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Realizacja Programu współpracy z organizacjami poza rządowymi i innymi 
podmiotami prowadz ącymi działalno ść poŜytku publicznego w 2009 roku. 

Działania prowadzone w roku 2009. 
 
 

Cel nadrzędny programu: 
 

Zwiększenie udziału organizacji pozarz ądowych i innych podmiotów prowadz ących 
działalno ść poŜytku publicznego w realizacj ę zapisów Strategii Rozwoju Województwa 

Małopolskiego na lata 2007 – 2013. 
 
 
Cele szczegółowe: 

I. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego w Małopolsce poprzez rozwój instytucji dialogu 
(Małopolska Rada PoŜytku Publicznego, zespoły doradczo-konsultacyjne). 

II. Wzmocnienie i rozwój potencjału pozarządowego w szczególności poprzez rozwój 
wolontariatu w Małopolsce, rozwój systemu wsparcia szkoleniowo - doradczego, 
wsparcie dla działań integracyjnych i współpracy międzysektorowej, wzmacnianie 
wizerunku organizacji pozarządowych. 

III. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących 
działalność poŜytku publicznego w realizację zadań publicznych. 

IV. Wsparcie dla działań prowadzonych przez administrację samorządową w Małopolsce 
związanych ze współpracą z sektorem pozarządowym poprzez upowszechnianie 
dobrych praktyk, wzajemną wymianę doświadczeń oraz wiedzy. 

 
 

 
I. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego w Małopolsce poprzez rozwój 

instytucji dialogu 
 

 
 
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. W roku 
2009 została powołana po raz drugi, a jej kadencja ma trwać 4 lata, co róŜni się od czasu 
trwania Rady I kadencji (2 lata). MRPP II kadencji ma teŜ więcej członków (MRPP I kadencji 
– 13 członków, MRPP II kadencji – 17 członków). Po stronie pozarządowej zgłoszono 46 
kandydatów w 5 okręgach (Kraków – 22, Nowy Sącz – 7, Tarnów – 4, Oświęcim – 9, Nowy 
Targ – 4). Małopolskie Ośrodki Wsparcia Organizacji Pozarządowych w poszczególnych 
okręgach zorganizowały spotkania wyborcze, na których kandydaci wybrali spośród siebie 
przedstawicieli do Rady oraz utworzyli listy rankingowe. Lista członków Rady po stronie 
pozarządowej przedstawia się następująco: 

1. Ks. Jacek Stryczek – Stowarzyszenie „WIOSNA”, Współprzewodniczący Rady, 
2. Ewa Chromniak – Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, 
3. Jacek Jończyk – Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych 

„Dać Szansę”, 
4. Maciej Motor – Grelok – Związek Podhalan, 
5. Grzegorz Przybyło – Stowarzyszenie Ziemi Brzeskiej „Porozumienie”, 
6. Paweł Wójtowicz – Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę 

„MATIO”, 
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7. Wiktoria Zelek – Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo. 
Członkowie Rady po stronie pozarządowej wybrali równieŜ niezaleŜnego eksperta, 
którym został Pan Wojciech Nalepa. 
Po stronie administracji samorządowej w skład Rady wchodzą: 
1. Leszek Zegzda – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, 

Współprzewodniczący Rady, 
2. Maria Malinowska – Przewodnicząca Komisji polityki Prorodzinnej i Społecznej 

Sejmiku Województwa Małopolskiego, 
3. Jacek Pająk – Starosta Powiatu Bocheńskiego, 
4. Teresa Starmach – Radna Województwa Małopolskiego, 
5. Agata Szuta - Radna Województwa Małopolskiego, 
6. Stanisław Ślimak – Wójt Gminy Szaflary, przedstawiciel Forum Wójtów, Burmistrzów i 

Prezydentów, 
7. Anna Tarnawska – Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, przedstawiciel Wojewody. 
Obszary działania Rady II kadencji to m.in.: przeprowadzenie publicznej debaty na temat 

poŜytku publicznego w Małopolsce, dąŜenie do zwiększenia liczby zadań przekazywanych 
przez gminy i powiaty w Małopolsce organizacjom pozarządowym, aktywizowanie 
środowiska samorządowego i pozarządowego do tworzenia rad poŜytku na szczeblu 
gminnym i powiatowym, uproszczenie procedur zlecania zadań publicznych, doskonalenie 
współpracy jednostek samorządu terytorialnego i NGOs w gminach i powiatach zwłaszcza w 
zakresie tworzenia i konsultowania programów współpracy, rozwój współpracy pomiędzy 
biznesem a sektorem pozarządowym. 
 
