
 1 

Realizacja Programu współpracy z organizacjami poza rządowymi i innymi 
podmiotami prowadz ącymi działalno ść pożytku publicznego w 2007 roku. 

Opis zrealizowanych działa ń w kwartałach I-III. 
 

Współpraca samorządu województwa małopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi realizowana na podstawie corocznego Programu Współpracy to 
trwałe wkomponowanie organizacji pozarządowych w strukturę działań samorządu 
województwa i przykład dobrej praktyki współpracy, polegającej nie tylko na 
przekazywaniu przez samorząd województwa środków finansowych, lecz przede 
wszystkim na partnerskiej wymianie doświadczeń i dążeniu do rozwoju Małopolski. 

Nadrzędnym celem tej współpracy jest zaangażowanie partnerów społecznych 
w wypełnianie strategicznej misji regionu: „ Małopolska regionem szans, 
wszechstronnego rozwoju ludzi i nowoczesnej gospodarki, silnym aktywnością swych 
mieszkańców, czerpiącym z dziedzictwa przeszłości i zachowującym tożsamość  
w integrującej się Europie”. 

Powyższy cel nadrzędny realizowany był poprzez cele szczegółowe określone 
w dokumencie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007:  

1. Wzrost efektywności i skuteczności zaspokajania potrzeb mieszkańców 
Małopolski dzięki zaangażowaniu w realizację zadań województwa partnerów 
społecznych. 

2. Poprawa współpracy międzysektorowej pomiędzy sektorem pozarządowym  
a administracja publiczną. 

3. Wzmocnienie potencjału sektora pozarządowego w Małopolsce. 
4. Wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w kształtowaniu polityki 

regionalnej, tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej 
mieszkańców regionu. 

 
Priorytet 1. 
Realizacja zada ń pożytku publicznego.  
 

Głównym celem tego priorytetu było zwiększenie udziału organizacji 
pozarządowych w realizacji zadań publicznych województwa małopolskiego oraz 
zwiększenie wykorzystywanych przez organizacje do realizacji zadań pożytku 
publicznego środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych. 
 

Działanie 1. Realizacja zada ń publicznych zlecanych w trybie otwartego 
konkursu ofert.  

Mając na uwadze doświadczenie organizacji pozarządowych oraz uznając 
prawo sektora pozarządowego do rozwiązywania i współdefiniowania problemów 
społecznych, w celu zwiększenia efektywności i skuteczności zaspakajania potrzeb 
mieszkańców Małopolski w 2007 roku: 

√ organizacjom pozarządowym przekazano do realizacji, w trybie otwartych 
konkursów ofert, 21 zadań publicznych  finansowanych ze środków budżetu 
województwa małopolskiego na łączną kwotę 12 831 121,00 złotych  (kwota 
na podstawie wartości umów podpisanych z podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego, może ulec zmianie po złożeniu przez 
organizacje sprawozdań z realizacji zadań). 

√ rozdysponowano środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Środki w wysokości 3 549 385,31 złotych 
przekazane zostały organizacjom pozarządowym. Dofinansowano: 
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� 7 ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 
1 221 400,00 złotych z zakresu wsparcia prac budowlanych w obiektach 
służących rehabilitacji; 

� 5 organizacji pozarządowych prowadzących zakłady aktywności 
zawodowej na łączna kwotę 2 327 985,31 złotych. 

√ wykorzystano środki z Funduszu Pracy na finansowanie prac w ramach 
Programu Konserwator, który zakłada aktywizacje osób bezrobotnych poprzez 
okresowe zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych o niskich kwalifikacjach 
zawodowych przy pracach związanych z zachowaniem i rewitalizacją 
substancji zabytkowej oraz ochroną krajobrazu kulturowego na terenie 
województwa małopolskiego. Wartość programu w 2007 roku wynosiła  
2 500 000 zł, z czego programem objęto 2 podmioty ngo’s, a łączna kwota 
wsparcia wyniosła 70 000 tysi ęcy złotych . W ramach przedsięwzięć 
aktywizacją jest objęte 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 
Zestawienie tabelaryczne:  
 

Obszar Nazwa zadania 
Liczba ofert 
dofinanso- 

wanych 

Łączna 
kwota  

Mecenat w dziedzinie kultury 188 3 001 000,00 KULTURA I 
OCHRONA 

DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO 

Wsparcie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytkach 

84 4 376 572,00 

TURYSTYKA „Małopolska Gościnna” – zadania z 
zakresu turystyki 57 900 000,00 

Upowszechnianie kultury fizycznej 137 1 195 123,00 
KULTURA 

FIZYCZNA I SPORT Wspieranie współzawodnictwa 
sportowego dzieci i młodzieży 37 1 089 877,00 

EDUKACJA Regionalny Program Stypendialny 7 950 000,00 

Wspieranie kampanii edukacyjnych i 
społecznych w zakresie profilaktyki 
uzależnień 

10 150 000,00 

Budowanie systemu pomocy 
dzieciom i młodzieży poprzez 
wspieranie świetlic 
socjoterapeutycznych i opiekuńczo - 
wychowawczych 

1 50 000,00 
PROFILAKTYKA I 

PRZECIWDZIAŁANI
E UZALEŻNIENIOM 

Wspieranie tworzenia centrów 
integracji społecznej na mocy 
ustawy o zatrudnieniu socjalnym 

1 50 000,00 

PROMOCJA 
ZDROWIA 

Promocja zdrowia i prewencja 
schorzeń cywilizacyjnych 4 74 999,00 

 
 Promocja i organizacja wolontariatu 15 150 000,00 
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Wsparcie rozwoju infrastruktury 
społecznej trzeciego sektora 6 100 000,00 

Wsparcie i promocja 
procesów federalizacji 6 100 000,00 

Organizacja konferencji 
Małopolskiego Forum 
Organizacji 
Pozarządowych 

1 7 750,00 

WZMOCNIENIE 
POTENCJAŁU 

 
MAŁOPOSLKICH 

ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 
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Organizacja 
Małopolskich Targów 
Organizacji 
Pozarządowych 

1 15 000,00 

Poprawa kondycji rodziny 
małopolskiej 9 127 580,00 

w zakresie 
wyrównywania szans 
osób niepełnosprawnych, 
organizacji 
środowiskowego 
wsparcia dla osób i 
rodzin z osobą 
niepełnosprawną oraz 
promocji sztuki osób 
niepełnosprawnych 

13 160 000,00 
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w zakresie wsparcia 
wczesnej interwencji 3 32 000,00 

POLITYKA 
SPOŁECZNA 

Przeciwdziałanie społecznemu 
wykluczaniu osób starszych 7 60 000,00 

Zadania z dziedziny aktywizacji 
gospodarczej i ochrony dziedzictwa 
małopolskich Karpat 

1 39 520,00 

Zadania w dziedzinie 
wspomagającej rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych w kontekście 
ochrony środowiska 

9 201 700,00 EKOLOGIA ORAZ 
OCHRONA 

DZIEDZICTWA 
PRZYRODNICZEGO 

„Bezpieczna Małopolska 2007 – 
doposażenie organizacji 
działających na rzecz 
bezpieczeństwa publicznego i 
ochrony środowiska w sprzęt do 
ratownictwa techniczno-chemiczno-
ekologicznego” 

Przygotowyw
any jest 
konkurs 

0,00 

INTERPROJEKT 
MAŁOPOLSKLA 

Współpraca między 
społeczeństwami i integracja 
europejska 

Nie ogłoszono 
konkursu 0,00 

ROZWÓJ 
GOSPODARCZY I 

RYNEK PRACY 
Konserwator 2 70 000,00 

Wsparcie prac budowlanych w 
obiektach służących rehabilitacji 7 1 221 400,00 

Środki PFRON 
Zakłady Aktywności Zawodowej 5 2 327 985,31 
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Wartość środków wydatkowanych na zadania województwa realizowane przez 
partnerów społecznych, w układzie porównawczym z poprzednimi latami przedstawia 
tabela poniżej. W roku 2007 r przyrost środków finansowych w stosunku do roku 
poprzedniego prawie 50%. Wspierane bądź powierzane zadania były kontynuacją 
zadań z lat poprzednich. 
Zestawienie środków finansowych przekazanych małopolskim organizacjom pozarządowym 

na realizację zadań w latach 1999-2007 z budżetu Województwa Małopolskiego 
 (zestawienie tabelaryczne) * 

