej 
MłodzieŜy w 2005 r.” przy realizacji projektu pn.: „Przyjazne Regiony w Sercu 
Europy”.  

• Z kolei z inicjatywy Pełnomocnika ds. profilaktyki i Przeciwdziałania 
UzaleŜnieniom w marcu 2005 r. w Nowym Sączu we współpracy z Poradnią 
Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień MONAR współorganizowano oraz 
współfinasowano Konferencję „Naprzeciw Człowiekowi – Przeciw 
UzaleŜnieniu” w ramach profilaktyki i terapii osób uzaleŜnionych od 
narkotyków w Małopolsce.  

• W Nowym Sączu we współpracy ze Stowarzyszeniem „U Siemachy” 
współorganizowano i współfinansowano IV Małopolskie Forum Liderów 
MłodzieŜowych „ZMYSŁY”.  

• W Krynicy współorganizowano akcję „Sport przeciw nałogom” w ramach 
ogólnopolskiej Kampanii Antynarkotykowej „BliŜej siebie dalej od narkotyków” 
wraz z COGITO ERGO SUM. W ramach tej Kampanii współorganizowano i 
współfinansowano takŜe akcję uliczną skierowaną do młodzieŜy i rodziców 
wraz z Ośrodkiem Profilaktyki Środowiskowej w Krakowie.  

• Wojewódzki Urząd Pracy współpracował z organizacjami kościelnymi 
wspierającymi osoby bezrobotne w parafiach poprzez organizację wspólnych 
konferencji, warsztatów oraz forów dyskusyjnych. We współpracy z Katolickim 
Centrum Edukacji MłodzieŜy "Kana" prowadzone są cykliczne zajęcia 
aktywizacyjne dla młodzieŜy bezrobotnej do 25 r. Ŝycia. pn.: "Sporządzam 
dokumenty aplikacyjne"  

• W 2005 r. WUP zorganizował we współpracy ze Stowarzyszeniem Katolickiej 
MłodzieŜy Akademickiej konferencję pt. "Studia i co dalej" oraz we współpracy 
z Związkiem Centralnym Dzieł Kolpinga w Polsce konferencję pt. "Działaj 
lokalnie i profesjonalnie". W ramach współpracy WUP z organizacjami 
pozarządowymi zorganizowano równieŜ następujące spotkania: "Podgórski 
Dzień Kariery", "Sytuacja kobiet w Polsce" oraz spotkanie informacyjne nt." 
Konkurs o grant na tworzenie i rozwój GCI". 
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• We wrześniu 2005 r. w Oświęcimiu we współpracy z Instytutem Studiów 
Strategicznych zorganizowane zostało szkolenie dotyczące federalizacji 
organizacji pozarządowych. W szkoleniu wzięło udział ponad 80 
przedstawicieli ngo’s.  

• W październiku 2005 r. Agenda w Tarnowie wspólnie z samorządami Miasta 
Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego zorganizowała konferencję dot. działań 
rządu i samorządów wszystkich szczebli na rzecz organizacji pozarządowych 
oraz szkolenie nt. Pozyskiwanie środków na działalność ngo. W spotkaniu 
udział wzięło ok. 90-ciu przedstawicieli organizacji pozarządowych" 

• Natomiast 11 listopada 2005 r. nastąpiło rozstrzygnięcie kolejnej edycji 
konkursu „Pro Publico Bono”, którego współorganizatorem jest samorząd 
województwa. 

 

Promocja postaw zwi ązanych z wolontariatem. 

W 2005 r. podejmowane były równieŜ działania na rzecz promocji wolontariatu. W 
maju 2005 r. w ramach Kampanii promującej wolontariat wśród młodzieŜy do udziału 
w IV Małopolskim Forum Liderów MłodzieŜowych „ZMYSŁY” zaproszono młodych 
ludzi w wieku 13 – 17 lat, którzy są zainteresowani działalnością społeczną w swoich 
środowiskach lokalnych. W Forum wzięło udział 76 uczestników.  