2) Udział organizacji pozarz ądowych w pracach bran Ŝowych zespołów opiniuj ąco – 
doradczych powoływanych z inicjatywy Samorz ądu Województwa. 
 Szczególnie aktywnie w 2009 roku działały: 

• Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 
Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest ciałem 

opiniodawczo-doradczym dla Marszałka Województwa Małopolskiego. W zakresie swojego 
funkcjonowania podejmuje róŜne inicjatywy w kwestiach, które mają istotny wpływ na osoby 
niepełnosprawne. W okresie sprawozdawczym Rada kontynuowała współpracę z 
Powiatowymi Radami do Spraw Osób Niepełnosprawnych w róŜnych formach. W tym 
zakresie zostało wystosowane pismo do Przewodniczących Rad Powiatowych z Małopolski, 
które poruszało problemy związane z finansowaniem warsztatów terapii zajęciowej oraz 
powołania i potrzeby istnienia stanowisk pełnomocników czy koordynatorów w samorządach 
gminnym i powiatowym. 

Ponadto członkowie Rady brali czynny udział w pracach Komisji Konkursowej, 
powołanej celem oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych w dwóch edycjach otwartego 
konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 
2009 r. W okresie sprawozdawczym na posiedzeniach Rada podejmowała między innymi 
uchwały dotyczące opiniowania uchwał Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 
podziału środków PFRON przypadających na realizację zadań Województwa Małopolskiego 
i projektów złoŜonych w ramach „Programu wyrównywania ró Ŝnic mi ędzy regionami – 
obszar A”’  – dotyczących dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. 
 

• Wojewódzka Małopolska Rada Zatrudnienia 
 W okresie od 1 stycznia 2009 roku odbyło się jedno posiedzenie WRZ w dniu 12 
marca - było to ostatnie posiedzenie w ramach kadencji 2005-2009. Do dnia dzisiejszego nie 
została powołana Wojewódzka Rada Zatrudnienia na kadencję 2009-2013. 
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II. Wzmocnienie i rozwój sektora pozarz ądowego 
 

 
 
1) Funkcjonowanie Małopolskiej Sieci O środków Wsparcia Organizacji Pozarz ądowych 
w dziedzinie działalno ści wspomagaj ącej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 
finansowo organizacje pozarz ądowe.  
 
Lp. Okręg Oferent Nazwa zadania Kwota przyznana 

z budŜetu Woj. 
Małopolskiego 

1 2 3 4 5 

1 

K
R

A
K

Ó
W

 Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej 
Małopolski Instytut Samorządu 
Terytorialnego i Administracji 

Małopolski Ośrodek 
Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych w 
Krakowie 

60 000,00 

2 

O
Ś

W
IĘ

C
IM

 Fundacja Biuro Inicjatyw 
Społecznych 

Małopolski Ośrodek 
Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych w 
okręgu oświęcimskim 

59 955,00 

3 

N
O

W
Y

 
S
Ą

C
Z

 

Stowarzyszenie Sądecki 
Uniwersytet Trzeciego 
Wieku 

Małopolski Ośrodek 
Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych w 
okręgu nowosądeckim 

 
60 000,00 

4 

N
O

W
Y

 
T

A
R

G
 Fundacja Biuro Inicjatyw 

Społecznych 
Małopolski Ośrodek 
Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych w 
okręgu nowotarskim 

59 925,00 

5 

T
A

R
N

Ó
W

 Fundacja im. Hetmana 
Jana Tarnowskiego 

Małopolski Ośrodek 
Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych w 
okręgu tarnowskim 

59 980,00 

   SUMA 299 860,00 
 
 
2) Małopolskie Forum Organizacji Pozarz ądowych Działaj ących na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych  

W 2009 roku organizacja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych 
Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych została zlecona w trybie otwartego 
konkursu ofert organizacji pozarządowej. Organizatorem będzie Fundacja Instytut Rozwoju 
Regionalnego, a Forum odbędzie się w IV kwartale 2009 r. 
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3) Wspieranie rzecznictwa interesów organizacji, promo cja i wsparcie federalizacji.  
 