 
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Sport 1 646 462 1 533 608 1 456 495 1 550 295 1 274 521 1 178 660 1 450 000 1 538 000 2 285 000 

Mecenat kultury 1 077 009 657 454 910 084 1 068 501 649 133 820 000 1 199 200 1 034 000 3 001 000 

Ochrona zabytków 757 000 675 000 755 472 985 365 822 205 450 000 1 100 000 0 4 376 572 

Turystyka 153 000 190 000 148 000 175 000 182 000 299 500 1 314 559 504 441 900 000 

Polityka społeczna 297 000 288 000 321 000 104 000 215 000 288 305 528 589 517 049 379 580 

Edukacja     77 150 60 000   20 000 980 000 1 097 542 950 000 

Ochrona Zdrowia           30 000 31 612 71 875 74 999 

Bezpieczeństwo na 
drogach 

            150 000 0 0 

Wsparcie org. 
pozarządowych 

          119 174 245 000 242 542 372 750 

Obszary wiejskie i 
środowisko 

              78400 241 220 

OSP         6 600 000 1 500 000 500 000 564 374 0 

Profilaktyka 
uzaleŜnień 

          37405   138000 250 000 

Interprojekt 
Małopolska 

        0 

SUMA 3 777 471 3 154 062 3 668 201 3 943 161 9 886 499 8 730 512 12 435 556 8 772 932 12 831 121 

 
* Uwaga:  W zestawieniu nie ujęto środków PFRON oraz Funduszu Pracy (Konserwator). 
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* Uwaga:  W zestawieniu nie ujęto środków PFRON oraz Funduszu Pracy (Konserwator). 
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Działanie 2. Wykorzystanie funduszy strukturalnych przez organizacje 
pozarządowe do realizacji zada ń pożytku publicznego.  

 
W 2007 roku organizacje pozarządowe realizowały 14 projektów w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (działania 2.1, 2.3 
i 2.4) na łączną kwotę dofinansowania 6 661 908,42 zł. (projekty zostały wyłonione  
w konkursach ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w latach 
2005-2006). 

Wśród projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe 
w działaniu 2.1 ZPORR znalazły się szkolenia językowe, szkolenia z zakresu 
przedsiębiorczości, marketingu, zarządzania oraz szkolenia komputerowe, a także 
usługi doradcze z zakresu umiejętności interpersonalnych. 

W działaniu 2.3 ZPORR jeden projekt jest realizowany przez organizację 
trzeciego sektora. Proponuje on kursy zawodowe w zawodach: spawacz, 
sprzedawca, magazynier, przedstawiciel handlowy, krawiec oraz usługi doradcze 
i informację zawodową. 

W działaniu 2.4 ZPORR organizacje pozarządowe prowadzą szkolenia 
zawodowe i okołozawodowe z zakresu: księgowości, administracji, obsługi 
turystycznej, technik sprzedaży oraz usług kosmetycznych.  
  

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 20 07 – 2013. 

Od początku 2007 r. trwały przygotowania do wdrażania Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego. MRPO to najważniejszy program 
finansowany ze środków europejskich w latach 2007-2013 w Małopolsce, który jest 
jednym z pięciu polskich Programów regionalnych, które jako pierwsze zostały 
zatwierdzone przez Komisję Europejską. Dzięki temu możliwe będzie uruchomienie 
pierwszych konkursów na przełomie 2007 i 2008 roku.  

Ponadto bazując na doświadczeniach z funkcjonowania Punktu Informacyjnego 
ZPORR w celu usprawnienia przepływu informacji dotyczących funduszy 
europejskich w ramach Departamentu Funduszy Europejskich powstaje Centrum 
Informacji Fundusze Europejskie w Małopolsce FEM, z którego usług będą mogli 
korzystać przedstawiciele organizacji pozarządowych. Oferta Centrum 
Informacyjnego FEM to przede wszystkim bezpłatne konsultacje na temat możliwości 
pozyskania środków z funduszy europejskich oraz bezpłatne szkolenia w zakresie 
pisania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu. Efektem lepszego dostępu 
do informacji na temat możliwości pozyskania funduszy powinna być większa ilość 
bardzo dobrych projektów oraz procentowy wzrost udziału projektów organizacji 
pozarządowych w ogólnej liczbie składanych wniosków o dofinansowanie. 

 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

 
W 2007 roku WUP w Krakowie, jako Instytucja Wdrażająca dla PO KL 

prowadził akcję informacyjno – promocyjną tego programu operacyjnego. W I – III 
kwartale 2007 roku zorganizowano 9 spotkań informacyjnych dot. PO Kapitał Ludzki 
dla potencjalnych projektodawców, w których uczestniczyło około 80 przedstawicieli 
organizacji pozarządowych.  
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Projekt GROW 
 

W ramach projektu GROW realizowane są 2 podprojekty z udziałem 
organizacji pozarządowych: „Championing Neighbourhoods” oraz „FEW! 
Finansowanie Przedsiębiorczości Kobiet”. 

√ Ogólnym celem projektu „Championing Neighbourhoods” jest wspieranie 
organizacji pozarządowych w każdym z regionów partnerskich w realizacji ich 
zadań statutowych, jak również zgłębienie wiedzy o różnych metodach pracy 
organizacji w regionach. W przedsięwzięciu uczestniczą organizacje z 3 
regionów partnerskich: Andaluzja (SP), Południowo-Wschodnia Anglia (UK)  
i Małopolska. W Małopolsce projekt realizowany jest przez Polską Akademię 
Nauk i Fundację Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych, a jego celem 
szczegółowym jest wsparcie powstających organizacji pozarządowych oraz 
stworzenie mapy ich aktywności. Projekt ma również umożliwiać 
rozpowszechnianie informacji oraz wiedzy zdobytej z każdego z regionów 
wśród szerszej grupy odbiorców, mieszkańców, samorządów oraz 
zdefiniowanie czynników sukcesu w kontekście funkcjonowania organizacji 
pozarządowych. W trakcie trwania projektu organizacje pozarządowe miały 
możliwość zaprezentowania swojej działalności. Opublikowana zostanie 
książka z przykładami najlepszych praktyk, która stanowić będzie narzędzie 
do poprawy działalności organizacji pozarządowych, jak również przyczyni się 
w znaczny sposób do zwiększenia udziału tych organizacji na polskim rynku. 

√ Z kolei projekt „FEW! Finansowanie Przedsiębiorczości Kobiet” realizowany 
jest przez Fundację Kobiecą eFKa. Jego celem jest tworzenie sieci kontaktu  
i wsparcia, pozwalającej przedsiębiorczyniom z jednej strony wymieniać 
pożyteczne informacje, a z drugiej mieć grupę odniesienia, pomagającą 
przezwyciężyć własną izolację i stres. Tworzeniu sieci służą regularne 
spotkania z zapraszanymi gośćmi. Młodsze, początkujące przedsiębiorczynie 
mają okazję na tych spotkaniach poznać kobiety, które od dawna prowadzą 
firmy i osiągnęły sukces. W ramach projektu przygotowywany jest również 
film, dokumentujący sytuację początkujących oraz już zaawansowanych 
przedsiębiorczyń z Małopolski. Film wraz z towarzyszącą mu publikacją 
będzie elementem lokalnej kampanii lobbingowej pokazującej decydentom 
politycznym, że warto zainwestować w rozwój kobiecej przedsiębiorczości.  

 
Projekt SMART 

 
W ramach projektu SMART realizowane są 3 podprojekty z udziałem 

organizacji pozarządowych: „CAB-NET – Budowanie potencjału organizacji 
pozarządowych”, „EURE – Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie” oraz 
„Tradition Plus” – „Tradycja Plus”. 