Ponadto w ramach promocji wolontariatu w lipcu 2005 r. został rozstrzygnięty otwarty 
konkurs ofert, do którego wpłynęło ogółem 21 ofert, z czego dotacje uzyskało 8 
podmiotów na łączną kwotę 95 000 tysięcy złotych.  

 

Wzmocnienie wizerunku organizacji pozarz ądowych. 

W ramach promocji organizacji pozarządowych po raz pierwszy zorganizowano 
Konkurs Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych 
organizacji pozarządowych prowadzących działalność poŜytku publicznego 
„Kryształy Soli”. Do Konkursu przystąpiło 30 organizacji pozarządowych. Nagroda 
miała charakter honorowy. Laureaci kaŜdej kategorii otrzymali statuetkę „Kryształy 
Soli”. Laureatami Nagrody w 2005 roku zostali: 

• w kategorii Polityka Społeczna - Fundacja Wspólnota Nadziei’ 
• w kategorii Kultura - Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „Na 

Bursztynowym Szlaku”;  
• w kategorii Edukacja i Nauka - Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
• w kategorii Sport, Rekreacja, Zdrowie, Turystyka - Towarzystwo Przyjaciół 

Chorych „Hospicjum im. Św. Łazarza”,  
• Rozwój Gospodarczy, Rozwój Rynku Pracy, Rozwój Lokalny -  

Stowarzyszenie Regulic i Nieporazu.  

Kapituła Nagrody przyznała równieŜ WyróŜnienia w trzech kategoriach tj. Polityka 
Społeczna (Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie); Kultura 
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(Oddział Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krynicy Zdroju); Sport, Rekreacja, Zdrowie, 
Turystyka (Małopolski Szkolny Związek Sportowy).  

Laureatem Nagrody Grand Prix zostało Stowarzyszenie Regulic i Nieporazu. 
Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpiło w czerwcu 
podczas IV Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych. W trakcie trwania 
konferencji IV Forum w kuluarach pod hasłem - NASZA DROGA DO SUKCESU – 
prezentowały się organizacje pozarządowe nominowane do Nagrody "Kryształy Soli" 
oraz organizacje nagrodzone.  

W listopadzie 2005 r. ukazało się wydawnictwo poświęcone Laureatom i 
WyróŜnionym I edycji Konkursu „Kryształy Soli”. Natomiast ogłoszenie II edycji 
Konkursu „Kryształy Soli” ogłoszone zostało podczas grudniowego V Forum 
Małopolskich Organizacji Pozarządowych.  

Inną inicjatywą systemu wyróŜnień Marszałka Województwa Małopolskiego dla 
organizacji pozarządowych był wniosek o przyznanie Nagrody Roku w kategorii 
pozainstytucjonalna działalność humanitarna dla Przewodniczącego Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia „U Siemachy” ks. Andrzeja Augustyńskiego. Wręczenie 
Nagród Roku za Działalność Humanitarną – OPTIMUS HOMINUM odbyło się w 
czerwcu 2005 r w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. 
 
 
II. Usprawnienie wymiany informacji pomiędzy administracją samorządową a 
organizacjami pozarządowymi. 
 
W ramach realizacji tego celu strategicznego, którego głównym załoŜeniem jest 
bieŜący i szybki przepływ informacji pomiędzy administracją samorządową a 
sektorem pozarządowym, systematycznie rozbudowywane są strony internetowe 
poświęcone współpracy samorządu województwa małopolskiego z sektorem 
pozarządowym.  
 
