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Realizacja Programu współpracy z organizacjami poza rządowymi i innymi 
podmiotami prowadz ącymi działalno ść poŜytku publicznego w 2008 roku. 

Opis zrealizowanych działa ń w kwartałach I-III. 
 

 
Cel nadrzędny programu: 

Wzmocnienie działa ń słu Ŝących wypełnianiu wizji rozwoju regionu poprzez 
rozwój współpracy samorz ądu województwa z sektorem pozarz ądowym. 

Wizja 

„Małopolska regionem szans, wszechstronnego rozwoju  ludzi i nowoczesnej 
gospodarki, silnym aktywno ścią swych mieszka ńców, czerpi ącym  
z dziedzictwa przeszło ści i zachowuj ącym to Ŝsamość w integruj ącej si ę 
Europie”. 

Cele szczegółowe: 

I. Rozwój potencjału małopolskiego sektora pozarządowego. 
II. Wzmocnienie roli sektora pozarządowego w kształtowaniu polityki regionalnej. 
III. Poprawa współpracy między sektorem pozarządowym a administracją. 
IV. Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców dzięki realizacji przez organizacje 

pozarządowe i inne podmioty zadań poŜytku publicznego. 

 

 
I. Działania na rzecz rozwoju małopolskiego sektora  pozarządowego 
 

 
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 zróŜnicowania wewnątrz sektora i 
wyrównywania szans organizacji.  
 
1. Profesjonalizacja organizacji pozarz ądowych. 
 

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

a. Szkolenia, warsztaty, spotkania informacyjne 

� szkolenia dot. sposobu aplikowania o środki z budŜetu województwa  
w ramach następujących otwartych konkursów ofert: "Promocji i organizacji 
wolontariatu" oraz "Wzmocnienie procesów integracji małopolskiego 
sektora pozarządowego”. Podczas szkoleń szczegółowo omówiono 
Regulaminy konkursów, kryteria oceny formalnej oraz merytorycznej oraz 
najwaŜniejsze warunki wynikające z postanowień ramowego wzoru umowy 
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na realizację zadania publicznego. W sumie w szkoleniach uczestniczyło 
około 50 przedstawicieli ngo’s. 

� szkolenia na temat pozyskiwania środków finansowych z UE organizowane 
były w 2008 roku głownie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W 
okresie od marca do września odbyło się 21 spotkań informacyjno – 
promocyjnych dla potencjalnych beneficjentów poszczególnych 
Priorytetów/ Działań/ Poddziałań PO KL w następujących miastach woj. 
małopolskiego: Kraków, Nowy Sącz, Wadowice, Tarnów, Bochnia, 
Oświęcim, Miechów, Zakopane, Brzesko, Wieliczka, Gorlice. W marcu w 
Krakowie zorganizowano takŜe seminarium w ramach I Małopolskich 
Targów Funduszy Europejskich na temat środków PO KL. Z kolei w 
czerwcu odbyła się konferencja na temat moŜliwości finansowania 
inicjatyw o charakterze społecznym w ramach Priorytetu VII PO KL pn.: 
"Krótka rozprawa pomiędzy Panem, Wójtem a Plebanem, czyli ekonomia 
społeczna widziana z róŜnych perspektyw". We wszystkich formach 
spotkań informacyjno - promocyjnych wzięło udział 2500 uczestników. Na 
postawie analizy list obecności szacuje się, Ŝe ok. 30% z tej liczby to 
przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

� organizowane przez wyłonione w ramach konkursu grantowego wsparcie 
infrastruktury społecznej III sektora 5 centrów doradczo-szkoleniowych w 
Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie, Nowym Targu i Oświęcimiu (na łączną 
kwotę 124 575,00 zł.), Szkolenia obejmują m.in. następującą tematykę: 
strategiczne planowanie rozwoju organizacji, budowanie wizerunku 
organizacji, rachunkowość organizacji pozarządowej, przygotowanie 
projektu i opracowanie wniosku grantowego, aplikowanie po środki UE, 
finanse projektu - budŜet, źródła finansowania organizacji, zakładanie 
organizacji i uzyskiwanie statusu organizacji poŜytku 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. 

b. Tworzenie oraz wspieranie tworzenia punktów kons ultacyjnych, doradczych 

dla organizacji społecznych 

� Centra doradczo-szkoleniowe dla ngo’s.  

W 2008 roku po raz pierwszy powstała regionalna sieć wsparcia dla 
organizacji pozarządowych. W sumie powstało 5 terenowych oddziałów 
Centrów doradczo-szkoleniowych, prowadzonych przez organizacje 
pozarządowe wyłonione w trybie otwartego konkursu ofert z zakresu 
wsparcia infrastruktury społecznej sektora pozarządowego w Małopolsce. 
Centra działają w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Oświęcimiu oraz 
Nowym Targu. W Centrach moŜna uzyskać fachową wiedzę dotyczącą 
zagadnień związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowej m. 
in.: z zakresu aspektów prawnych, księgowości i rachunkowości; 
pozyskiwania środków finansowych na działalność, pomoc w pisaniu, 
realizacji i rozliczaniu projektów grantowych krajowych i unijnych. W 
Centrach organizowane są profesjonalne kursy i szkolenia. 

� Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla podmiotów ekonomii społecznej. 
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ROPS w Krakowie w ramach projektu „Akademia Rozwoju Ekonomii 
Społecznej – Etap I” do końca września 2008 r. prowadził działania 
zmierzające do otwarcia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla 
podmiotów ekonomii społecznej (zalicza się do nich równieŜ NGO 
prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność poŜytku 
publicznego realizujące cele związane z aktywizacją grup zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym oraz/lub aktywizacją społeczności lokalnych) 
oraz dla organizacji zamierzających pójść w kierunku przedsiębiorczości 
społecznej. Punkt oficjalnie został otwarty 1 października 2008 r. w 
siedzibie ROPS przy ul. Piastowskiej 32, pokój 3. Wsparcie udzielane w 
ramach Punktu opiera się przede wszystkim na „szytym na miarę” 
doradztwie i szkoleniach z zakresu m.in.: analizy słabych i mocnych stron 
oraz szans i zagroŜeń (SWOT); opracowania biznes planu; marketingu; 
zarządzania; aspektów prawnych; aspektów finansowych; narzędzi 
aktywizacji społeczno – zawodowej oraz innych obszarów, w zaleŜności od 
zidentyfikowanych potrzeb. 

 
� Centrum Informacyjne FEM działające w ramach Departamentu Funduszy 

Europejskich UMWM. 
Centrum Informacyjne FEM powstało w styczniu 2008 r. i prowadzi 
działania w zakresie informacji na temat moŜliwości finansowania 
projektów ze środków unijnych. FEM to nowoczesne Centrum Informacji o 
funduszach europejskich dostępnych dla mieszkańców, firm i instytucji z 
Małopolski.  
W ramach oferty FEM, organizacje pozarządowe były odbiorcami m.in.  