 W ramach tego działania dofinansowano 4 zadania: 

Lp. Oferent Nazwa zadania 
Kwota przyznana  
z budŜetu Woj. 
Małopolskiego 

1 2 3 4 

1 

Stowarzyszenie "GOŚCINIEC" Profesjonalizacja i rozwój 
stowarzyszeń działających na rzecz 
obszarów wiejskich skupionych w 
Małopolskiej Sieci Lokalnych Grup 
Działania 

30 000,00 

2 
Fundacja im. Hetmana Jana 
Tarnowskiego 

Partnerstwo na 5 - promocja idei i 
procesów integracji III sektora w 
subregionie tarnowskim 

30 000,00 

3 
Małopolska Federacja Świetlic Wspólna sprawa - rozwiń skrzydła 

25 000,00 

4 
Fundacja Biuro Inicjatyw 
Społecznych 

Kierunek współpraca - czas na 
pierwszy krok 15 000,00 

  
SUMA 100 000,00 

 
 
4) Wsparcie organizacji seminariów, warsztatów, konfer encji i spotka ń: 

• Konferencja „Przestrzegania Praw Osób Starszych” , którą wraz z Sądeckim 
Uniwersytetem Trzeciego Wieku organizował Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej. Konferencja odbyła się w Krakowie w kwietniu 2009 r. w siedzibie 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a udział w niej wzięło ok. 60 osób starszych 

• Konferencja pod nazwą „Forum III Wieku”  w   Nowym Sączu w dniu 12 września 
2009 r., którą organizowała Ogólnopolska Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Uczestniczyło w niej ok. 200 
osób. 

• Konkurs „Małopolskie Wektory Współpracy” II edycja 2009 r . Konkurs – 
organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut 
Samorządu Terytorialnego i Administracji pod patronatem Marszałka Województwa – 
ma na celu promocję najlepszych przykładów współpracy JST z organizacjami 
pozarządowymi na terenie Małopolski. Uczestniczyły w nim Urzędy Miast/Gmin oraz 
Starostwa Powiatowe z terenu województwa małopolskiego, które uchwaliły i 
realizowały w 2008 r. Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Kapituła Konkursu oceniała zasady i sposób opracowania Programu Współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, jego zawartość oraz stopień realizacji. Laureatami 
zostali: I nagroda – Gmina Krzeszowice, II nagroda – Miasto Nowy Sącz, III nagroda 
– Gmina Zakliczyn. 

 
5) W ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – ETAP I  w okresie 
sprawozdawczym udzielano wsparcia szkoleniowo-doradczego dla organizacji 
pozarządowych chcących uruchomić przedsiębiorstwo społeczne. Działalność ta 
realizowana była w ramach Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (PIK). W ramach PIK 
świadczono  usługi konsultacyjne przez pracowników projektu ARES oraz doradztwo 
eksperckie w zakresie prawa, księgowości  oraz promocji i marketingu. Jedna Fundacja 
otrzymała wsparcie szkoleniowe w postaci szkoleń z zakresu cateringu dla 14 osób 
niepełnosprawnych; jedno Stowarzyszenie otrzymało wsparcie  szkoleniowe w postaci 
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szkoleń z zakresu opieki nad osobami starszymi dla 15 osób. W ramach projektu 
zorganizowano takŜe szkolenie „Spółdzielnie osób prawnych jako forma prowadzenia 
działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe w którym  uczestniczyło 11 osób, 
przedstawicieli NGO z województwa małopolskiego. 

 
6) W ramach Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej  koordynowana jest 
działalność podmiotów w nim zrzeszonych. Wśród Sygnatariuszy Paktu znajduje się 14 
organizacji pozarządowych tj:  

1. Fundacja Arka 
2. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 
3. Fundacja Wspólnota Nadziei 
4. Fundacja Fundusz Partnerstwa 
5. Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców 
6. Polski Komitet Pomocy Społecznej 
7. Stowarzyszenie na Rzecz Psychiatrii i Opieki Środowiskowej 
8. Stowarzyszenie promocji tańca i sportu „XD” 
9. Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne 
10. Stowarzyszenie StoSA  
11. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Małopolski Instytut Samorządu 

Terytorialnego i Administracji 
12. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych  
13. Fundacja Rozwoju Regionu Rabka 
14. Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń 

 
a) Rozpoczęto pracę nad przygotowaniem koncepcji monitoringu PES w Małopolsce – 
monitoring ma docelowo objąć wybrane NGO (te które prowadzą działalność w formie 
podmiotu ekonomii społecznej). Monitoring słuŜyć będzie dostarczaniu informacji o kondycji 
podmiotów i potrzebach wsparcia. W wyniku podjętych prac określono wstępną koncepcję 
systemu monitorowania.  
b) W dniu 13 maja zorganizowano Konferencję podsumowującą roczną działalność Paktu 
pn. „Solidarność dla ekonomii, ekonomia dla solidarności: społeczny wymiar gospodarki 
czasów kryzysu” (92 uczestników). Konferencja słuŜyła przedyskutowaniu aktualnie 
obowiązujących przepisów, które określają działalność podmiotów ekonomii społecznej 
celem wypracowania rekomendacji zmian w aktach normatywnych.  
c) Została zorganizowana impreza plenerowa popularyzująca ekonomię społeczną wśród 
mieszkańców Małopolski pn. „Majówka z pasją” (w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława 
Lema w Krakowie); podczas imprezy wystawiało swoje produkty i usługi 14 podmiotów 
ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe (uczestnicy – ok. 700 osób). 
Sygnatariusze Paktu świadczyli przez cały czas trwania imprezy usługi doradcze z zakres 
ekonomii społecznej na rzecz osób zainteresowanych podjęciem działalności w sektorze 
ekonomii społecznej. Przed imprezą miał miejsce szereg spotkań roboczych z 
Sygnatariuszami Paktu oraz z jednym z głównych pomysłodawców – Towarzystwem 
Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń. 