√ Celem projektu CAB-NET, realizowanego przez Stowarzyszenie  
„U Siemachy”, jest podniesienie jakości usług świadczonych przez organizacje 
pozarządowe z Małopolski poprzez realizację serii działań nakierowanych na 
rozwijanie umiejętności kadr. Projekt skierowany jest do następujących grup 
docelowych: 1) kierownicy, członkowie, wolontariusze, pracownicy organizacji 
pozarządowych pracujących w dziedzinie pomocy społecznej,  
w szczególności pracy z dziećmi i młodzieżą 2) osoby, które dążą do podjęcia 
pracy w tym obszarze w sektorze pozarządowym. Celem działań projektowych 
jest analiza zarówno potrzeb, jak i potencjału lokalnych środowisk  
w Małopolsce (miasta Kraków i Tarnów), jak i zidentyfikowanie możliwości 
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profesjonalizacji usług organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą 
defaworyzowaną.  

√ Głównym celem projektu EURE, realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin 
Polska Sieć Energie Cités, jest promocja energii odnawialnej w Małopolsce 
oraz wzrost jej wykorzystania w ogólnym bilansie energetycznym. W ramach 
projektu podejmowane są nie tylko działania promocyjne i informacyjne jak 
wykorzystać energię odnawialną, ale również prowadzone jest praktyczne 
doradztwo z tego zakresu. Działania te pomogą w przygotowaniu inwestycji 
wykorzystujących energię odnawialną, a także w przygotowaniu nowych 
projektów dotyczących efektywności energetycznej ubiegających się  
o dofinansowanie z funduszy strukturalnych. Wszystkie proponowane 
działania mają na celu poprawę współpracy pomiędzy sektorem publicznym  
i prywatnym.  

√ Głównym celem projektu „Tradition Plus” – „Tradycja Plus” realizowanego 
przez Stowarzyszenie Gościniec Czterech Żywiołów we współpracy  
z czterema małopolskimi gminami (Sułkowice, Lanckorona, Stryszów, 
Mucharz) jest: 1. Wykorzystanie potencjału turystycznego (kulturowo - 
przyrodniczego) obszaru 4 gmin do efektywnego stymulowania rozwoju 
społeczno-gospodarczego. 2. Aktywizacja społeczności lokalnej w kierunku 
działań związanych z rozwojem turystyki, generujących dodatkowe dochody 
wśród mieszkańców wsi. 3. Tworzenie warunków do dywersyfikacji 
zatrudnienia na obszarach wiejskich przez tworzenie nowych miejsc pracy  
w sektorze turystyki. 4. Poprawa jakości życia mieszkańców rejonu.  
5. Integracja społeczna i identyfikacja wizualna obszaru 4 gmin wokół 
tworzonej marki. 6. Wdrożenie strategii obejmującej rozwój 4 gmin  
i zawierającej działania sprzyjające rozwiązaniu wyżej określonych 
problemów.  

 
„Wzmocnienie efektywno ści funkcjonowania małopolskich instytucji rynku 

pracy – Projekt Parasolowy” 
 
W projekcie w charakterze beneficjentów ostatecznych uczestniczy 12 

organizacji pozarządowych. Zostały one objęte wsparciem w ramach Cyklicznych 
Spotkań Tematycznych, dotyczących m.in.: przygotowania projektu, promocji, 
rekrutacji, monitoringu i ewaluacji projektu.  
Uczestnicy korzystali również z usług doradczych w ramach inżynierii projektowej, 
gdzie w mniejszych grupach przy pomocy ekspertów pogłębiali wiedzę w wybranym 
przez siebie obszarze. Podczas spotkań i wizyt studyjnych mieli możliwość wymiany 
doświadczeń, podpatrywania dobrych praktyk i uczenia się od siebie nawzajem. 

Dzięki udziałowi w projekcie przedstawiciele organizacji pozarządowych 
podnieśli swoje kwalifikacje i wiedzę głównie w obszarze praktycznych aspektów 
wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku udziału w 
projekcie uczestnicy zapoznali się z działalnością wybranych instytucji rynku pracy 
(organizacji pozarządowych, powiatowych urzędów pracy, instytucji szkoleniowych). 
Projekt umożliwił wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk projektowych. Przy 
udziale ekspertów zainicjowano współpracę przy opracowaniu projektów EFS, 
zarówno w partnerstwie pomiędzy organizacjami pozarządowymi, jak i innymi 
instytucjami rynku pracy. 
 

Punkty informacyjne 

W 2007 roku organizacje pozarządowe mogły korzystać z pomocy punktów 
informacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowanych w Krakowie 
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(przy którym działa także Euroteka), Nowym Sączu i Tarnowie oraz ZPORR  
i INTERREG mieszczących się w Krakowie. Przedstawiciele organizacji 
pozarządowych przez cały rok mogli bezpośrednio lub telefonicznie uzyskać 
informacje na temat możliwości skorzystania, z ww. funduszy.  
 
 
Priorytet 2. 
Dobra współpraca mi ędzysektorowa. 
 

Głównym założeniem tego priorytetu było usprawnianie systemu wymiany 
informacji pomiędzy sektorem pozarządowym a administracją publiczną poprzez 
stworzenie narzędzi skutecznej wymiany informacji, które to zapewnią bieżący  
i szybki przepływ informacji, a tym samym przyczynią się do doskonalenia 
międzysektorowych relacji partnerskich.  
 
Działanie 1. Stworzenie narz ędzi skutecznej wymiany informacji. 
 

√ Strony internetowe www.malopolskie.plngo. W ramach realizacji tego celu 
strategicznego, systematycznie rozbudowywane są strony internetowe 
poświęcone współpracy samorządu województwa małopolskiego z sektorem 
pozarządowym www.malopolskie.pl/ngo. Można tam odnaleźć nie tylko 
informacje o inicjatywach samorządu województwa kierowanych do 
małopolskiego sektora pozarządowego, ale również wszystkie inne informacje 
ważne i dotyczące organizacji pozarządowych, czyli bieżące wydarzenia, 
szkolenia, konkursy i konferencje. Zamieszczane są tam również praktyczne 
informacje na temat źródeł finansowania działalności organizacji 
pozarządowych, czyli informacje o aktualnie możliwych do wykorzystania 
środkach finansowych, w tym dostępnych nie tylko z budżetu Województwa 
Małopolskiego, czy też ministerstw, ale także o środkach finansowych 
pochodzących z programów unijnych i zagranicznych. Na stronach można 
również odnaleźć przydatne dla organizacji pozarządowych adresy, kontakty  
i linki, a także akty prawne dotyczące III sektora oraz wydawnictwa, poradniki  
i informatory adresowane do ngo’s. Na stronach można przeczytać 
sprawozdania działalność działalności Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego 
oraz odnaleźć kontakt do Rady rada@malopolska.mw.gov.pl. Co więcej na 
stronie www.malopolskie.pl/ngo organizacje pozarządowe mogły odnaleźć 
ujednolicone wzory dokumentów, które wykorzystywane są w ogłaszanych 
przez Województwo Małopolskie otwartych konkursach ofert na realizację 
zadań publicznych samorządu województwa. Obecnie rozpoczęły się parce 
nad przebudową strony i dostosowania jej do nowej szaty graficznej i nowych 
funkcjonalności. 

√ Strony Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, ROPS 
oraz WUP w Krakowie. Informacje od organizacji pozarządowych  
o planowanych wydarzeniach można było także odnaleźć na stronie 
internetowej Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom 
www.uzaleznienia-malopolska.pl oraz na stronach ROPS www.rops.krakow.pl. 
Z kolei informacje o środkach finansowych UE organizacje pozarządowe 
mogły odszukać na stronach Wojewódzkiego Urzędu Pracy www.wup-
krakow.pl oraz na stronach regionalnego portalu internetowego Wrota 
Małopolski.  