• serwisu internetowego www.fundusze.malopolska.pl/fem, 
• cotygodniowego newslettera informacyjnego, 
• serwisu „Fundusze na telefon”, 
• konsultacji, 
• szkoleń (15 szkoleń),  
• publikacji (ulotki informacyjne) 
• informacyjnych kampanii medialnych. 

 

c. Współorganizacja konferencji, seminariów, warszt atów 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 takŜe udzielił licznych 
rekomendacji (około 300 patronatów). 

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 
lub logistycznie szereg konferencji, warsztatów i spotkań m.in.: 

� Współpraca z Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i 
Administracji przy organizacji konferencji Małopolskiego Forum Organizacji 
Pozarządowych, a takŜe z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych przy 
organizacji III Małopolskich Targów Organizacji Pozarządowych oraz z 
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Salezjańskim Wolontariatem Misyjnym przy organizacji Gry Miejskiej „BliŜej 
Ngo’s”. 

� 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 dniu 10 czerwca br. Departament Polityki Regionalnej UMWM zorganizował 
III Konferencję Regionalną SMART, zamykającą wdraŜanie projektu w 
Małopolsce. Na konferencji zaprezentowały się 3 stowarzyszenia realizujące 
podprojekty w 2007 roku: Stowarzyszenie „U Siemachy” (CAB-NET – 
Budowanie potencjału organizacji pozarządowych); Stowarzyszenie Gmin 
Polska Sieć „Energie Cités” (EURE – Wykorzystanie energii odnawialnej w 
Europie) oraz Stowarzyszenie Gościniec (Tradycja Plus). Podczas konferencji 
beneficjenci projektu SMART uzyskali informację na temat moŜliwości 
finansowania swoich działań w obecnej perspektywie finansowej. 

� Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie poprzez Centrum Informacji i 
Planowania Kariery Zawodowej świadczył pomoc w organizacji seminariów, 
warsztatów, konferencji, spotkań, promocji i realizacji wspólnych programów i 
projektów m.in:.  

� Współpraca z Fundacją „Fundusz Współpracy” i Stowarzyszeniem Doradców 
Europejskich PlinEU. Udział w Konferencji: Partnerstwo na rzecz rozwoju – 
„Kompromis na rynku pracy – innowacyjny model aktywizacji zawodowej 
kobiet”.  

� Współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy „S-to-S” w 
zakresie udziału w seminarium pn. „Elastyczne formy zatrudnienia – 
efektywne zarządzanie zasobami rynku pracy”. 

� Współpraca z Stowarzyszeniem Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego 
„Centrum Młodych Dyplomatów”, w wyniku której przeprowadzono wykład 
„Europejska Mobilność Zawodowa”, w ramach projektu „Unijne epicentrum – 
Eurowarsztaty”. 

� Współpraca z Fundacją „Fundusz Współpracy” oraz Fundacją Instytut 
Rozwoju Regionalnego. Udział w międzynarodowej konferencji „Kształcenie 
osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym – doświadczenia PIW EQUAL”. 

� Popularyzowanie informacji nt. organizacji pozarządowych działających w 
obszarze rynku pracy, wśród klientów CIiPKZ, w Sali Informacji Zawodowej 
oraz podczas spotkań i seminariów. 

� Współpraca z „Domem Polsko-Słowackim” w Gorlicach, w ramach, której 
uczestniczono w prowadzonej akcji promocyjnej na rzecz mieszkańców Miasta 
Gorlice i powiatu gorlickiego, w zakresie przygotowania do podjęcia pracy za 
granicą, pn.: „Praca w Europie – o czym warto wiedzieć przed wyjazdem za 
granicę i po powrocie do Polski”. W ramach akcji przeprowadzono równieŜ: 
grupowe spotkanie informacyjne pn.: „Pośrednictwo pracy za granicą 
realizowane przez Agencję Zatrudnienia”, grupowe spotkanie informacyjne 
„Europejskie rynki pracy” oraz „Europass szansą na rynku pracy”.  

� Przekazywanie materiałów informacyjnych dotyczących świadczonych usług 
jak i o rynku pracy i moŜliwościach kształcenia – w czasie X Targów Uczelni 
WyŜszych oraz międzynarodowych Targów „Agropromocja”. 

� Współpraca z instytucją pozarządową STOPIL w Nowym Sączu. Zaproszenie 
do udziału i prezentacji własnych usług podczas „Dni Otwartych CIZ” dla osób 
zainteresowanych informacjami nt. rynku pracy i moŜliwościami kształcenia. 
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� Współpraca z Centrum Edukacji MłodzieŜy „KANA” w Tarnowie, realizującej 
projekt „KIERUNEK LEPSZE JUTRO - Międzynarodowy projekt Polsko – 
Ukraiński”, współfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie – RITA”, przeprowadzono 
spotkanie dla uczestników projektu z Ukrainy, w trakcie którego 
zaprezentowano działania realizowane przez WUP i CIiPKZ, publiczne słuŜby 
zatrudnienia oraz omówiono zagadnienia związane z regionalnym, polskim i 
europejskim rynkiem pracy oraz zasady sporządzania dokumentów Europass. 

� Współpraca z Samarytańską Federacją Organizacji Pozarządowych w 
Zakliczynie – podczas Międzypokoleniowej imprezy integracyjnej „Złota klamra 
2008”. Promowano usługi świadczone przez WUP w Krakowie i Centrum 
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w zakresie informacji i poradnictwa 
zawodowego oraz sieci EURES.  

� Współpraca z Domem dla Bezdomnych MęŜczyzn „CARITAS”, w ramach 
której objęto usługami poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej osoby 
będące w trudnej sytuacji na rynku pracy. 

� Współpraca z Centrum MłodzieŜowym „U Siemachy”. Przekazanie informacji o 
usługach CIiPKZ dla ludzi młodych podejmujących decyzje zawodowe. 

� W dniu 16 lipca 2008 r. Województwo Małopolskie przystąpiło do Projektu 
partnerskiego realizowanego przez Związek Polskich Kawalerów Maltańskich 
Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Św. Jana Jerozolimskiego 
Zwanego Rodyjskim i Maltańskim pod nazwą „Budowanie regionalnego 
systemu wczesnej interwencji dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w 
celu jej wzmocnienia i lepszej integracji społecznej”, z Funduszy dla 
Organizacji Pozarządowych Komponent III – Równe szanse i integracja 
społeczna (w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego). Projekt będzie realizowany w okresie od 1 
września 2008 r. do 31 stycznia 2010 r. Wartość tego projektu to: 545 755,00 
zł. Przyznana kwota dotacji to: 491 179,00 zł. Projekt ten jest skierowany do 
rodzin z dzieckiem o zaburzonym rozwoju, specjalistów zajmujących się 
diagnozą i terapią małego dziecka, sektora usług medycznych, socjalnych i 
oświatowych oraz regionalnej i lokalnej administracji publicznej 
odpowiedzialnej za realizację zadania wczesnej interwencji w Małopolsce.  