Trwa aktualizacja i rozbudowa informacji na stronach regionalnego portalu 
internetowego Wrota Małopolski www.malopolska.pl oraz na stronie internetowej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.malopolskie.pl/ngo. 
MoŜna tam znaleźć nie tylko informacje na temat wszystkich bieŜących 
przedsięwzięć i inicjatyw podejmowanych przez organy administracji samorządowej 
na rzecz III sektora w Małopolsce, ale takŜe ogłoszenia i komunikaty, które  
zamieszczają organizacje pozarządowe informując o własnych działaniach, 
inicjatywach i projektach. Dzięki stworzeniu na stronie internetowej 
www.malopolskie.pl/ngo nowej witryny pojawiła się moŜliwość umieszczania na 
stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego informacji na temat przedsięwzięć 
realizowanych przez organizacje pozarządowe. Materiały organizacje pozarządowe 
mogą przesyłać na adres maliowy ngo@malopolska.mw.gov.pl. Informacje od 
organizacji pozarządowych o planowanych wydarzeniach moŜna takŜe odnaleźć na 
stronie internetowej Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania UzaleŜnieniom 
www.uzaleznienia-malopolska.pl Na stronach Wrót Małopolski utworzono portal 
poświęcony tematyce funduszy strukturalnych i Unii Europejskiej. Równocześnie 
wiele informacji istotnych dla organizacji aplikujących o środki UE znajduje się na 
stronach Wojewódzkiego Urzędu Pracy www.wup-krakow.pl . 
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W ramach wzajemnego informowania się o kierunkach działania organizacje 
pozarządowe zostały zaproszone do udziału w pisaniu Programu Współpracy na 
2006 r. Przedsięwzięcie polegało na wypełnieniu Ankiety, którą rozesłano pocztą 
internetową do około 300 organizacji pozarządowych. Oczekiwania organizacji 
zostały uwzględnione w Programie współpracy na 2006 rok.  
 
Obecnie rozpoczęły się działania mające na celu aktualizację i dalszą rozbudowę 
bazy Małopolskich Organizacji Pozarządowych. Ponadto na stronach regionalnego 
portalu internetowego Wrota Małopolski www.malopolska.pl pojawiła się nowa baza 
organizacji poŜytku publicznego, która jest systematycznie aktualizowana. Natomiast 
baza adresowa małopolskich organizacji pozarządowych działających na polu 
pomocy społecznej znajduje się na stronie www.rops.krakow.pl.  
 
WaŜną formą współpracy mającą na celu usprawnienie systemu wymiany informacji 
pomiędzy administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi była 
organizacja i współorganizacja konferencji, seminariów, debat słuŜących 
podnoszeniu wiedzy, wymianie doświadczeń pomiędzy organizacjami i administracją. 
W czerwcu 2005 r. odbyła się IV edycja konferencji Małopolskiego Forum Organizacji 
Pozarządowych, w której uczestniczyło ok. 250 przedstawicieli ngo’s, a w grudniu 
2005 r. zorganizowana została kolejna, czyli V Konferencja Małopolskiego Forum 
Organizacji Pozarządowych. 
 
W 2005 roku pojawiły się kolejne trzy numery Małopolskiego Informatora NGO dla 
organizacji pozarządowych. Informator wydawany jest kwartalnie. Wydawnictwo 
poświęcone jest wszystkim przedsięwzięciom i inicjatywom, które podejmowane są 
przez samorząd województwa na rzecz III sektora w Małopolsce. Informatory 
kaŜdorazowo rozsyłano drogą elektroniczną do ok. 300 małopolskich organizacji 
pozarządowych oraz umieszczano na stronie internetowej www.malopolskie.pl/ngo.  
 
Kolejnym źródłem informacji dla małopolskich organizacji pozarządowych jest 
Małopolski Informator Europejski wydawany miesięcznie. Małopolski Informator 
Europejski powstaje dzięki informacjom uzyskanym przez Przedstawiciela 
Województwa Małopolskiego w Brukseli. Zawiera aktualne informacje o 
wydarzeniach, programach europejskich oraz ogłoszone przez Komisję Europejską 
konkursy do programów wspólnotowych, a takŜe oferty poszukiwania partnerów do 
realizacji projektów europejskich. Rozsyłany jest równieŜ pocztą internetową i trafia 
do ok. 200 odbiorców. 
 

III. Efektywna realizacja zadań poŜytku publicznego. 

W roku 2005: 
a. przeprowadzono 19 otwartych konkursów ofert na zadania publiczne finansowane 

ze środków budŜetu województwa małopolskiego, 
b. rozdysponowano środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. 
 