√ Komunikaty NGO’S na stronie www.malopolskie.pl/ngo. Za pomocą stron 
internetowych Urzędu Marszałkowskiego poświęconych współpracy  
z organizacjami pozarządowymi oba sektory mogły wzajemnie informować się 
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o planowanych kierunkach działań. Na owych stronach umieszczano nie tylko 
informacje o aktualnych inicjatywach podejmowanych przez samorząd 
województwa małopolskiego oraz informacje na temat inicjatyw istotnych dla 
sektora pozarządowego o charakterze ogólnokrajowym czy też zagranicznym, 
ale również ogłoszenia i komunikaty pochodzące od samych ngo’s. Od 
początku 2007 roku organizacje pozarządowe w dziale Komunikaty 
zamieszczały różnego rodzaju ogłoszenia i komunikaty, informując tym 
samym i prezentując własne działania, inicjatywy i projekty.  

√ Współtworzenie Programu Współpracy na rok 2008. W ramach wzajemnego 
informowania się o planowanych kierunkach działania organizacje 
pozarządowe po raz kolejny zostały zaproszone do udziału w pisaniu 
Programu Współpracy na 2008 rok, aby nowo powstający dokument w jak 
najszerszym stopniu korespondował z oczekiwaniami małopolskiego sektora 
pozarządowego. Przedsięwzięcie tak jak w ubiegłym roku polegało na 
wypełnieniu Ankiety, którą rozesłano pocztą internetową do około 300 
organizacji pozarządowych. Za pomocą Ankiet organizacje pozarządowe 
zgłosiły własne uwagi, propozycje oraz oczekiwania odnośnie do Programu 
Współpracy na 2008 rok.  

√ Małopolski Informator Europejski (MIE). W 2007 roku ukazało się 5 numerów 
Małopolskiego Informatora Europejskiego, który jest wydawnictwem 
redagowanym przez Zespół ds. Integracji Europejskiej przy Współpracy 
Przedstawicieli Województwa Małopolskiego w Brukseli. Informator jest 
rozsyłany pocztą tradycyjna i elektroniczną i trafia do około 800 odbiorców. 
Dostępny jest również na stronie internetowej pod adresem 
www.wrotamalopolski.pl/root_UE lub poprzez przesłanie zgłoszenia drogą 
elektroniczną na adres europa@malopolska.mw.gov.pl. W MIE można 
odnaleźć aktualne informacje o wydarzeniach w UE, o programach 
europejskich oraz o ogłaszanych przez Komisję Europejską konkursach do 
programów wspólnotowych, a także o ofertach dotyczących poszukiwania 
partnerów do realizacji projektów europejskich. 

√ Kwartalnik ROPS „Es-O-Es”. W 2007 roku ukazały się 3 numery kwartalnika, 
każdy po 1500 egzemplarzy. 

√ Konferencje MFOP. Inną ważną formą współpracy mającą na celu 
usprawnienie systemu wymiany informacji pomiędzy administracją 
samorządową a organizacjami pozarządowymi była organizacja  
i współorganizacja konferencji, seminariów, debat służących podnoszeniu 
wiedzy, wymianie doświadczeń pomiędzy organizacjami i administracją.  
W czerwcu 2007 r. odbyła się VIII edycja konferencji Małopolskiego Forum 
Organizacji Pozarządowych, w której uczestniczyło ok. 200 przedstawicieli 
ngo’s, a w grudniu 2007 r. zorganizowana zostanie kolejna, czyli IX 
Konferencja. MFOP to niesformalizowana platforma współpracy i wymiany 
doświadczeń pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, dzięki 
której możliwe jest nie tylko wzajemne informowanie się o planowanych 
kierunkach działania, wymiana doświadczeń, promocja dobrych przykładów, 
czy też upowszechnianie dobrych praktyk, ale również podnoszenie 
kwalifikacji przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych poprzez 
organizowane w ramach Forum, warsztaty, szkolenia oraz panele dyskusyjne. 
Ostatecznie instytucja MFOP stała się trwałym punktem współpracy 
samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na stałe wpisanym 
w coroczny kalendarz międzysektorowej współpracy. 

√ Bazy danych. W 2007 roku w dalszym ciągu aktualizowano i rozbudowywano 
bazę Małopolskich Organizacji Pozarządowych oraz bazę Organizacji Pożytku 
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Publicznego znajdującą się na stronach regionalnego portalu internetowego 
Wrota Małopolski. Oprócz tego aktualizowana była również baza małopolskich 
organizacji pozarządowych działających w polu profilaktyki i przeciwdziałania 
uzależnieniom, znajdującą się na www.uzaleznienia-malopolska.pl oraz baza 
małopolskich organizacji pozarządowych działających na polu pomocy 
społecznej znajdującą się na stronie www.rops.krakow.pl. 

√ Kontakt. Dodatkowo organizacje pozarządowe na bieżąco mogą kontaktować 
się z administracją samorządową za pomocą specjalnie utworzonego w tym 
celu emalia: ngo@malopolska.mw.gov.pl. 

 
Działanie 2. Stworzenie platformy współpracy pomi ędzy przedstawicielami 
administracji samorz ądowej w Małopolsce (gminnej, powiatowej, wojewódzki ej) 
odpowiedzialnymi za relacje z trzecim sektorem. 

W 2007 roku utrzymane zostały także działania na rzecz tworzenia platformy 
współpracy pomiędzy przedstawicielami administracji samorządowej w Małopolsce 
odpowiedzialnymi za relacje z III sektorem, dzięki uczestnictwu w składzie 
Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego przedstawicieli reprezentujących władze 
pozostałych dwóch szczebli samorządów: Jacek Pająk – starosta bocheński 
reprezentujący Konwent Starostów Małopolski oraz Stanisław Ślimak – wójt Szaflar – 
reprezentujący Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. 

W styczniu 2007 roku ukazało się wydawnictwo poświęcone tematyce 
współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego  
w Województwie Małopolskim. Prezentowane opracowanie jest fotografią stanu 
współpracy, z punktu widzenia obu zainteresowanych stron. Bazuje na różnych 
technikach badań – ilościowych i jakościowych, które pozwoliły ocenić jej skalę oraz 
pogłębić wiedzę na temat głównych problemów i barier we współpracy. 

Ponadto opracowana została baza adresowa osób odpowiedzialnych za 
współpracę z organizacjami pozarządowymi w powiatach i gminach Małopolski. 

 
Priorytet 3. 
Silne i sprawne organizacje pozarz ądowe 

 
Głównym celem tego priorytetu było wzmocnienie potencjału sektora 

pozarządowego w Małopolsce poprzez podjęcie i przeprowadzenie działań 
zmierzających do profesjonalizacji kadr oraz wzmocnienia instytucjonalnego 
małopolskich organizacji pozarządowych, a co za tym idzie do niwelowania 
zróżnicowania wewnątrz sektora i wyrównywania szans organizacji.  
 
Działanie 1. Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji czło nków organizacji: 
 

W ramach tego działania skoncentrowano się nie tylko na podnoszeniu 
kwalifikacji przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych, ale również na 
zwiększeniu skuteczności w aplikowaniu po środki finansowe dostępne dla 
organizacji zarówno w budżecie województwa małopolskiego, jak i w funduszach 
unijnych. 
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Szkolenia, warsztaty i konferencje 

√ szkolenia związane z realizacją zadań publicznych (otwarte konkursy ofert): 

� szkolenia dot. sposobu aplikowania o środki z budżetu województwa  
w ramach następujących otwartych konkursów ofert: "Promocji i organizacji 
wolontariatu", "Wzmacniania potencjału małopolskiego sektora 
pozarządowego" oraz z zakresu pomocy społecznej. Podczas szkoleń 
szczegółowo omówiono Regulaminy konkursów, kryteria oceny formalnej oraz 
merytorycznej oraz najważniejsze warunki wynikające z postanowień 
ramowego wzoru umowy na realizację zadania publicznego. W sumie  
w szkoleniach uczestniczyło ponad 50 osób.  

� szkolenia dot. zasad rozliczania projektów finansowanych z budżetu 
województwa tj. "Promocji i organizacji wolontariatu", "Wzmacniania 
potencjału małopolskiego sektora pozarządowego", „Mecenatu Kultury” oraz  
z zakresu pomocy społecznej. Na szkoleniu omówiono podstawowe zasady 
rozliczania dotacji oraz składania sprawozdań końcowych z realizacji zadania 
publicznego. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji, które 
otrzymały dotację z UMWM. 