 

d. Wydawnictwa po święcone źródłom finansowania projektów organizacji 
pozarządowych 

Na przełomie grudnia 2007 i stycznia 2008 r. ukazał się w nakładzie 2000 
sztuk kolportowany przez cały rok bezpłatny poradnik poświęcony tematyce 
pozyskiwania środków finansowych przez organizacje pozarządowe. Opracowany 
poradnik zawiera praktyczne informacje o źródłach finansowania działalności 
organizacji pozarządowych, o jakie moŜna się będzie ubiegać w 2008 r. oraz nowym 
okresie programowania 2007–2013, począwszy od środków regionalnych 
samorządowych, poprzez krajowe, aŜ po środki unijne i zagraniczne.  

 
 
2. Integracja wewn ętrznej sektora pozarz ądowego w Małopolsce.  

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

i bazą dla jego rozwoju, w 2008 roku konsekwentnie prowadzono działania mające 
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na celu jego integrację, aby dzięki temu nie tylko wzmacniać jego potencjał, ale 
równieŜ, aby zwiększać zakres i jakość usług przez niego świadczonych. 

 
a. Wsparcie i promocja procesów federalizacji 

W 2008 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, do którego wpłynęło 
14 ofert. Dotacje uzyskało 6 podmiotów na łączną kwotę 100 000 tysięcy złotych. 
Dofinansowane projekty dotyczą m. in.: profesjonalizacji członków federacji juŜ 
istniejących oraz utworzenia trzech nowych federacji, a takŜe promocji samego 
procesu federalizacji. 

 
b. Konferencje MFOP, bran Ŝowe platformy współpracy oraz targi małopolskich 

organizacji pozarz ądowych 

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

� Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych w czerwcu 2008 roku 
odbyła się jubileuszowa X konferencja MFOP. Tematem przewodnim 
konferencji były standardy współpracy pomiędzy administracją 
samorządową a organizacjami pozarządowymi w Małopolsce. Podczas 
konferencji rozstrzygnięto I edycję konkursu organizowanego przez 
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji - „Wektory 
Współpracy”, którego celem jest promowanie najlepszych przykładów 
współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a 
organizacjami pozarządowym w Województwie Małopolskim.  

� III Małopolskie Targi Organizacji Pozarządowych celem, których jest 
wsparcie procesów integracji wewnętrznej sektora pozarządowego w 
Małopolsce oraz wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych 
wśród mieszkańców Małopolski, odbyły się 3 października 2008 r. W tym 
celu Targi po raz pierwszy zostały zorganizowane w formie otwartej 
imprezy plenerowej, w której mogli uczestniczyć mieszkańcy naszego 
regionu. Podczas tegorocznych targów mieszkańcy i turyści odwiedzający 
Małopolskę mogli zapoznać się z działalnością 30 organizacji 
pozarządowych, które przybyły na Mały Rynek w Krakowie z róŜnych 
regionów Województwa Małopolskiego. 

 
Targom towarzyszyły dwie duŜe imprezy, tj. gra uliczna dla młodzieŜy 
celem, której było zachęcenie młodzieŜy do zaangaŜowania się w 
działalność pozarządową oraz organizowane po raz pierwszy, spotkanie 
dla przedstawicieli gmin i powiatów Małopolski, odpowiedzialnych za 
współpracę z III sektorem. 

� III Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych zostało zorganizowane przez Zespół do spraw 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
Departamentu Polityki Społecznej UMWM w dniu 4 czerwca 2008 r. W 
spotkaniu uczestniczyło ponad 70 przedstawicieli organizacji 
pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu 
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Województwa Małopolskiego. Tegoroczna konferencja była poświęcona 
moŜliwościom wykorzystania przedsiębiorczości społecznej w 
przeciwdziałaniu wykluczeniu osób niepełnosprawnych. Uczestnicy zwrócili 
uwagę na znaczenie współpracy samorządu Małopolski z administracją 
rządową oraz z samorządem lokalnym. Jednym ze sposobów 
rozwiązywana tych problemów jest rehabilitacja zawodowa, która jest 
realizowana przez podmioty gospodarcze zarówno na otwartym jak i 
chronionym rynku pracy. Jedną z form prowadzenia tej rehabilitacji jest 
przedsiębiorczość społeczna. Jako przykłady przedsiębiorczości 
społecznej w praktyce zostały przedstawione działania Ośrodka Wsparcia 
Spółdzielni Socjalnych w Małopolsce, Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Krakowie, Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej oraz 
Centrum Integracji Społecznej Chrześcijańskiego Stowarzyszenia 
Dobroczynnego w Kluczach. 

� Powołanie Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej 
skupiającego podmioty z trzech sektorów, w tym NGO’s, działające na 
rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Małopolsce. Pakt powstał aby: 
promować i upowszechniać informacje z zakresu ekonomii społecznej; 
inicjować i realizować wspólne przedsięwzięcia z zakresu ekonomii 
społecznej; podejmować działania na rzecz wprowadzania nowych 
regulacji prawnych z zakresu ekonomii społecznej; kreować mechanizmy 
finansowania podmiotów ekonomii społecznej; inicjować badania, analizy, 
ekspertyzy; edukować i doradzać. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 
2008 odbyły się 2 spotkania (16 stycznia, 2 czerwca) oraz kilka spotkań 
roboczych dot. przygotowań do podpisania Paktu. W 2008 r udało się: 
przygotować listę przedsięwzięć zgłaszanych przez Sygnatariusz Paktu (8 
inicjatyw); wypracować ostateczny tekst porozumienia oraz podpisać 
Małopolski Pakt na rzecz Ekonomii Społecznej w dniu 12 marca 2008 – 22 
Sygnatariuszy. 

3. Rozwój wolontariatu w Małopolsce.  
 

W 2008 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, 
wolontariuszy pracujących w domach pomocy społecznej, pracujących z 
osobami uzaleŜnionymi, udzielających pomocy osobom cięŜko chorym i 
umierającym w szpitalach, pomagających nauczycielom w prowadzeniu 
zajęć z udzielania pierwszej pomocy. Realizowany jest takŜe projekt 
zakładający stworzenie w pozamiejskich ośrodkach Województwa 
Małopolskiego kilkunastoosobowych grup młodzieŜy przygotowanych do 
podejmowania działań społecznych, tworzenia projektów wolontariackich 
oraz do promocji i wsparcia idei wolontariatu w swoich środowiskach. 
Projekt głównie skierowany do środowisk młodzieŜowych z okolic Gorlic, 
Nowego Sącza i Rabki. 