Do rezultatów wyŜej wymienionych działań naleŜy zaliczyć m. in.:  
• Rozwój współpracy międzysektorowej na rzecz podmiotów ekonomii społecznej;  
• Upowszechnienie informacji o produktach i usługach świadczonych przez organizacje 

pozarządowe działające w sektorze ekonomii społecznej;  
• Wypracowanie wstępnych propozycji zmian prawnych mających na celu ułatwienie 

funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej; 
• Wypracowanie wstępnej koncepcji systemu monitorowania podmiotów ekonomii 

społecznej.  
• Wsparcie szkoleniowo – doradcze 6 organizacji pozarządowych. 
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7) V edycja konkursu o Nagrod ę Marszałka Województwa dla najlepszych organizacji 
prowadz ących działalno ść poŜytku publicznego „Kryształy Soli”.  
 W roku 2009 do V edycji konkursu „Kryształy Soli” zgłoszono 70 organizacji 
prowadzących działalność poŜytku publicznego. Do półfinału zakwalifikowało się 18 
organizacji pozarządowych.  

Wydrukowano 1000 sztuk wydawnictwa promującego Laureatów i WyróŜnionych w 
konkursie „Kryształy Soli 2008”. 
 
8) "Zostaw u śmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnyc h organizacji 
poŜytku publicznego."  

Kampania "1% dla organizacji poŜytku publicznego w Małopolsce" miała na celu 
popularyzować i promować idę odpisu 1% naleŜnego podatku na rzecz organizacji poŜytku 
publicznego w Małopolsce, a przede wszystkim zachęcić do tego jak największą liczbę 
małopolskich podatników, w tym samorządowców i pracowników jednostek samorządu 
terytorialnego. Poprzez działania angaŜujące samorządowców oraz pracowników 
samorządowych, miała przyczyniać się do zwiększania obywatelskiej aktywności Małopolan, 
tworzenia klimatu dobrej współpracy władz samorządowych i sektora organizacji 
pozarządowych w Małopolsce oraz generowania coraz większej liczby środków finansowych 
pozostających w dyspozycji małopolskich organizacji poŜytku publicznego. 

Z szacunkowych danych przekazanych przez zaangaŜowane w Kampanię 
małopolskie urzędy samorządowe wynika, Ŝe odpisu 1% podatku na rzecz organizacji 
poŜytku publicznego dokonało ok.: 

− 57,8% pracowników samorz ądowych  z Małopolski, 
− 54,6% radnych samorz ądowych  z Małopolski. 
Szacunkowe dane z Małopolski przekazane przez Izbę Skarbową w Krakowie 

pokazują, Ŝe w stosunku do ubiegłego roku prawie trzykrotnie wzrosła kwota odpisu  1% 
podatku na rzecz organizacji poŜytku publicznego: odpis zadeklarowało 373 071 
podatników  na łączną kwotę 23 682 580,82 zł (w ubiegłym roku: 8 661 497,38 zł). To 32% 
ogółu podatników, którzy złoŜyli w małopolskich Urzędach Skarbowych zeznania podatkowe 
za 2008 r. – zatem odpis zadeklarował w swoim zeznaniu podatkowym co t rzeci 
Małopolanin. 

Z porównania ogólnopolskich wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów i danych 
Izby Skarbowej w Krakowie dot. Małopolski wynika, Ŝe w tym roku wśród ogółu polskich 
podatników deklarujących odpis 1% na rzecz organizacji poŜytku publicznego Małopolanie 
stanowią 5%. Natomiast kwota, którą odpisali – prawie 6% przekazanych organizacjom 
w Polsce w tym roku środków. 
 
9) Upowszechnianie postaw zwi ązanych z wolontariatem poprzez uhonorowanie osób 
działaj ących na rzecz dobra innych Nagrod ą Samorz ądu Województwa Małopolskiego 
„Amicus Hominum”. 

Ogłoszona została IV edycja Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla 
Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”, rok 2009.  