√ szkolenia dot. funduszy strukturalnych: 

� szkolenia na temat pozyskiwania środków finansowych z UE organizowane 
były w 2007 roku głownie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie  
z zakresu PO KL. W okresie od marca do września odbyło się 9 spotkań 
inforamcyjno – promocyjnych na temat środków PO KL, w których 
uczestniczyło około 80 przedstawicieli ngo’s. 

√ szkolenia związane z podnoszeniem kompetencji i profesjonalizacją członków 
organizacji pozarządowych: 

� w ramach konkursu grantowego wsparcie infrastruktury społecznej III 
sektora dofinansowano 6 projektów (na łączną kwotę 100 tys. zł) 
realizowanych przez organizacje pozarządowe, które prowadziły szkolenia 
i doradztwo dla sektora pozarządowego. Szkolenia obejmowały m.in. 
następującą tematykę: strategiczne planowanie rozwoju organizacji, 
budowanie wizerunku organizacji, fundraising, rachunkowość organizacji 
pozarządowej, przygotowanie projektu i opracowanie wniosku grantowego, 
aplikowanie po środki UE, finanse projektu - budżet, źródła finansowania 
organizacji, zakładanie organizacji i uzyskiwanie statusu organizacji 
pożytku publicznego, biznes plan organizacji.  

� ponadto środki WM przekazane zostały federacjom organizacji 
pozarządowych, które wykorzystały je na szkolenia i profesjonalizację 
swoich członków. Dofinansowano 6 projektów na łączną kwotę 100 tys. zł. 

� Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zorganizował w 2007 roku 
szkolenia dla organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy 
społecznej z zakresu: „Przygotowanie projektów w sprawie pozyskiwania 
środków na realizację zadań statutowych. Źródła finansowania projektów 
organizacji pozarządowych działających obszarze pomocy społecznej”; 
"Doskonalenie warsztatu pracy z wychowankiem" oraz "Doskonalenie 
warsztatu pracy z rodziną zastępczą", a także szkolenia w ramach 
programu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – interwencje 
w przemocy domowej – w powiatach: brzeskim, gorlickim i krakowskim”. 
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Współorganizacja konferencji, seminariów, warsztató w oraz realizacja 
wspólnych programów i projektów 

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 także udzielił licznych 
rekomendacji.  

Pomoc organizacjom pozarządowym przy realizacji projektów odbywała się 
również poprzez zamieszczenie informacji na stronach internetowych Urzędu 
Marszałkowskiego www.malopolskie.pl/ngo, na stronie internetowej Pełnomocnika 
ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom www.uzaleznienia-malopolska.pl 
oraz na stronach internetowych ROPS www.rops-krakow.pl, Departamenty Urzędu 
Marszałkowskiego oraz jednostki organizacyjne wspierały finansowo, organizacyjnie 
lub logistycznie szereg konferencji, sympozjów i spotkań m.in.: 

√ Współogranizacja konferencji Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych 
oraz Małopolskich Targów Organizacji Pozarządowych. 

√ Współorganizacja uroczystej gali rozstrzygającej konkurs „Pro Publico Bono”, 
nagradzający najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy obywatelskie  
w skali kraju, regionu, a przede wszystkim lokalnej społeczności.  

√ W ramach IW INTERREG IIIC we wrześniu 2007 roku podczas II Małopolskich 
Targów Organizacji Pozarządowych zorganizowano spotkanie informacyjno – 
promocyjne, na którym pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 
oraz Fundacji Kobiecej eFKa prezentowali najlepsze praktyki z wdrażania 
międzyregionalnej operacji ramowej GROW finansowanej w ramach Inicjatywy 
Wspólnotowej INTERREG IIIC Zachód. Swoje doświadczenia zaprezentowały 
organizacje pozarządowe, które wzięły udział w realizacji GROW jako małopolski 
partner podprojektu zatwierdzonego w Programie GROW. 

√ W ramach współpracy WUP z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności podczas 
Regionalnego Forum Edukacyjnego prezentowano informacje o zawodach i o 
rynku pracy oraz usługach Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. 

√ Pełnomocnik ZWM ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom we 
współpracy z organizacjami pozarządowymi podjął w 2007 roku następujące 
inicjatywy: 

� Marzec 2007 II Ogólnopolska Konferencja „Obraz siebie u osób  
z syndromem DDA – aspekty psychoterapii” we współpracy  
z Krakowskim Stowarzyszeniem Terapeutów Uzależnień; 

� Październik 2007 konferencja pod nazwą „Przyczyny i skutki 
niedostosowania społecznego. Jak przeciwdziałać demoralizacji w 
placówkach oświatowych” we współpracy z Centrum Edukacyjnym 
Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania; 

� Październik 2007 konferencja „Zarządzanie przez przywództwo – 
system liderów jako model pracy organizacji pozarządowych  
z wolontariuszami” we współpracy ze Stowarzyszeniem „WIOSNA”. 

� We współpracy ze Stowarzyszeniem MANKO zorganizowano dwie 
edycje szkolenia dla przedstawicieli gmin pt.:. „Lokal bez papierosa”. 
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� Z kolei w maju i październiku we współpracy ze Stowarzyszeniem  
„U Siemachy” zorganizowano dwie edycje cyklicznie odbywającej się 
imprezy Forum Młodzieżowych Liderów Środowiskowych. 

� We współpracy z Fundacją Rozwoju Społecznego „Demos” 
przygotowano materiał filmowy „Projekt Młodzieżowych Liderów 
Środowiskowych lata 2006-2007. 

� Ponadto w październiku we współpracy z Andrychowskim 
Stowarzyszeniem Trzeźwości Klub Integracji Społecznej „WATRA” 
zorganizowano spotkanie integracyjne Stowarzyszeń i Klubów 
Abstynenckich z Małopolski. 

� Również w październiku wspólnie z „ARKĄ” Poradnią Specjalistyczną  
i Telefonem Zaufania w Tarnowie oddział w Nowym Sączu 
zorganizowane zostało sympozjum pt. „Więzi rodzinne a emigracja”. 

 
W 2007 roku realizowane były równie ż wspólne programy i projekty, m. in:  

√ WUP i Fundacja Partnerstwo dla Środowiska realizowały projekt pn.: 
„Wzmocnienie efektywności funkcjonowania małopolskich instytucji rynku 
pracy- PROJEKT PARASOLOWY”. 

√ Współpraca WUP z Małopolskim Związkiem Pracodawców w ramach 
realizowanego projektu „Kobieta pracująca”. Udział w seminariach 
organizowanych dla beneficjentów projektu i prowadzenie prezentacji na temat 
aktualnej sytuacji na małopolskim rynku pracy. Usługi w ramach EURES oraz 
usługi informacji i poradnictwa zawodowego świadczonej przez PSZ. 

√ WUP współpracował także ze Stowarzyszeniem Rodzin „Zdrowie Psychiczne” 
w zakresie prowadzenia zajęć warsztatowych dla członków Stowarzyszenia 
„Jak przygotować się do poszukiwania pracy”. 

√ Ponadto WUP popularyzował informacje nt. organizacji pozarządowych 
działających w obszarze rynku pracy wśród klientów Centrów Informacji  
i Poradnictwa Zawodowego, w Sali Informacji Zawodowej oraz podczas 
spotkań i seminariów. Natomiast, dzięki współpracy z Metodystycznym 
Centrum Edukacyjnym w ramach udostępnianego lokalu wyposażonego  
w sprzęt komputerowy, pracownicy Centrum przeprowadzili 15 warsztatów pn. 
”Internet i komputer narzędziem poszukiwania pracy”. 

√ Dzięki współpracy WUP ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Diecezji 
Tarnowskiej oraz Domem dla Bezdomnych Mężczyzn „Caritas” udało się 
udzielić pomocy i wsparcia osobom bezrobotnym i poszukującym pracy oraz 
zagrożonym wykluczeniem społecznym.  