� ogłoszona została III edycja Nagrody„ Amicus Hominum”. Nagroda jest 
kontynuacją polityki samorządu województwa w zakresie promocji 
wolontariatu, a jej głównym przesłaniem jest wyróŜnienie osób prywatnych, 
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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 zaangaŜowaniu, 
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. Do III 
edycji Nagrody, która rozstrzygnięta zostanie w listopadzie 2008 r. 
zgłoszonych zostało 58 kandydatów: 

 
Kategoria:  
POLITYKA SPOŁECZNA 
1. Marcin Chytkowski 
2. Zbigniew Kaptur 
3. Maria Pułczyńska 
4. Urszula Jarosz 
5. Anna Zalwowska 
6. ks. Jerzy Gondek 
7. Kazimierz Czekaj 
8. ks. Władysław Szewczyk 
9. Stanisław Klimek 
10. Anna Czech 
11. Stanisława Czernik - Adamczyk 
12. s. Maria Pitek 
13. Krystyna Drozd 
14. Maria Czernik 
15. Danuta Sołtys 
16. ElŜbieta Stepska – Kot 
17. Maria Nowaczek  
 
Kategoria:  
POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM 
1. Jadwiga Handzel 
2. ks. Marek Wójcik 
3. Barbara Sobecka-Mikos 
4. Andrzej Pinc 
5. dr Maria Kędziora 
6. Cecylia Chrząścik 
7. Marcin Białowąs 
8. Francesca Lioce 
9.Marcin Łobos 
 
Kategoria: 
DZIAŁALNO ŚĆ FILANTROPIJNA 
1. Jadwiga Karlak 

 

2. Marek Andrzej Skolarus 
3. s. Lidia Lupa 
4. Kazimierz Kural 
 
 

 
5. Ryszard Gwóźdź 
6. Karolina Witek 
7. Agata śądło 
8. Antoni Madej 
 
Kategoria: 
POLITYKA PRORODZINNA 
1. dr n. med. Mariusz Bałajewicz 
2. Maria Dudzik 
3. Władysław Filar 
4. Tekla Jadwiga Szura 
 
Kategoria: OCHRONA ZDROWIA 
1. Sarah KsięŜna Yorku 
2. Andrzej Pogorzelski 
3. Janina Radko 
4. Maria Gołofit 
5. Kazimierz Nowak 
6. Halina Nowak 
7. lek. med. Maria Bryła 
8. dr n. med. Mariusz Bałajewicz 

 

 
Kategoria:  
EDUKACJA I WYCHOWANIE 
1. Józef Banach 
2. Józef Winiarski 
3. Prof. dr hab. Łukasz Kamykowski 
4. Prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz 
5. Doc. dr hab. n. med. Mikołaj 
Spodaryk 
6. ks. Andrzej Zając 
7. Maria Witkowska 
8. Krystyna Duda 
9. Stanisław Sypniewski 
10. Beata Gielec 
11. Maria śychowska 
12. ks. dr Robert Bieleń 
13. Eleonora Chmielarska 

 

 
� w ramach III Małopolskich Targów Organizacji Pozarządowych 

zorganizowana została Gra miejska „BliŜej Ngo’s”. Gra miejska jest 
pierwszą tego typu inicjatywą skierowaną do młodzieŜy. Celem gry jest 
umoŜliwienie młodzieŜy spotkania z organizacjami pozarządowymi, 
poznania ich działalności. Gra miejska rozpoczęła się w Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej przy ul. Rajskiej w Krakowie gdzie zebrała się 
młodzieŜ szkół średnich reprezentująca 20 powiatów Małopolski. Zespoły 
biorące udział w grze składały się z 3 uczniów i 1 nauczyciela-opiekuna. O 
wytypowanie zespołów Marszałek Województwa Małopolskiego zwrócił się 
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do wszystkich Starostów. Zespoły wylosowały trasy, po których się 
poruszały. Po dotarciu do organizacji rozwiązywały przygotowane dla nich 
zadania zdobywając określoną liczbę punktów – literek niezbędnych do 
odgadnięcia zaszyfrowanego hasła. Ostatni etap gry odbył się na Małym 
Rynku, gdzie zostało rozwiązane hasło końcowe, czyli „Zostań 
wolontariuszem, zmieniaj świat na lepszy”. Zwycięzcami Gry miejskiej 
"BliŜej NGOs" została reprezentacja I LO w Bochni, drugie miejsce zajął 
Zespół Szkół nr 3 im. Ks. Prof. J. Tischnera w Wadowicach, a trzecie - II 
LO W ZSO Nr 2 w Tarnowie. Członkowie zwycięskich Zespołów oprócz 
nagród indywidualnych wywalczyli takŜe cenne nagrody dla swoich szkół.  
 

� kontynuowano realizację projektu Departamentu Edukacji i Sportu, którego 
współorganizatorami są Kuratorium Oświaty w Krakowie, Wydział 
Duszpasterstwa Dzieci i MłodzieŜy Kurii Metropolitalnej w Krakowie, 
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz Małopolskie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie pn.: „Mieć wyobraźnię 
miłosierdzia”. 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. Głównym celem projektu jest 
uwraŜliwienie młodzieŜy na potrzeby innych ludzi i przygotowanie jej do 
społecznego działania na rzecz potrzebujących. W bieŜącym roku projekt 
jest realizowany przez 215 szkół z 94 małopolskich gmin, czyli 3100 
uczniów i 322 nauczycieli. Akcję niesienia pomocy potrzebującym 
wspierają takie organizacje pozarządowe jak: Caritas Archidiecezji 
Krakowskiej, Caritas Diecezji Tarnowskiej, Stowarzyszenie „U Siemachy”, 
Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie, Wolontariat Miasta Krakowa, 
Stowarzyszenie „Sursum Corda”, Stowarzyszenie „Wiosna”, Regionalny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, a takŜe Wolontariat Św. Eliasza w Krakowie.  

 
4. Promocja działalno ści organizacji pozarz ądowych.  

 
� 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, w tym w szczególności w wydawnictwie poświęconym 
Laureatom i WyróŜnionym konkursu „Kryształy Soli”. 

� ReportaŜe o Laureatach Nagrody „Amicus Hominum” oraz „Kryształy Soli”.  
W 2008 roku przy współpracy z TVP 3 o/Kraków powstał cykl reportaŜy 
emitowanych w telewizji regionalnej o Laureatach Nagrody „Amicus 
Hominum” 2007 oraz o Laureacie Grand Prix 2007 konkursu „Kryształy 
Soli”. Głównym zadaniem tego przedsięwzięcia była nie tylko promocja 
organizacji pozarządowych oraz postaw wolontarystycznych, ale przede 
wszystkim 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 to kolejna inicjatywa 
samorządu województwa mająca na celu wzmacnianie wizerunku 
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organizacji pozarządowych, popularyzowanie „dobrych praktyk” oraz 
promowanie działań najlepszych organizacji. Nagroda ma charakter 
honorowy i jest wyrazem uznania władz samorządowych dla tych 
wszystkich, którzy poświęcają swój czas dla budowania wspólnego dobra. 
Do IV edycji Konkursu „Kryształy Soli” w 2008 roku zgłosiło się lub zostało 
zgłoszonych 89 organizacji pozarządowych z 18 powiatów Małopolski. 
Natomiast do grona półfinalistów zakwalifikowało się 31 organizacji 
pozarządowych z pośród 56 nadesłanych Ankiet Konkursowych. W okresie 
sierpnia 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 złoŜona z autorytetów 
Ŝycia 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 
WyróŜnionych tradycyjnie powstanie wydawnictwo promujące ich 
działalność. Tegoroczni Półfinaliści to: 