Nagroda jest kontynuacją polityki samorządu województwa w zakresie promocji 
wolontariatu, a jej głównym przesłaniem jest wyróŜnienie 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 zaangaŜowaniu, inwencji i oddaniu upowszechniane są postawy wzajemnej pomocy, 
wsparcia i poświęcenia dla dobra drugiego człowieka. Kapituła Nagrody wybiera Laureatów  
w sześciu kategoriach:  

 
− POLITYKA SPOŁECZNA: za działalność na rzecz osób w potrzebie, będących w 

trudnej sytuacji Ŝyciowej, bądź materialnej. 
− POLITYKA PRORODZINNA: za działania na rzecz umacniania rodziny, pomocy 

rodzinom w trudnej sytuacji, wyrównywania szans tych rodzin. 
− OCHRONA ZDROWIA: za działania na rzecz osób chorych. 
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− POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM: za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
− EDUKACJA I WYCHOWANIE: za działalność na rzecz wychowania dzieci  

i młodzieŜy. 
− DZIAŁALNO ŚĆ FILANTROPIJNA:  darczyńcy, sponsorzy w zakresie działalności 

objętych powyŜszymi Kategoriami Nagrody, równieŜ za pomoc ofiarom katastrof, 
klęsk Ŝywiołowych i konfliktów zbrojnych. 

 
 Nagroda ma charakter honorowy. Laureatom Nagrody w grudniu 2009 r., podczas 
uroczystego Opłatka Wojewódzkiego, zostanie wręczona pamiątkowa plakieta „Amicus 
Hominum”. 

Do IV edycji Nagrody, która rozstrzygnięta zostanie w listopadzie 2009 r., zgłoszonych 
zostało 57 kandydatów: 

 
Kategoria: POLITYKA SPOŁECZNA  

1. Ewa Cierniak - Lambert 
2. ks. Prałat Józef Poremba 
3. Robert Opoka 
4. Aleksandra Baczyńska 
5. Maria Jędrysik 
6. Stanisława Piętoń 
7. Maria Czernik 
8. ElŜbieta Paczyńska 
9. ks. Arkadiusz Barańczuk 
10. Daniel Wołkiewicz 
11. Krystyna Sosin 
12. Małgorzata Wróbel 

 
Kategoria: POLITYKA PRORODZINNA  

1. Maria Hajduk 
2. Stanisław Nowak 
3. Stanisława Czernik - Adamczyk 
4. Ewa Cierniak – Lambert 
 

Kategoria: OCHRONA ZDROWIA  
1. Jan Fyda 
2. Jolanta Urbaniak 
3. Irena Tębacz 
4. Anna Kosturek 
5. Jadwiga Wardęga 
6. Bohdan Kurowski 
7. Urszula Smok 
8. Siostra Lidia Lupa 
9. Maria Gołofit 
10. Marta Kozioł 
11. Jerzy Lysy 
12. lek. med. Tomasz Krupiński 
 

Kategoria: POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM  
1. Stanisław Kracik 
2. Stanisław Pyzik 
3. Zbigniew Wojas 
4. Ks. Proboszcz Marek Wójcik 
5. Adam Mazur 
6. Agnieszka Rokita 
7. BoŜena Mróz 
8. Bogusław Szczepański 
9. Aneta Michalska - Kocjan 
10. Andrzej Pinc 
11. Zofia Sawa 
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12. Maria Rogowska 
13. Ewa Kołodziejczyk 
14. Jarosław Ignacy Ferfecki 
15. lek. med. Tomasz Krupiński 

 
Kategoria: EDUKACJA I WYCHOWANIE  

1. Mieczysław Matyasik 
2. Magdalena Urbańska 
3. Mariusz Graniczka 
4. Zbigniew Starzec 
5. Maria Siuda 
6. ks. Adam Parszywka 
7. Beata Gielec 
8. Andrzej Łabno 
9. Beata Dziduszko 
10. GraŜyna Stalmach 
11. Władysława Maria Francuz 
12. Jerzy Lysy  
 

Kategoria: DZIAŁALNO ŚĆ FILANTROPIJNA  
1. Stefania Dulemba 
2. Stansław Bańbor 
3. Wiesław Frys 
4. Maria Radkosz 
5. Krzysztof Hutniczak 
6. lek. med. Tomasz Krupiński  

 
10) Realizacja projektu przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
do niesienia pomocy potrzebującym „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. 

Podczas realizacji III edycji Małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” 
przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy 
potrzebującym, organizacje pozarządowe wydelegowały swoich członków do prowadzenia 
warsztatów dla młodzieŜy i oceny projektów realizowanych przez małopolskie szkoły. 

Projekt jest kontynuacją, rozpoczętego w 2003 roku, wieloletniego działania 
wychowawczego zainicjowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, mającego na 
celu rozbudzenie w młodzieŜy 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.  