√ I Małopolski Plebiscyt "POZA STEREOTYPEM" - Senior Roku 2006 – 
współpraca ROPS i Stowarzyszenia Akademia Pełni Życia oraz Sądeckiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w wyborze laureatów plebiscytu 
rozstrzygniętego we wrześniu 2007 r. Wręczenie tytułu oraz wyróżnień 
nastąpiło podczas uroczystości organizowanej z okazji Międzynarodowego 
Dnia Osób Starszych, przez ROPS ze Stowarzyszeniem Akademia Pełni 
Życia. 

√ ROPS współpracował również z Fundacją "PLUS" w projekcie „Take a New 
Look!” – wsparcie ROPS przy organizacji bezpłatnych szkoleń dla specjalistów 
pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzicami realizowanym  
w ramach międzynarodowego projektu „Take a New Look!  International and 
Innovative model of work for staff educating parents of children with special 
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needs”. Celem szkolenia było dostarczenie narzędzi (począwszy od 
konkretnych metod i technik pracy a skończywszy na nowym spojrzeniu na tę 
problematykę i inspiracji do budowania własnych rozwiązań), pomocnych  
w doskonaleniu własnego warsztatu pracy i rozwiązywaniu trudności 
wynikających ze specyfiki tej dziedziny pracy.  

√ Czynny udział przedstawicieli Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Akcji 
Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej, Stowarzyszenia „Arka”, Poradni 
Specjalistycznej i Telefonu Zaufania w pracach Małopolskiej Rady Polityki 
Prorodzinnej.  

√ Współpraca ROPS z Fundacją "Archon+" przy dystrybucji poradnika 
Zastępcze Rodzicielstwo - 400 egz. 

√ W ramach inicjatyw „Study Tours to Poland” – Programu „Przemiany  
w Regionie – RITA” Fundacji „Edukacja dla Demokracji” Pełnomocnik ZWM 
ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom we współpracy  
z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie 
zorganizowali w maju i październiku dwie wizyty studyjne studentów  
z Białorusi, Ukrainy oraz Obwodu Kaliningradzkiego. 

√ Pełnomocnik ZWM ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom we 
współpracy ze Stowarzyszeniem MANKO realizuje kampanię społeczną 
„Miesiąc Odpowiedzialnej Sprzedaży – Małopolska 2007. Ponadto 
przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczyli w projektach: 
„Małopolski Konkursu na Bajki Profilaktyczne i Ilustracje do Bajek 
Profilaktycznych” oraz Małopolski Konkursu na Plakat Rodzinny „Porozmawiaj 
ze mną mamo, porozmawiaj ze mną tato – Małopolska Rodzinna”  

 

Wydawnictwa po święcone źródłom finansowania projektów organizacji 
pozarządowych 

Obecnie przygotowywany jest poradnik poświęcony tematyce pozyskiwania 
środków finansowych przez organizacje pozarządowe. Opracowany poradnik będzie 
zawierał praktyczne informacje o źródłach finansowania działalności organizacji 
pozarządowych, o jakie można się będzie ubiegać w 2008 roku począwszy od 
środków regionalnych samorządowych, poprzez krajowe, aż po środki unijne  
i zagraniczne. Wydawnictwo ukaże się na przełomie grudnia – stycznia 2008 roku. 

 
Pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów mi ędzynarodowych 

Pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów międzynarodowych to jedna  
z ważniejszych form współpracy samorządu województwa z organizacjami 
pozarządowymi. Pomoc taką zapewnia Zespół ds. Integracji Europejskiej  
w Kancelarii Zarządu oraz przedstawiciel Małopolski w Brukseli. 

Główne działania Zespołu ds. Integracji Europejskiej Zespołu Współpracy 
Międzynarodowej skupiały się na prowadzeniu akcji informacyjnych, tworzeniu baz 
danych o programach, inicjatywach europejskich oraz dostępnych funduszach, jak 
również możliwościach uczestniczenia w nich partnerów z Województwa, a także na 
prowadzeniu punktu kontaktowego i koordynacji działań Biura Regionalnego  
w Brukseli. Dzięki informacjom uzyskanym z Biura Województwa Małopolskiego 
wiele instytucji i podmiotów z regionu nawiązało już współpracę międzynarodową 
oraz uczestniczy w realizacji projektów dofinansowanych przez UE.  



 15 

Pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów międzynarodowych zapewnia 
także organizacjom pozarządowym Departament Polityki Regionalnej  
i Przestrzennej. 

 
Działanie 2. Wzmocnienie procesów integracji sektor a pozarządowego  
w Małopolsce.  

 
Mając na uwadze, iż proces integracji III sektora jest nie tylko szansą, ale  

i bazą dla jego rozwoju, w 2007 roku konsekwentnie prowadzono działania mające 
na celu jego integrację, aby dzięki temu nie tylko wzmacniać jego potencjał, ale 
również, aby zwiększać zakres i jakość usług przez niego świadczonych. 

 
Wsparcie i promocja procesów federalizacji 

W 2007 roku konsekwentnie promowano ideę organizacji parasolowych, jako 
formy będącej szansą na rozwój małych organizacji i wzmacniającej sektor 
pozarządowy, aby w coraz większym zakresie mógł realizować zadania o randze 
regionalnej. W maju rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert. Dotacje uzyskało 6 
podmiotów na łączną kwotę 100 000 tysięcy złotych. Dofinansowane projekty 
dotyczą m. in.: profesjonalizacji członków federacji już istniejących oraz utworzenia 
trzech nowych federacji. 

 
Konferencje MFOP, bran żowe platformy współpracy oraz targi małopolskich 

organizacji pozarz ądowych 

Ważną formą współpracy mającą na celu wzmocnienie integracji sektora 
pozarządowego była organizacja konferencji, seminariów oraz debat służących 
podnoszeniu wiedzy, wymianie doświadczeń oraz promocji „dobrych przykładów” 
pomiędzy przedstawicielami małopolskiego sektora pozarządowego.  

√ Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych i Małopolskie Targi 
Organizacji Pozarządowych. W 2007 roku po raz pierwszy organizację 
konferencji Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz 
Małopolskich Targów Organizacji Pozarządowych zlecono sektorowi 
pozarządowemu w formie otwartego konkursu ofert. W czerwcu Fundacja dla 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, której oferta wygrała konkurs 
współorganizowała VIII konferencję MFOP pod hasłem "Partnerstwo  
w działaniach społecznych". Kolejna konferencja planowana jest tradycyjnie 
na grudzień 2007 roku. Z kolei organizacją II Małopolskich Targów Organizacji 
Pozarządowych, w których wzięło udział około 100 uczestników, a stoiska 
przygotowało 35 organizacji pozarządowych, zajęła się wyłoniona w otwartym 
konkursie ofert Fundacja „Instytut Studiów Strategicznych”.  

√ Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych. W 2007 roku odbyła się także konferencja  
II Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych. Myślą przewodnią tego spotkania był temat: 
”Możliwości wsparcia przez Fundusze Unii Europejskiej potencjału organizacji 
pozarządowych w działaniach podejmowanych na rzecz osób 
niepełnosprawnych w okresie 2007-2013”. Forum to odbyło się w ramach VIII 
Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością” 
organizowanego w dniach od 25 maja do 2 czerwca 2007 r. w ramach 
współpracy samorządów Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego. 
Głównym organizatorem Forum był Zespół ds. rehabilitacji społecznej osób 
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niepełnosprawnych Departamentu Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W Forum uczestniczyło 
ponad 80 przedstawicieli ngo’s.  

 
Działanie 3. Wsparcie rozwoju wolontariatu w Małopo lsce.  
 

W 2007 r. kontynuowano działania mające na celu promocję i organizację 
wolontariatu w Małopolsce: 

� rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert, do którego wpłynęło ogółem 30 
ofert, z czego dotacje uzyskało 15 podmiotów na łączną kwotę 150 000 
tysięcy złotych. Dzięki środkom Województwa Małopolskiego organizacje 
realizujące projekty przygotowują wolontariuszy m.in do pracy z dziećmi  
z ADHD, pracy w hospicjach, opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, 
ratowników pomocy przedmedycznej, wolontariuszy pracujących w domach 
pomocy społecznej, oraz pracujących z osobami uzależnionymi. 
Organizowane są także kluby wolontariuszy w szkołach. 