KATEGORIA: POLITYKA SPOŁECZNA 
1. "ARKA" Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania; Tarnów 
2. Caritas Diecezji Tarnowskiej; Tarnów 
3. Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIL"; 
Nowy Sącz 
4. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy "Ostoja"; Brzesko 
5. Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet SOS; Olkusz 
6. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "DAĆ SZANSĘ"; 
Wadowice 
7. Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych "KOLONIA"; Sułkowice 
8. Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynentów "VICTORIA"; Wadowice 
 
KATEGORIA: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRO DNICZEGO 
1. Klub Inteligencji Katolickiej im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza  
w Tarnowie 
2. Polskie Towarzystwo Straussowskie; Wieliczka 
3. Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze "Brzost" 
4. Stowarzyszenie Polska Sahara; Klucze 
5. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy; Łapsze NiŜne 
6. Tarnowska Orkiestra Kameralna; Tarnów 
7. Towarzystwo Przyjaciół Sztuki w Miechowie 
 
KATEGORIA: EDUKACJA I NAUKA 
1. Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań MłodzieŜy w Oświęcimiu 
2. Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji MłodzieŜy STRIM; Kraków 
3. Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie 
 
KATEGORIA: SPORT, ZDROWIE, TURYSTYKA 
1. Fundacja Children in Crisis; Lipnica Wielka na Orawie 

 

2. Fundacja Urszuli Smok "Podaruj śycie" Rejestr Dawców Szpiku Kostnego; Kraków 
3. Klub Sportowy "KORONA" Kraków 
4. Krakowski Klub Samochodowy "Jura Moto Sport"; Rudawa 
5. Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Chrzanowie 
6. Sądecka Organizacja Turystyczna; Nowy Sącz 
7. Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" Myślenice 
8. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Promień"; Bochnia 
9. Uczniowski Klub śeglarski HORN; Kraków 
10. Zespół Placówek Opiekuńczo-Leczniczych, Caritas Diecezji Kieleckiej „Hospicjum im. Bł. S. 
Bernardyny Jabłońskiej"; Miechów 
 
KATEGORIA: AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA 
1. Olkuskie Stowarzyszenie "Miasta Partnerskie"; Olkusz 
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2. Stowarzyszenie "GOŚCINIEC"; Lanckorona 
3. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa; Michałowice Miechowie 

 
PoniŜej zestawienie obrazujące zgłoszenia do III edycji Nagrody. 
 

 

 

Lp. Powiat Liczba 
zgłosze ń 

1 bocheński 5 
2 brzeski 4 
3 chrzanowski 4 
4 krakowski 6 
5 limanowski 6 
6 miechowski 2 
7 myślenicki 3 
8 nowosądecki 2 
9 nowotarski 8 
10 olkuski 5 
11 oświęcimski 3 
12 tarnowski 1 
13 tatrzański 2 
14 wadowicki 7 
15 wielicki 6 
16 Kraków 11 
17 Nowy Sącz 2 
18 Tarnów 12 
 RAZEM 89 

 

� Kampania 1% w Małopolsce. W marcu br. ruszyła organizowana po raz 
pierwszy kampania "PrzekaŜ 1% - DAJ PRZYKŁAD - Aktywne Samorządy 
- Aktywni Obywatele". Celem kampanii było zwiększenie zaangaŜowania 
mieszkańców Małopolski w przekazanie organizacjom pozarządowym 1% 
podatku. W ramach kampanii wydrukowane zostało 10 tys. broszur 
informacyjnych zawierających wykaz małopolskich organizacji poŜytku 
publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku oraz informacje 
nt. sposobu dokonywania odliczeń. Broszury informacyjne, przy 
współpracy z Izbą Skarbową w Krakowie i Urzędami Skarbowymi w 
Małopolsce, były rozdawane podatnikom wraz z formularzami PIT. Drugim 
elementem kampanii, było zmobilizowanie do dokonania odpisu 1% przede 
wszystkim pracowników samorządowych oraz radnych gmin, powiatów i 
województwa, aby dając przykład własnego zaangaŜowania swą postawą 
zmobilizowali obywateli. Kampania "Aktywne Samorządy – Aktywni 
Obywatele" była elementem budowy etosu samorządowca - osoby 
kompetentnej, aktywnej, podejmującej działania na rzecz społeczności 
lokalnej lub regionalnej. Chęć współpracy wyraziło 90 urzędów z całej 
Małopolski, z czego 60 faktycznie wzięło udział w akcji oraz nadesłało 
dane na temat liczby pracowników oraz radnych (gmin, powiatów, 
województwa), którzy dokonali odpisu 1% na rzecz organizacji poŜytku 
publicznego. Z zebranych danych wynika, Ŝe 48,6% pracowników 
samorządowych zatrudnionych w urzędach uczestniczących w akcji 
dokonało odpisu 1% podatku oraz 43,50% radnych wspomogło 
małopolskie organizacje. Szacunkowe dane zebrane przez Izbę Skarbową 
w Krakowie wskazują, iŜ ponad sześciokrotnie więcej osób, w stosunku do 
ubiegłego roku, skorzystało z moŜliwości oddania 1% na rzecz organizacji 
poŜytku publicznego. Z zestawienia sporządzonego za okres styczeń- 
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kwiecień 2008 r. wynika, Ŝe podatnicy złoŜyli 172,76 wniosków o 
przekazanie 1% o łącznej wartości 8.661.497,38 zł zaś największa 
wnioskowana kwota do przekazania wyniosła 82.580 zł. Dla porównania w 
analogicznym okresie ubiegłego roku tylko 27.967 osób zdecydowało, 
gdzie trafi 1% z ich podatku. Łączna kwota przekazanych w ten sposób 
pieniędzy wyniosła 310.854,53 zł. Przedstawione wielkości są 
szacunkowe, ostateczne dane znane będą w listopadzie br. 

 

II. Aktywne uczestnictwo sektora pozarz ądowego w kształtowaniu polityki 
regionalnej  

 
1. Działalno ść Małopolskiej Rady Po Ŝytku Publicznego  
 

Rada jest zespołem opiniodawczo-doradczym samorządu województwa  
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 poŜytku publicznego realizowanych przez ngo’sy. W 2008 roku minęła 2 letnia 
kadencja Rady, jednak ze względu na planowaną nowelizację ustawy o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie, która zakłada wprowadzenie zasad 
powoływania tego typu zespołów wstrzymano się z przeprowadzeniem wyborów i 
powołaniem Rady II kadencji.  
 
2. Udział organizacji pozarz ądowych w pracach bran Ŝowych zespołów 
opiniuj ąco–doradczych powoływanych z inicjatywy samorz ądu województwa. 