Na realizację 14 zadań w roku 2005 przekazano kwotę 4 936 596 zł.  
W ramach tych środków dofinansowano: 

• Osiem obiektów słuŜących rehabilitacji na łączną kwotę  2 158 426 zł. 
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•  koszty działania trzech zakładów aktywności zawodowej funkcjonujących  
w wysokości 1 257 900 zł. oraz na dofinansowanie wniosków dla poszerzenia 
Zakładów oraz utworzenia jednego nowego na kwotę 1 471 900 zł 

• kwotą 9 725 zł. wyposaŜenie jednego obiektu oraz podpisano umowę na 
kwotę 38 645 zł na wyposaŜenie kolejnego obiektu w ramach realizacji 
programu PFRON – „program wyrównywania róŜnic między regionami”. 

  
c. Rozstrzygnięto IV edycję konkursu na Gminne Centra Informacji finansowane ze 

środków Ministerstwa Gospodarki, W 2005 r. dofinansowanie otrzymała jedna 
organizacja Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w kwocie 27 030 zł. 

d.  Wykorzystano środki z Funduszu Pracy na finansowanie prac w ramach 
Programu Konserwator. W 2005 r. programem objęto 4 podmioty NGO’s 
zatrudniające 43 bezrobotnych, a łączna kwota wsparcia wyniosła 258 203 zł. 

 
 
W rezultacie dofinansowano wnioski na łączną kwotę 12 940 789, tj. o 51 % więcej 
niŜ w roku 2004.  

Zestawienie tabelaryczne  

Obszar Nazwa zadania Ilość 
wspartych 
projektów 

Łączna 
kwota 

Mecenat w dziedzinie kultury 105 1 199 200 KULTURA 

Mecenat nad zabytkami 68 1 100 000 

TURYSTYKA „Małopolska Gościnna” – program wspierania 
przemysłu czasu wolnego 

52 1 314 559 

Upowszechnianie kultury fizycznej 77 486 000 

Działalność szkoleniowa i współzawodnictwo sportowe 
dzieci i młodzieŜy w ramach ogólnopolskiego systemu 
współzawodnictwa dzieci i młodzieŜy 

45 774 500 

SPORT 

Edukacja dla kultury fizycznej – zadania z zakresu 
promocji kultury fizycznej 

8 189 500 

EDUKACJA Regionalny Program Stypendialny 1 980 000 

OCHRONA ZDROWIA Promocja zdrowia i prewencja schorzeń 
cywilizacyjnych – zadania z zakresu edukacji 
zdrowotnej 

3 31 612  

Wyrównywanie szans Ŝyciowych osób 
niepełnosprawnych 

25 81 611 

Wczesna interwencja 2 10 245 

Ograniczenie zjawiska społecznego wykluczenia 
starszych mieszkańców Małopolski 

16 51 400 

Promocja rodziny i prorodzinna edukacja społeczna, 
rozwój profilaktyki społecznej i pomocy rodzinom 
dysfunkcyjnym 

27 243 089 

Profilaktyka uzaleŜnień oraz przeciwdziałanie 
patologiom społecznym 

12 66 440 

Tworzenie i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej 5 75 804 

POLITYKA 
SPOŁECZNA 

PEFRON 14 4 936 596 

BEZPIECZEŃSTWO Edukacja na rzecz bezpieczeństwa na drogach 8 150 000 
RYNEK PRACY Gminne Centra Informacji 1 27 030 
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Konserwator – program wojewódzki rynku pracy 4 258 203 
Organizacje parasolowe oraz punkty poradnictwa 
obywatelskiego 

12 150 000 SPOŁECZEŃSTWO 
OBYWATELSKIE 

Promocja Wolontariatu 8 95 000 

RATOWNICTWO Wspieranie działalności jednostek OSP, w tym 
doposaŜenie w sprzęt ratownictwa techniczno-
chemiczno-ekologicznego 