� wręczone zostały po raz pierwszy statuetki Nagrody„ Amicus Hominum”  
i ogłoszona została kolejna II edycja. Nagroda jest kontynuacja polityki 
samorządu województwa w zakresie promocji wolontariatu, a jej głównym 
przesłaniem jest wyróżnienie osób prywatnych, które działają na rzecz dobra 
innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. 
Poprzez Nagrodę samorząd województwa chce podziękować wszystkim tym, 
dzięki których pracy i zaangażowaniu, inwencji i oddaniu upowszechniane są 
postawy wzajemnej pomocy, wsparcia i poświęcenia dla dobra drugiego 
człowieka. Nagroda ma charakter honorowy i przyznana została w sześciu 
kategoriach: 

POLITYKA SPOŁECZNA (Bogusław Izworski, Zakliczyn – laureat; Anna 
Olszyńska, Rabka Zdrój – wyróżnienie; Andrzej Czernek, Piekiełko – 
wyróżnienie) 

POLITYKA PRORODZINNA (Janina Leja, Tarnów – laureat) 

EDUKACJA, WYCHOWANIE (Jan Gałuszka – laureat; Ks. Stanisław Kania – 
wyróżnienie; Wiesława Borczyk- wyróżnienie; Stanisława Wiatr Partyka – 
wyróżnienie) 

DZIAŁALNOŚĆ HUMANITARNA (Marta Chodacka – wyróżnienie) 

OCHRONA ZDROWIA (Barbara Wytyszkiewicz - laureat, laureat Nagrody 
Grand Prix; Alfreda Kozera  - wyróżnienie; Jerzy Kmiecik – wyróżnienie) 

DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA (Zofia Żelazny, Kraków – laureat; Tadeusz 
Wrześniak, Skrzyszów – wyróżnienie) 

Laureaci Nagrody podczas uroczystej gali w Teatrze im. Juliusza Słowackiego 
otrzymali plakietę "AMICUS HOMINUM". Ponadto we współpracy z TVP 3 
o/Kraków przygotowane zostało 6 reportaży o nagrodzonych I edycji, które 
wyemitowane zostały następnie w telewizji regionalnej. Przygotowane filmy są 
nie tylko podziękowaniem dla nagrodzonych, ale będą służyć jako materiał 
edukacyjny, promujący postawy wolontarystyczne wśród małopolskiej 
młodzieży. Dzięki zaangażowaniu organizacji pozarządowych i samorządów 
gminnych i powiatowych do drugiej edycji konkursu, która rozstrzygnięta 
zostanie w grudniu 2007 roku zostało zgłoszonych, aż 48 kandydatów. 
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� rozpoczął się projekt Departamentu Edukacji i Sportu, którego 
współorganizatorami są Kuratorium Oświaty w Krakowie, Wydział 
Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Wydział 
Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz Małopolskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie pn.: „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, 
przygotowujący uczniów i nauczycieli z gimnazjów do niesienia pomocy 
potrzebującym. Projekt jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana 
Pawła II apelującego, byśmy „dawali świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc 
ludziom potrzebującym. Projekt ten jest kontynuacją, rozpoczętego w 2003 
roku, wieloletniego działania wychowawczego zainicjowanego przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego mającego na celu rozbudzenie w młodzieży 
zainteresowania postacią Małopolanina wszech czasów i jego nauką 
oraz zaszczepienia i utrwalenia wartości wychowawczych, które wynikają 
z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Głównym celem 
projektu jest uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi i przygotowanie 
jej do społecznego działania na rzecz potrzebujących. Wstępnie do udziału  
w projekcie zgłosiły się 162 szkoły gimnazjalne z 658 istniejących 
w Małopolsce. Ostatecznie wpłynęły 153 opracowane projekty realizowane 
przez 244 nauczycieli i 1763 uczniów. W realizację projektu mocno włączyły 
się organizacje pozarządowe (Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Caritas 
Diecezji Tarnowskiej, Stowarzyszenie „U Siemachy”, Hospicjum Św. Łazarza 
w Krakowie, Wolontariat Miasta Krakowa, Wolontariat Św. Eliasza  
w Krakowie, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących „Sursum Corda”, 
Stowarzyszenie „Wiosna”), które pomagały zorganizować warsztaty 
szkoleniowe oraz będą oceniać projekty i rezultaty działań poszczególnych 
szkół. W 2008 roku planowana jest kontynuacja projektu, który ma być 
poszerzony o szkoły ponadgimnazjalne. 

 
Działanie 4. Wzmocnienie wizerunku organizacji poza rządowych.  

 
√ Patronaty Marszałka Województwa Małopolskiego. W 2007 roku w ramach 

wzmacniania wizerunku małopolskich organizacji pozarządowych Marszałek 
Województwa Małopolskiego objął swoim patronatem szereg przedsięwzięć i 
projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, a także udzielił 
licznych rekomendacji. Rekomendacje dla organizacji pozarządowych 
wspierające m. in. starania organizacji w ubieganiu się o środki 
pozabudżetowe województwa udzielane były także przez Departamenty 
Urzędu Województwa Małopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej. 

√ Wydawnictwa promocyjne. Oprócz rekomendacji promocja działalności 
organizacji pozarządowych odbywa się na łamach wydawanego przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej periodyka „ES – O – Es” oraz  
w wydawanych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego wydawnictwach promujących organizacje pozarządowe.  

√ Reportaże o Laureatach Nagrody „Amicus Hominum” oraz „Kryształy Soli”.  
W 2007 roku przy współpracy z TVP 3 o/Kraków powstał cykl reportaży 
emitowanych w telewizji regionalnej o Laureatach Nagrody „Amicus Hominum” 
2006 oraz o Laureatach Grand Prix 2005 i 2006 konkursu „Kryształy Soli”. 
Głównym zadaniem tego przedsięwzięcia była nie tylko promocja organizacji 
pozarządowych oraz postaw wolontarystycznych, ale przede wszystkim 
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budowa pozytywnego wizerunku ngo’s i ich ogromnej, bezkonkurencyjnej 
działalności na rzecz wspólnego dobra.  

√ Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla 
najlepszych organizacji pozarządowych w Małopolsce. Kolejną inicjatywą 
samorządu województwa mającą na celu wzmacnianie wizerunku organizacji 
pozarządowych była organizacja III edycji Konkursu „Kryształy Soli”. Nagroda 
ma charakter honorowy i jest wyrazem uznania władz samorządowych dla 
tych wszystkich, którzy poświęcają swój czas dla budowania wspólnego 
dobra. Do III edycji Konkursu „Kryształy Soli” w 2007 roku zgłosiło się lub 
zostało zgłoszonych 127 organizacji pozarządowych z całej Małopolski. 
Natomiast do grona półfinalistów zakwalifikowało się 40 organizacji 
pozarządowych z pośród 72 nadesłanych Ankiet Konkursowych. W okresie 
lipca i września Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
Agendy zamiejscowe UMWM rozpoczęły wizyty w siedzibach półfinalistów  
w celu sporządzenia raportów, które następnie zostaną przekazane Kapitule 
Nagrody. Kapituła Nagrody złożona z autorytetów życia publicznego zbierze 
się w listopadzie i wyłoni Laureatów. Nagrody zostaną wręczone, jak co roku, 
w grudniu podczas konferencji Małopolskiego Forum Organizacji 
Pozarządowych. O Laureatach i Wyróżnionych tradycyjnie powstanie 
wydawnictwo promujące ich działalność. Tegoroczni Półfinaliści to: 

Kategoria: Polityka Społeczna 
� Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjno-Misyjny "Magnificat" - Nowy Sącz 
� Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia im.Joanny Boehnert - Kraków 
� Stowarzyszenie " Szansa" Oświęcim 
� Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynentów "Victoria" - 

Wadowice 
� Bank Żywności w Krakowie 
� Fundacja Rozwoju Społecznego "DEMOS" - Kraków 
� Stowarzyszenie "Sursum Corda" - Nowy Sącz 
� Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" – Olkusz 