 
W 2008 roku przedstawiciele organizacji pozarządowych aktywnie 

uczestniczyli w pracach kilkunastu zespołów o charakterze konsultacyjno-doradczym 
i oceniającym, takich jak m.in.: 

− Komisja Wspólna Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych 
Małopolski, Wojewódzka Małopolska Rada Zatrudnienia, Małopolska Rada 
Edukacji, Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego, 
Małopolska Rada Przeciwdziałania UzaleŜnieniom, Małopolska Rada 
Zdrowia Publicznego, Małopolska Rada Polityki Prorodzinnej, Wojewódzka 
Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Rada ds. Produktów 
Tradycyjnych, 

− Doradczy Zespół Oceniający Obiekty Hotelarskie, Komisja Egzaminacyjna 
dla Przewodników Turystycznych Górskich Tatrzańskich, Komisja 
Egzaminacyjna dla Przewodników Górskich Beskidzkich, Komisja 
Egzaminacyjna dla Przewodników Turystycznych Terenowych, Komisja 
Egzaminacyjna dla Przewodników Miejskich po Krakowie, Komisja 
Egzaminacyjna dla Pilotów Wycieczek,  

− Kapituła Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „ Kryształy Soli” 
dla najlepszych organizacji prowadzących działalność poŜytku 
publicznego, Kapituła Nagrody Samorządu Województwa „Amicus 
Hominum” dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych,  

− oraz Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Komitet 
Monitorujący Małopolski Regionalny Program Operacyjny. 
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Ponadto w marcu 2008 roku z inicjatywy Wojewódzkiej Społecznej Rady do 
Spraw Osób Niepełnosprawnych odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli 
przedstawiciele Wojewódzkich Społecznych Rad z ościennych województw: 
śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i podkarpackiego oraz przedstawiciele 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 
Konferencja ta odbyła się w siedzibie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia 
Dobroczynnego w Kluczach. Uczestnicy spotykania mogli podzielić się własnymi 
inicjatywami, doświadczeniami i sposobami rozwiązywania problemów. O 
moŜliwościach pomocy osobom niepełnosprawnym i działaniach, jakie mogą 
podejmować środowiska działające na rzecz osób niepełnosprawnych opowiedzieli 
przedstawiciele Ministerstw. Uczestnicy mieli równieŜ sposobność przekonania się 
naocznie, na przykładzie Centrum Integracji Społecznej funkcjonującego w 
strukturach współgospodarza konferencji – Chrześcijańskiego Stowarzyszenia 
Dobroczynnego, o efektach swojej pracy. 
 

 
III. Dobra współpraca mi ędzysektorowa 

 
 

Głównym załoŜeniem tego priorytetu było usprawnianie systemu wymiany 
informacji pomiędzy sektorem pozarządowym a administracją publiczną poprzez 
stworzenie narzędzi skutecznej wymiany informacji, które to zapewnią bieŜący  
i szybki przepływ informacji, a tym samym przyczynią się do doskonalenia 
międzysektorowych relacji partnerskich.  
 
1. Skuteczna wymiana 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. MoŜna tam odnaleźć 
nie tylko informacje o inicjatywach samorządu województwa kierowanych 
do małopolskiego sektora pozarządowego, ale równieŜ wszystkie inne 
informacje waŜne i dotyczące organizacji pozarządowych, czyli bieŜące 
wydarzenia, szkolenia, konkursy i konferencje. Zamieszczane są tam 
równieŜ praktyczne informacje na temat źródeł finansowania działalności 
organizacji pozarządowych, czyli informacje o aktualnie moŜliwych do 
wykorzystania środkach finansowych, w tym dostępnych nie tylko z 
budŜetu Województwa Małopolskiego, czy teŜ ministerstw, ale takŜe o 
środkach finansowych pochodzących z programów unijnych i 
zagranicznych. Na stronach moŜna równieŜ odnaleźć przydatne dla 
organizacji pozarządowych adresy, kontakty  
i linki, a takŜe akty prawne dotyczące III sektora oraz wydawnictwa, 
poradniki  
i informatory adresowane do ngo’s. Na stronach moŜna przeczytać 
sprawozdania działalność działalności Małopolskiej Rady PoŜytku 
Publicznego oraz odnaleźć kontakt do Rady rada@malopolska.mw.gov.pl. 
Na stronie www.malopolskie.pl/ngo organizacje pozarządowe mogą 
odnaleźć ujednolicone wzory dokumentów, które wykorzystywane są w 
ogłaszanych przez Województwo Małopolskie otwartych konkursach ofert 
na realizację zadań publicznych. Przez cały 2008 rok organizacje 
pozarządowe otrzymywały od UMWM informacje o inicjatywach 
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kierowanych przez samorząd województwa do III sektora za pomocą 
Newslettera Ngo’s, do którego kaŜda zainteresowana organizacja mogła 
się zapisać poprzez strony www.malopolskie.pl/ngo. 

� Strony Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania UzaleŜnieniom, 
ROPS oraz WUP w Krakowie. Informacje od organizacji pozarządowych  
o planowanych wydarzeniach moŜna było takŜe odnaleźć na stronie 
internetowej Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania 
UzaleŜnieniom www.uzaleznienia-malopolska.pl oraz na stronach ROPS 
www.rops.krakow.pl, które rozbudowano o nowy moduł „dobre praktyki”. Z 
kolei informacje o środkach finansowych UE organizacje pozarządowe 
mogły odszukać na stronach Wojewódzkiego Urzędu Pracy www.wup-
krakow.pl. rozwój modułu poświęconego organizacjom pozarządowym na 
stronie www.rops.krakow.pl (aktualizacja bazy adresowej, rozszerzenie 
modułu  

� Wortal dotyczący ekonomii społecznej www.wortales.rops.krakow.pl, 
powstał w 2008 roku. Jest to miejsce gdzie gromadzone są informacje o 
podmiotach ekonomii społecznej (w tym NGO) oraz o ich ofercie 
produktów i usług, jak równieŜ realizowanych inicjatywach. Wortal jest 
szansą na darmową promocję produktów i usług, jak równieŜ pośrednikiem 
w kontaktach z innymi podmiotami ES, instytucjami publicznymi i 
prywatnym biznesem. 

� Komunikaty NGO’S na portalu internetowym Wrota Małopolski. W 2008 
roku organizacje pozarządowe miały moŜliwość zamieszczania informacji o 
realizowanych inicjatywach, działaniach, a takŜe zapraszać na nie 
mieszkańców Małopolski poprzez komunikaty zamieszczane na portalu 
Wrota Małopolski. Informacje o inicjatywach organizacji wraz z 
zaproszeniami były rozsyłane do mieszkańców za pomocą Newslettera 
Wrót Małopolski. 

� Współtworzenie Programu Współpracy na rok 2009. W ramach 
wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działania 
organizacje pozarządowe po raz kolejny zostały zaproszone do udziału w 
pisaniu Programu Współpracy na 2009 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 za pomocą 
Newslettera Ngo’s rozesłano pocztą internetową do około 300 organizacji 
pozarządowych. Za pomocą Ankiet organizacje pozarządowe zgłosiły 
własne uwagi, propozycje oraz oczekiwania odnośnie do Programu 
Współpracy na 2009 rok.  