41 500 000 

ROZWÓJ OBSZARÓW 
WIEJSKICH  

Program „OWCA” 1 220 000 

 
 
 

Zestawienie środków finansowych przekazanych małopolskim organizacjom 
pozarządowym na realizację zadań w latach 1999-2005 z budŜetu Województwa 

Małopolskiego (układ tabelaryczny). 
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Równocześnie dzięki staraniom Zarządu Województwa Małopolskiego z Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej StraŜy PoŜarnej zostały przekazane 1 średni i 3 cięŜkie 
uŜywane samochody ratowniczo – gaśnicze dla: 

• Gmina Mucharz OSP Koziniec 
• Gmina Czchów OSP Czchów 
• Gmina Rzezawa OSP Rzezawa 
• Gmina Lubień OSP Lubień. 
 

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. W ostatnich 
latach coraz większą rolę odgrywają inne instytucje niŜ 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.  
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Sytuację taką tłumaczyć naleŜy 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 takŜe poprzez uruchamianie 
konkursów grantowych w nowych obszarach (w roku 2005 między innymi 
przeprowadzono konkurs na organizacje parasolowe oraz punkty poradnictwa 
obywatelskiego) podejmuje działania mające na celu wyrównywanie tych róŜnic. 
 
 
IV. Wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w kształtowaniu polityki regionalnej. 
 
Konsultacje Strategii Rozwoju Województwa Małopolsk iego na lata 2007-2013. 

 
WaŜną formą współpracy była organizacja konsultacji, konferencji regionalnych oraz 
warsztatów mających na celu włączenie organizacji pozarządowych w przygotowanie 
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013. Władze 
regionalne rozpoczynając prace nad strategią województwa postanowiły włączyć III 
sektor jako waŜnego partnera w kształtowaniu polityki regionalnej zdolnego w 
przyszłości wpłynąć na jakość usług oferowanych w województwie oraz na wizerunek 
i rozwój Małopolski. 
 

• W marcu 2005 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyły się 
warsztaty konsultacyjne załoŜeń Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolskiego na lata 2007-2013 dla przedstawicieli sektora non profit. W 
spotkaniu wzięło udział 170 osób będących członkami stowarzyszeń, fundacji, 
organizacji kościelnych i innych organizacji pozarządowych. Uczestnikom 
spotkania przedstawiona została tematyka związana z Narodowym Planem 
Rozwoju na lata 2007-2013 oraz załoŜenia projektu „Małopolska 2015”. 
Spotkanie warsztatowe, obejmowało takŜe pracę w grupach, analogicznie jak 
miało to miejsce w przeprowadzanych wcześniej warsztatach powiatowych. 

• Przedstawiciele organizacji pozarządowych brali równieŜ udział w spotkaniach 
warsztatowych organizowanych w powiatach. W kaŜdym z 21 warsztatów 
uczestniczyło około 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych. W trakcie 
warsztatów pracowano w grupach tematycznych, w których omawiano 
następujące zagadnienia: 