Celem Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” jest uwraŜliwienie młodzieŜy 
na potrzeby innych ludzi, przygotowanie do społecznego działania na rzecz potrzebujących, 
a przede wszystkim ukazanie sposobu realizacji w Ŝyciu codziennym przesłania Ojca 
Świętego Jana Pawła II  - „Sługi Miłosierdzia”. 

Współorganizatorami Małopolskiego projektu przygotowującego uczniów gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym  jest 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. W bieŜącym roku 255 projektów jest realizowane 
przez 238 szkół, czyli 3823 uczniów i 424 nauczycieli. 

Akcję niesienia pomocy potrzebującym wspierają takie instytucje jak: Caritas 
Archidiecezji Krakowskiej, Caritas Diecezji Tarnowskiej, Stowarzyszenie „U Siemachy”, 
Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie, Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w Krakowie, 
Stowarzyszenie „Sursum Corda” w Nowym Sączu, Stowarzyszenie „Wiosna”, Regionalny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, a takŜe Wolontariat Św. Eliasza w Krakowie. 
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III. Zwiększenie udziału organizacji pozarz ądowych i innych podmiotów 

prowadz ących działalno ść poŜytku publicznego w realizacj ę zadań 
publicznych 

 
 
 
I. Realizowane zadania publiczne zlecane w trybie o twartego konkursu ofert w 
nast ępujących obszarach: 
 
Obszar I. Polityka Społeczna. 
 
1) Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej. 

Do konkursu złoŜono łącznie 63 oferty (oczekiwana kwota dotacji z budŜetu 
województwa wyniosła 1 785 000 zł), z czego Zarząd Województwa postanowił 
dofinansować 20 ofert,  odpowiednio z priorytetów: 

− Przeciwdziałanie społecznemu wykluczaniu osób starszych - 4 oferty - 
dofinansowanie wyniosło   44 500 zł, 

− Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych- 5 ofert -  dofinansowanie wyniosło  
58 000 zł, 

− Poprawa kondycji małopolskiej rodziny- 9 ofert-  dofinansowanie wyniosło 161 500 zł, 
− Wspieranie działań na rzecz osób przewlekle i terminalnie chorych i ich rodzin- 2 

oferty -   dofinansowanie wyniosło 36 000 zł. 
W rezultacie przekazanych środków, zrealizowane zostały róŜnorodne formy wsparcia dla 

osób najbardziej potrzebujących. W podziale na poszczególne priorytety działania oraz 
osiągnięte rezultaty kształtowały się następująco: 
1) Z wsparcia skierowanego do osób starszych skorzystało ok. 400 beneficjentów. 
Podejmowane działania były róŜnorodne  m.in. organizowano warsztaty psychologiczne, 
cykle wykładów i warsztatów pamiętnikarskich, które następnie zostały wydane  w postaci 
publikacji „Moja Sądecczyzna” oraz szereg działań edukacyjnych i informacyjnych 
skierowanych do środowiska osób starszych. Zorganizowano  i przeprowadzono 
międzypokoleniową  imprezę integracyjną „Złota Klamra”. 

W efekcie powyŜszych działań zrealizowano szereg postawionych sobie  celów m.in. 
stymulacji rozwoju osób starszych, zwiększenia moŜliwości aktywnego uczestnictwa osób 
starszych w Ŝyciu osobistym, społecznym i kulturalnym, przeciwdziałania marginalizacji i 
izolacji seniorów w społeczeństwie czy podniesienia samooceny i jakości Ŝycia seniorów. 
 
2) Z pomocy przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych skorzystało ok. 480 beneficjentów. 
Zorganizowane przedsięwzięcia polegały m.in. na organizacji turnusu rehabilitacyjnego, 
kursów języka migowego, usług w zakresie integracji i aktywizacji społecznej przy pomocy 
psychologa, pracowników socjalnych i prawnika. Sfinansowano dalsze funkcjonowania  
punktu informacyjno - doradczego dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, 
zaprojektowano i wykonano plakaty, ulotki, informatory zawierające informacje o działaniu 
punktów doradczych oraz dostępnych formach i rodzajach wsparcia. 
Ich efekt to m.in. udostępnienie moŜliwości aktywnego wypoczynku osób 
niepełnosprawnych, dostosowanego do ich   indywidualnych potrzeb i moŜliwości, poprawa 
sprawności fizycznej uczestników turnusu oraz rozpowszechnienie wiedzy o nowatorskich 
metodach rozwoju niepełnosprawnych dzieci i młodzieŜy. 
 