Kategoria: Polityka Prorodzinna 
� Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski 
� Fundacja VIRIBUS UNITIS - POŁĄCZONYMI SIŁAMI - Babice 

Kategoria: Polityka Społeczna – Działania na rzecz Osób Niepełnosprawnych 
� Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa 

Miłosiernego - Zakopane 
� Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO - Kraków 
� Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać 

Szansę" - Wadowice 
� Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 

Wolbrom 
� Fundacja HIPOTERAPIA - Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 

Kraków 
� Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych " 

PROMYK" - Podegrodzie 
� Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach 
� Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego - Kraków 
� Fundacja ARKA, Wieliczka - Śledziejowice 
� Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i 

Przyjaciół" Ognisko" - Kraków 
� Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego" Leonardo" - Kraków 
� Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków z siedzibą w Chrzanowie 
� Fundacja Aktywnej Rehabilitacji - Kraków 

Kategoria: Kultura 
� Tarnowska Orkiestra Kameralna 
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� Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Kasina Wielka 
� Stowarzyszenie Dziewczęcy Chór Katedralny" Puellae Orantes" - Tarnów 

Kategoria: Edukacja i Nauka 
� Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice  
� Stowarzyszenie Forum Oświatowe "KLUCZE" 
� Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego - Tarnów 

Kategoria: Sport, Zdrowie 
� Automobilklub Biecki 
� Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy Powiatu Krakowskiego 
� Stowarzyszenie Amazonek w Brzeszczach 
� Uczniowski Klub Sportowy " Ryter" Rytro 
� Krakowski Klub Samochodowy "Jura Moto Sport" – Rudawa 

Kategoria: Turystyka, Rekreacja 
� Towarzystwo Turystyki Rowerowej „ CYKLISTA” – Przecieszyn  
� Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział” Ziemi Tarnowskiej” – 

Tarnów 
Kategoria: Rozwój Gospodarczy, Rozwój Rynku Pracy, Rozwój Lokalny 
� Fundacja Rozwoju Regionu Rabka 

Kategoria: Obywatel i Prawo 
� Salezjański Wolontariat Misyjny- Młodzi Światu - Kraków 
� Ochotnicza Straż pożarna w Barcicach 

Kategoria: Ekologia 
� Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych - Kraków 

 
Poniżej zestawienie obrazujące zgłoszenia do III edycji Nagrody. 
 

 

 

Powiat Liczba  
zgłoszonych 

% 

Kraków  14 11 
Oświęcimski 13 10.2 
Tarnów 10 7.8 
Krakowski 10 7.8 
Limanowski 10 7.8 
Wielicki 9 7 
Nowosądecki 7 5.5 
Nowotarski 6 4.7 
Olkuski 6 4.7 
Bocheński 6 4.7 
Chrzanowski 5 3.9 
Suski 5 3.9 
Dąbrowski 4 3.1 
Gorlicki 4 3.1 
Tatrzański 4 3.1 
Wadowicki 4 3.1 
Tarnowski 3 2.3 
Nowy Sącz 3 2.3 
Proszowicki 2 1.5 
Miechowski 1 0.7 
Myślenicki 1 0.7 
Brzeski 0 0 
razem 127 100 

 
 

Priorytet 4. Aktywne uczestnictwo sektora pozarz ądowego w kształtowaniu 
polityki regionalnej. 

 
Działanie 1. Działalno ść Małopolskiej Rady Po żytku Publicznego. 

 
Stałą działalność w 2007 roku prowadziła Małopolska Rada Pożytku 

Publicznego. Rada jest zespołem opiniodawczo-doradczym samorządu województwa  
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w zakresie realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa 
obywatelskiego, kształtowania właściwej współpracy samorządu województwa  
z organizacjami pozarządowymi oraz doskonalenia relacji partnerskich obu sektorów. 
Z inicjatywy Rady i przy jej aktywnym udziale zmienione zostały zasady dotowania 
zadań pożytku publicznego realizowanych przez ngo’sy.  

Po raz pierwszy do obowiązującej od 2006 roku Procedury zlecania zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego – określającej nie tylko czytelne reguły  
i zasady zlecania zadań publicznych przez samorząd województwa, ale również 
wprowadzającej ustandaryzowane i jednolite dla wszystkich podmiotów kryteria  
i warunki w aplikowaniu po środki budżetowe województwa – wprowadzone zostały, 
jako kwalifikowalne tzw. koszty pośrednie realizacji zadania, które mogą być 
finansowane ze środków dotacji. Nowy system rozliczania kosztów wzorowany jest 
na zasadach kwalifikowalności wydatków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Ujednolicenie sposobów budżetowania zadań i rozliczania zadań pożytku 
publicznego i funduszy europejskich uporządkowało trudny dla organizacji obszar 
rozliczeń środków publicznych. Jednakże przede wszystkim obowiązujący od tego 
roku bardziej elastyczny system kwalifikowania wydatków ułatwi organizacjom 
realizację projektów. 

 
Działanie 2. Udział organizacji pozarz ądowych w pracach bran żowych 
zespołów opiniuj ąco – doradczych powoływanych z inicjatywy samorz ądu 
województwa. 

 
Przedstawiciele organizacji pozarządowych aktywnie uczestniczyli w pracach 

kilkunastu zespołów konsultacyjno-doradczych powołanych z inicjatywy Zarządu 
WM. Są to m.in. Regionalny Komitet Sterujący, Komisja Wspólna Samorządów 
Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski, Wojewódzka Rada Zatrudnienia, 
Małopolska Rada Edukacji, Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego, 
Małopolska Rada Przeciwdziałania Uzależnieniom, Wojewódzka Rada ds. Osób 
Niepełnosprawnych, Małopolska Rada ds. Konsumentów, Małopolska Rada Zdrowia 
Publicznego, Małopolska Rada Polityki Prorodzinnej. 

Ponadto w 2007 roku przedstawiciele organizacji pozarządowych brali udział 
w pracach następujących Zespołów Zadaniowych: 

� Zespół Zadaniowy ds. Opracowania Małopolskiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Program opracowywany przez 
ROPS). 

� Zespół Zadaniowy ds. opracowania projektów „Małopolskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2008-2013” 
oraz „Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”. 

 
W 2007 roku dodatkowo powołane zostały dwa komitety Monitorujące związane  

z wdrażaniem funduszy europejskich w Województwie Małopolskim, w których 
znaleźli przedstawiciele sektora pozarządowego: 

a. Podkomitet Monitoruj ący Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO 
KL). W pracach PKM PO KL uczestniczą przedstawiciele strony rządowej, 
samorządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych. W wyniku 
głosowania zostało wybranych 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych: 

1. Kaszyński Hubert - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii  
i Opieki Środowiskowej; 



 21 

2. Lipski Krzysztof - FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego  
i Administracji; 

3. Nowak Dominika - Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU. 
b. Komitet Monitoruj ący Małopolski Regionalny program Operacyjny  

(KM MRPO). Zgodnie z „Zasadami Powoływania Komitetu Monitorującego 
Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 
2013”, wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych odbył się w układzie 
małopolskich podregionów (NUTS III) tj.: krakowsko - tarnowskim, 
nowosądeckim i miasta Kraków i przedstawia się następująco: 

1. Podregion krakowsko-tarnowski: 
Stanisław Lis - Tarnowska Fundacja Kultury; 
2. Podregion nowosądecki: 
Paweł Kukla - Sądecka Izba Gospodarcza; 
3. Miasto Kraków: 
Zdzisław Mąka - Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości. 
 

Najistotniejsze wydarzenia planowane w IV kwartale.  
 

1. Rozstrzygnięcie II edycji Nagrody Dla Osób Działających na Rzecz 
Innych „Amicus Hominum”. Wręczenie nagród nastąpi w grudniu 
podczas „Opłatka Województwa”. 

2. Rozstrzygniecie III edycji Nagrody „Kryształy Soli”. Wręczenie Nagród 
w grudniu. 

3. Organizacja kolejnej konferencji Małopolskiego Forum Organizacji 
Pozarządowych. 

4. Ogłoszenie pierwszych konkursów w ramach Programu Operacyjnego 
„Kapitał Ludzki”. 