 
Pole A – Mieszka ńcy  – postawy, kwalifikacje, aktywność, usługi publiczne na rzecz 
indywidualnych osób; 
Pole B – Pejza Ŝ – środowisko i krajobraz, w tym krajobraz kulturowy, środowisko 
przyrodnicze, ochrona środowiska; 
Pole C – Gospodarstwo  – kapitał, kreatywność, technologie, innowacje, usługi 
otoczenia biznesu; 
Pole D – Powi ązania infrastrukturalne  – więzi „twarde”, infrastruktura 
komunikacyjna i transportowa oraz społeczeństwa informacyjnego; 
Pole E – Wspólnota regionalna  – więzi „miękkie”, integracja i toŜsamość 
regionalna, kultura i dziedzictwo kulturowe, niematerialne czynniki wzrostu, sieci 
wymiany informacji, struktury współpracy; 
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• Kolejną inicjatywą mającą na celu włączenie organizacji pozarządowych w 
tworzenie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013 
było zorganizowanie przedsięwzięcia „Małopolska Obywatelska”. Celem 
projektu było rozpoznanie potrzeb i zdania mieszkańców, członków organizacji 
pozarządowych, co do najwaŜniejszych działań do podjęcia przez władze 
regionalne w nowym okresie programowania. Przedsięwzięcie Małopolska 
Obywatelska wzorowane było na „Małopolskiej Liście Szans”, projekcie 
realizowanym przy tworzeniu Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 
na lata 2000-2006. Wówczas kaŜdy mieszkaniec województwa mógł 
wypowiedzieć się na temat najwaŜniejszych potrzeb w regionie albo poprzez 
udział w warsztatach powiatowych albo poprzez wypełnienie kuponu 
umieszczonego w dzienniku o zasięgu regionalnym. Tym razem organizacje 
pozarządowe zostały zaproszone jako sektor do zaangaŜowania się w 
przygotowanie wytycznych przyszłej strategii rozwoju. Celem projektu było 
poznanie opinii aktywnych członków organizacji obywatelskich, dotyczących 
spraw najwaŜniejszych dla rozwoju województwa, włączenie w prace nad 
strategią rozwoju jak najwięcej liczby organizacji obywatelskich i zbudowanie 
szerokiego poparcia społecznego dla działań na rzecz rozwoju Województwa. 
Projekt polegał na organizacji spotkań, podczas których dyskutowane były 
przyszłe kierunki rozwoju regionu. Efektem spotkań było wypełnienie przez 
uczestników, członków danej organizacji, ankiety „Małopolskie sprawy”. Do 
przedsięwzięcia Obywatelska Małopolska zgłosiły się 22 organizacje, z czego 
17 organizacji wzięło czynny udział w tymŜe przedsięwzięciu. Ostatecznie 
organizacje pozarządowe nadesłały 539 wypełnionych ankiet. 

 
Konsultacje Narodowego Planu Rozwoju. 

Wraz z Fundacją Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych zorganizowano w Małopolsce 
konsultacje dotyczących wstępnego projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 
2007 – 2013. Spotkania współorganizowały wspólnie z Fundacją Inicjatyw Lokalnych 
i Oświatowych Agendy Kancelarii Zarządu. 

Tworzenie wspólnych zespołów opiniuj ąco-doradczych. 
 
W ramach wzmocnienia roli organizacji pozarządowych w kształtowaniu polityki 
regionalnej samorząd województwa zapewnił organizacjom pozarządowym 
moŜliwość uczestniczenia w regionalnych Komitetach Sterujących oraz Radach. 
Przedstawiciele małopolskich organizacji pozarządowych są członkami 
następujących komitetów i rad: Regionalny Komitet Sterujący, Komisja Wspólna 
Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski, Małopolska Rada ds. 
Zatrudnienia, Małopolska Rada Edukacji, Małopolska Rada ds. Społeczeństwa 
Informacyjnego, Małopolska Rada Przeciwdziałania UzaleŜnieniom, Wojewódzka 
Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Małopolska Rada ds. Konsumentów, Małopolska 
Rada Zdrowia Publicznego. 
 
W celu kształtowania właściwej współpracy samorządu województwa  
z organizacjami pozarządowymi powołana została Małopolska Rada PoŜytku 
Publicznego, będąca organem opiniodawczo – doradczym oraz pomocniczym dla 
samorządu województwa. MRPP jest ciałem instytucjonalizującym zasadę dialogu 
obywatelskiego oraz współpracę pomiędzy sektorem publicznym a trzecim sektorem. 
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Zadaniem Rady jest podniesienie efektywności współpracy pomiędzy organami 
administracji samorządowej a organizacjami pozarządowymi. Skład Rady 
odzwierciedla wynegocjowany i zawarty w projekcie ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i wolontariacie parytet członków, ze względu na ich przynaleŜność do 
odpowiedniego sektora (organizacje pozarządowe, administracja samorządowa). 
Radę tworzą: 5 przedstawicieli administracji samorządowej, 5 przedstawicieli 
małopolskiego sektora pozarządowego oraz 2 niezaleŜnych ekspertów. 