3) Środki przekazane dla poprawy kondycji małopolskiej rodziny przyczyniły się do pomocy 
dla ok. 950 beneficjentów. Wsparte zostały m.in. inicjatywy takie jak organizacja  turnusu 
sportowo-rekreacyjnego i integracyjnego dla dzieci w wieku od 6-14 lat z rodzin 
dysfunkcyjnych i ubogich, organizacja konferencji i spotkań nt rodzicielstwa zastępczego, 
warsztatów  psychoedukacyjnych oraz obozów językowo rekreacyjnych. Wydano poradnik 
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dla samotnych matek, prowadzono mediacje rodzinne, ogólnodostępny punktu pomocy oraz 
zajęcia przewidujące pomoc w zakresie realizacji obowiązku szkolnego oraz sposobu 
spędzania wolnego czasu poprzez zajęcia reedukacyjno-kompensacyjne oraz nakierowane 
na wszechstronny rozwój dziecka, odnajdywanie mocnych stron, talentów, zdolności.  
 Realizacja powyŜszych działań przyczyniła się m.in. do kształtowania prawidłowych 
postaw Ŝyciowych dzieci, budowania przyjaźni i poprawnych relacji interpersonalnych, a 
takŜe promocji rodzicielstwa zastępczego z uwzględnieniem zawodowych form opieki nad 
dzieckiem. 
4) Działania skierowane  na rzecz osób przewlekle i terminalnie chorych i ich rodzin dotarły 
do ok. 1000 beneficjentów. Polegały one głównie na prowadzeniu punktu informacji, rozwoju 
punktu interwencyjno-pomocowego, udzielaniu pomocy psychologicznej,  opracowaniu i 
druku   informatora dla rodzin osób przewlekle i terminalnie chorych oraz wspieranie procesu 
rehabilitacji fizycznej. 
 Środki przekazane na ten priorytet pozwoliły m.in. dokonać analizy stanu dostępności 
do informacji o pomocy skierowanej do osób chorych przewlekle i chorych terminalnie, 
zwiększyć dostępność  informacji na temat pomocy jaką oferują publiczne niepubliczne 
zakłady opieki hospicyjnej oraz inne placówki oraz wszechstronnie  wesprzeć osoby chore i 
ich rodziny. 
 
2) Aktywne uczestnictwo organizacji pozarz ądowych w działaniach na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

Odbyły się dwie edycje konkursu. Podpisano 30 umów, a środki wyniosły 723 352,53 
zł. Oferenci drugiej edycji są na etapie podpisywania umów. 
 
 
Obszar II. Profilaktyka i przeciwdziałanie uzale Ŝnieniom. 
 
1) Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzaleŜnieniom w 2009 r. zostało 
przyjęte uchwałą nr 668/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 czerwca 2009r. 
Zarząd Województwa Małopolskiego, kierując się potrzebą wspierania działań zadań z 
zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzaleŜnieniom oraz wykonując "Program współpracy z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na rok 2009" ogłosił otwarty konkurs ofert z ww. zakresu.  Na realizację zadań 
określonych w ramach konkursu ZWM przeznaczył środki finansowe w wysokości 360 000zł 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzaleŜnieniom w 2009 r. zostało 
przyjęte uchwałą nr 869/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 lipca 2009r. 
Wpłynęło 36 ofert, z czego dofinansowanie uzyskało 20 zadań na łączną kwotę 347 000 zł.  
W ramach konkursu dofinansowanie uzyskały następujące rodzaje zadań: 
Zadanie.1.  
Ograniczenie palenia tytoniu, picia alkoholu i uŜywania środków psychoaktywnych wśród 
dzieci i młodzieŜy województwa małopolskiego. 
Zadanie.2. 
Rozwój edukacji publicznej w zakresie problematyki uzaleŜnień, HIV/ AIDS oraz 
przeciwdziałania przemocy. 
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Nazwa zadania 

Ograniczenie palenia 
tytoniu, picia alkoholu 
i uŜywania środków 
psychoaktywnych 
wśród dzieci i 
młodzieŜy 
województwa 
małopolskiego. 
 

Rozwój edukacji 
publicznej w 
zakresie 
problematyki 
uzaleŜnień, HIV/ 
AIDS 
oraz 
przeciwdziałania 
przemocy. 
 

Ogółem 

Liczba 
złoŜonych ofert 

21 15 36 

Oferty 
odrzucone 
formalnie 

2 3 5 

Liczba ofert 
dopuszczonych 
do oceny 
merytorycznej  

19 12 31 

 
 
Obszar III. Kultura fizyczna i sport. 
 
1) Upowszechnianie kultury fizycznej. 

W obszarze działania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej”, w ramach otwartego 
konkursu ofert na zadania publicznego Województwa Małopolskiego z dziedziny kultury 
fizycznej przyjęto do dofinansowania 153 zadania realizowane w I i II kwartale oraz zadania 
całoroczne. 