� Kwartalnik ROPS „Es-O-Es”. W 2008 roku ukazały się 4 numery 
kwartalnika, kaŜdy po 1500 egzemplarzy. 

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

W 2008 roku utrzymane zostały takŜe działania na rzecz tworzenia platformy 
współpracy pomiędzy przedstawicielami administracji samorządowej w Małopolsce 
odpowiedzialnymi za relacje z III sektorem. W dniu 3 października 2008 r. odbyła się 
pierwsza konferencja dla przedstawicieli gmin i powiatów Małopolski 
odpowiedzialnymi za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Wśród tematów 
konferencji znalazły się aktualne zagadnienia związane ze współpracą z III sektorem. 
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Uczestnicy przyglądali się warunkom tej współpracy oraz oceniali, jak wygląda 
sytuacja w Małopolsce i jakie projekty moŜna wspólnie realizować. W spotkaniu 
uczestniczyło ponad 100 samorządowców.  
 
  

IV. Realizacja zada ń publicznych przez organizacje pozarz ądowe i inne 
podmioty. 

 
Głównym celem tego priorytetu było zwiększenie udziału organizacji 

pozarządowych w realizacji zadań publicznych województwa małopolskiego oraz 
zwiększenie wykorzystywanych przez organizacje do realizacji zadań poŜytku 
publicznego środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych. 
 

a. 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 2008 roku: 

� organizacjom pozarządowym przekazano do realizacji, w trybie otwartych 
konkursów ofert, 17 zadań publicznych  finansowanych ze środków 
budŜetu województwa małopolskiego na łączną kwotę 17 562 740,00 
złotych  (kwota na podstawie wartości umów podpisanych z podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego, moŜe ulec zmianie po 
złoŜeniu przez organizacje sprawozdań z realizacji zadań). 

� w 2008 roku realizowany był takŜe Projekt „Małopolska Nasz Region 
Nasza Szansa”, w ramach którego organizacjom pozarządowym 
przekazano kwotę 100 000,00 złotych na realizacj ę 29 zadań. Projekt 
realizowany jest poprzez zakup usług promocyjnych, polegających na 
promocji marki „Małopolska” w ramach przedsięwzięć organizowanych na 
terenie Województwa Małopolskiego. 

� 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. Dofinansowanie otrzymał 1 ngo’s 
na łączna kwotę 18 106,00 złotych. W ramach przedsięwzięcia aktywizacją 
objęte są 2 osoby zagroŜone wykluczeniem społecznym.  

 
Zestawienie tabelaryczne:  
 

Obszar Nazwa zadania 
Liczba ofert 
dofinanso- 

wanych 

Łączna 
kwota  

Mecenat w dziedzinie kultury 206 3 833 000,00 KULTURA I 
OCHRONA 

DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO 

Wsparcie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytkach 

148 6 340 000,00 
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 TURYSTYKA „Małopolska Gościnna” – rozwój 
turystyki w Małopolsce 37 1 318 000,00 

Upowszechnianie kultury fizycznej 195 1 828 900,00 
KULTURA 

FIZYCZNA I SPORT Wspieranie współzawodnictwa 
sportowego dzieci i młodzieŜy 72 1 771 100,00 

EDUKACJA Regionalny Program Stypendialny 8 1 200 000,00 

Ograniczenie uŜywania alkoholu, 
narkotyków i nikotyny oraz 
związanych z tym problemów, 
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieŜy 

7 180 000,00 

Zwiększenie dostępności i 
skuteczności zorganizowanych form 
pomocy psychologicznej  
i socjoterapeutycznej w 
szczególności dla dzieci z rodzin z 
problemami alkoholowymi – 
Małopolskie Centrum Socjoterapii 

1 40 000,00 
PROFILAKTYKA I 

PRZECIWDZIAŁANI
E UZALEśNIENIOM 

Rozwój edukacji publicznej w 
zakresie problematyki uzaleŜnień i 
przeciwdziałania przemocy. 

10 80 000,00 

Promocja i organizacja wolontariatu 15 150 000,00 

Wsparcie rozwoju infrastruktury 
społecznej trzeciego sektora 5 124 575,00 

WZMOCNIENIE 
POTENCJAŁU 

MAŁOPOSLKICH 
ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH Wzmocnienie procesów integracji 
sektora pozarządowego w 
Małopolsce 

6 100 000,00 

Przeciwdziałanie społecznemu 
wykluczaniu osób starszych 4 53 005,00 

Wyrównywanie szans osób 
niepełnosprawnych 14 160 000,00 POLITYKA 

SPOŁECZNA 
Polityka prorodzinna i 
przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie 

3 84 160,00 

Aktywizacja gospodarcza i ochrona 
dziedzictwa obszarów wiejskich w 
małopolskich Karpatach 

4 300 000,00 
EKOLOGIA ORAZ 

OCHRONA 
DZIEDZICTWA 

PRZYRODNICZEGO Wspomaganie wytwórców 
produktów tradycyjnych i 
regionalnych oraz produktów 
rolnictwa zrównowaŜonego 

Nie wyłoniono wykonawców 
zadania 
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„DoposaŜenie organizacji 
działających na rzecz 
bezpieczeństwa publicznego i 
ochrony środowiska w sprzęt do 
ratownictwa techniczno-chemiczno-
ekologicznego” 

Zadanie nie zostało realizowane. 
Komenda Wojewódzka 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w 
Krakowie zwróciła się pismem 
dot. koncepcji działań w zakresie 
doposaŜenia jednostek 
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w 
sprzęt ratowniczy, z propozycją 
wycofania i przekazania środków 
pozyskanych przez Samorząd 
Województwa Małopolskiego z 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie na rzecz 
Państwowej StraŜy PoŜarnej. 
Zarząd Województwa 
Małopolskiego przyjmując jako 
priorytet sukcesywne 
przekazywanie samochodów 
ratowniczo – gaśniczych z 
Państwowej StraŜy PoŜarnej do 
jednostek Ochotniczych StraŜy 
PoŜarnych, przychylił się do 
prośby rezygnując ze środków 
w wysokości 1 300 000,00 zł, 
stanowiącej 65% całkowitych 
kosztów zadania 
tj.: 2 000 000,00 zł, 
przeznaczonej na realizację 
zadania.  
Ponadto podjęto decyzję o 
rezygnacji z dotacji z WFOŚiGW 
w Krakowie przyznanej na 
realizację zadania „DoposaŜenie 
organizacji działających na rzecz 
bezpieczeństwa publicznego i 
ochrony środowiska w sprzęt do 
ratownictwa techniczno-
chemiczno-ekologicznego - 
Bezpieczna Małopolska 2007”, w 
kwocie 450 000,00 zł, 
stanowiącej 65% całkowitych 
kosztów zadania tj.: 692 308 zł. 

ROZWÓJ 
GOSPODARCZY I 

RYNEK PRACY 
Konserwator 1 18 106,00 

Wsparcie prac budowlanych w 
obiektach słuŜących rehabilitacji 9 2 044 645,75 

Środki PFRON 
Zakłady Aktywności Zawodowej 5 2 376 272,00 
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Zestawienie środków finansowych przekazanych małopolskim organizacjom 
pozarządowym na realizację zadań w latach 1999-2006 z budŜetu Województwa  

Małopolskiego (zestawienie tabelaryczne). * 
 

Lata 1999 - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Sport 7 461 381 1 178 660 1 450 000 1 538 000 2 285 000 3 600 000 
Mecenat kultury  4 362 181 820 000 1 199 200 1 034 000 3 001 000 3 833 000 
Ochrona 
zabytków 3 995 042 450 000 1 100 000 0 4 376 572 6 340 000 
Turystyka 505 000 299 500 1 314 559 504 441 900 000 1 318 000 
Polityka 
społeczna 1 225 000 288 305 528 589 517 049 379 580 297 165 
Edukacja 137 150 20 000 980 000 1 097 542 930 000 1 200 000 
Ochrona 
Zdrowia   30 000 31 612 71 875 74 999 0 
Bezpiecze ństwo 
na drogach     150 000 0 0 0 
Wsparcie org. 
pozarz ądowych   119 174 245 000 242 542 372 750 374 575 
Obszary 
wiejskie i 
srodowisko       58 700 241 220 300 000 
Profilaktyka 
uzaleŜnień   37405   137 660 250 000 300 000 
OSP 6 600 000 1 500 000 500 000 564 374 0 0 

SUMA 24 285 754 4 743 044 7 498 960 4 228 184 12 811 121 17 562 740 

SUMA 
PORÓWNANIE 24 285 754 46 844 049 

 
* Uwaga : W zestawieniu nie ujęto środków PFRON oraz Funduszu Pracy (Konserwator). 
 

Zestawienie środków finansowych przekazanych małopolskim organizacjom 
pozarządowym na realizację zadań w latach 1999-2006 z budŜetu Województwa  

Małopolskiego (układ graficzny) * 
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* Uwaga : W zestawieniu nie ujęto środków PFRON oraz Funduszu Pracy (Konserwator). 
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b. Wykorzystanie funduszy strukturalnych przez orga nizacje pozarz ądowe do 
realizacji zada ń poŜytku publicznego. 
 
W roku 2008 samorząd województwa uczestniczył we wdraŜaniu następujących 
programów i inicjatyw związanych ze środkami europejskimi: 

• Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013: 
Organizacje pozarządowe mogły składać wnioski o dofinansowanie projektów do 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (konkursy otwarte do 30 
września 2008 r.): 

o Działanie 3.1 Schemat C - Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu 
(22.09-21.10.2008 r.) 

o Działania 3.2 Schemat B - Dziedzictwo przyrodnicze (22.09-21.10.2008 r.) 
o Działanie 3.2 Schemat A - Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów 

przestrzennych (22.09-21.10.2008 r.) 
o Działanie 3.3 Instytucje kultury Schemat A Rozwój infrastruktury kulturalnej 

(8.07.2008 r. - 6.08.2008 r.) 
o Działanie 3.3 Instytucje kultury Schemat B Organizacja imprez kulturalnych 

o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym (8.07.2008 r. - 6.08.2008 r.) 
o Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i 

zdrowotnego Schemat A - Ochrona zdrowia (8.07.2008 r. - 6.08.2008 r.) 
o Działanie 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej (8.07.2008 

r. - 6.08.2008 r.) 
o Działanie 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach 

współpracy (8.07.2008 r. - 6.08.2008 r.) 
 

• Regionalny komponent Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 
Organizacje pozarządowe były beneficjentami (wnioskodawcami) w następujących 
działaniach PO KL: 
 

Nazwa Priorytetu Liczba 
podpisanych 

umów 
z beneficjenta
mi będącymi 

NGO 

Ogólna liczba 
podpisanych 
umów (we 
wszystkich 
działaniach 
Priorytetu) 

Wartość 
dofinansowan

ia (dla 
projektów 

NGO) w zł. 

Całkowita 
wartość 

dofinansowania 
projektów 
w ramach 

Priorytetu w zł. 
VI. Rynek Pracy otwarty 

dla wszystkich  3 47 143 344,00 62 337 654,95 

VII. Promocja integracji 
społecznej  15 131 3 548 795,54 27 682 257,03 

VIII. Regionalne Kadry 
Gospodarki  4 28 2 509 948,20 18 982 624,01 

IX. Rozwój kompetencji i 
wykształcenia w 

regionach  
8 40 739 895,66 18 653 252,68 

Łącznie:  30 246 6 798 639,40 65 318 133,72 
 
W ramach podziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym” Priorytetu VII Wojewódzki Urząd Pracy 
w Krakowie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania 
Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych – STOPIL oraz Stowarzyszeniem na 
Rzecz ZrównowaŜonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego KLUCZ realizuje 
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projekt systemowy pt. „ABC Gospodarki Społecznej”. Projekt zakłada wsparcie 
tworzenia i działalności podmiotów zajmujących się aktywizacją zawodową osób 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu powstanie „Ośrodek 
Coachingu”- centrum metodologiczno-szkoleniowe coachingu oraz 2 Inkubatory 
Ekonomii Społecznej. Zadania Ośrodka będą obejmowały m. in.: wypracowanie 
dwóch modeli Trenera Zatrudnienia Wspieranego (TZW) dla wybranych grup 
osób będących w najtrudniejszej sytuacji na regionalnym rynku pracy, organizację 
szkoleń, zajęć integracyjnych. Planuje się stworzenie 4 nowych podmiotów 
działających na rzecz integracji społecznej i aktywizacji społecznej i zawodowej w 
ramach nowo utworzonych Inkubatorów Ekonomii Społecznej. BudŜet projektu: 4 
999 931,00 zł, okres realizacji: 01.V.2008 – 31.01.2011r. 
 
 

3. Wykorzystanie środków Pa ństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON) do realizacji zada ń słu Ŝących wyrównaniu szans 
osób niepełnosprawnych. 
 

W roku 2008 organizacjom pozarządowym rozdysponowano środki 
pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 
wysokości 4 420 917,75 zł. Dofinansowano: 
 

− 9 ngo’s na łączną kwotę 2 044 645,75 zł z zakresu wsparcia finansowania 
robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 27, poz. 2016), dotyczących 
obiektów słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; 

− 5 ngo’s prowadzących zakłady aktywności zawodowej na łączna kwotę  
2 376 272,00 zł.; 

− natomiast do tegorocznej edycji Programu Wyrównywanie RóŜnic Między 
Regionami – Obszar A, dofinansowanie wyposaŜenia obiektów słuŜących 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny nie zgłosiła 
się Ŝadna organizacja pozarządowa. 

 
 

Najistotniejsze wydarzenia planowane w IV kwartale.  
 

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

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

3. Organizacja kolejnej konferencji Małopolskiego Forum Organizacji 
Pozarządowych. 

 