W ramach zadań całorocznych, realizowanych przez Wojewódzkie Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe, Akademicki Związek Sportowy i Małopolskie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej zorganizowano i przeprowadzono w I półroczu cykl imprez 
rekreacyjno – sportowych z udziałem ok. 30 000 uczestników. 

Ponadto, w I półroczu zorganizowano i przeprowadzono: 
• 2 imprezy rangi światowej z udziałem 626 zawodników; 
• 4 imprezy rangi europejskiej z udziałem 384 zawodników; 
• 16 imprez międzynarodowych z udziałem 4 052 zawodników 
• 24 imprez ogólnopolskich z udziałem 5014 zawodników 
• 41 imprez wojewódzkich z udziałem 7 439 zawodników, 

Wsparto realizację zadań skierowanych do osób niepełnosprawnych – dofinansowano 10 
imprez sportowych z udziałem 2 531 zawodników. 
 
2)Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i mł odzie Ŝy. 

W obszarze działania „Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieŜy” w 
ramach otwartego konkursu ofert do dofinansowania przyjęto zadania realizowane w I i II 
kwartale oraz zadania całoroczne. PowyŜsze przedsięwzięcie obejmuje 69 zadań (w tym 54 
to zadania całoroczne) z tego 60 to szkolenie w sekcjach sportowych.  

W I półroczu 2009 roku zakończono 15 zadań z udziałem 1 272 uczestników, w tym 
10 szkoleń w sekcjach sportowych, w których wzięło udział 1 053 zawodników. Jednocześnie 
trwa realizacja zadań całorocznych, m.in. szkolenie kadr wojewódzkich młodzików, 
przygotowanie i udział reprezentantów województwa w finałach systemu sportu 
młodzieŜowego, w których bierze udział ok. 1 200 dzieci i młodzieŜy. Odbywają się równieŜ 
wojewódzkie finały Gimnazjady, Licealiady i Igrzysk MłodzieŜy Szkolnej, w których 
uczestniczy ok. 2 500 dzieci i młodzieŜy. 
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Obszar IV. Edukacja. 
 
1) Otwarty Konkurs Ofert pn. „Regionalny Program St ypendialny” maj ący na celu 
popraw ę szans edukacyjnych, a tak Ŝe promocj ę i rozwój talentów uczniów oraz 
studentów w województwie małopolskim w roku 2009.  

Zgodnie z przyjętymi załoŜeniami w bieŜącym roku w ramach Otwartego Konkursu Ofert 
pn. „Regionalny Program Stypendialny” są realizowane projekty, które przewidują udzielenie 
pomocy stypendialnej uczniom szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz szkół 
podstawowych, mogących wykazać się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i 
sportowymi, a takŜe studentom za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe ze szczególnym 
uwzględnieniem uczniów i studentów niepełnosprawnych. 

Ponadto, w ramach Konkursu, moŜliwe jest wsparcie finansowe  
osób pochodzących z  regionów partnerskich Województwa Małopolskiego oraz Polaków i  
osób innej narodowości pochodzących ze Wschodu, a takŜe Polonii z innych krajów 
podejmującej studia na małopolskich uczelniach wyŜszych. 

W 2009 roku dofinansowane są  takŜe projekty polegające na wsparciu uczestnictwa 
młodzieŜy w wydarzeniach edukacyjnych o  zasięgu międzynarodowym np. w olimpiadach, 
konkursach, wystawach, zawodach. Działania te wynikają z realizacji załoŜeń Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 w szczególności następującego kierunku 
polityki rozwoju: I.5. Wsparcie i promocja talentów. 

Regulamin Konkursu został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Małopolskiego 
Uchwałą Nr 531/09 z  dnia 21  maja 2009 r., następnie Uchwałą Nr 754/09 z dnia 30 czerwca 
2009 r. Zarząd powołał Komisję Konkursową do  oceny ofert o udzielenie dotacji na realizację 
zadań publicznych Województwa Małopolskiego. 

Termin składania ofert, upłynął  24  czerwca 2009 roku. Do tego dnia do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wpłynęło do rozpatrzenia 8 ofert, na łączną 
kwotę 1 715 470,04 zł. Na etapie oceny formalnej nie odrzucono Ŝadnej oferty. Posiedzenie 
Komisji Konkursowej miało miejsce dnia 21 lipca br. 

Konkurs został rozstrzygnięty dnia 18 sierpnia 2009 roku. Po zapoznaniu się z opinią 
Komisji Konkursowej, Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął do realizacji 8 ofert na kwotę 
dofinansowania 1 400 000,00 zł. Obecnie projekty wybrane w ramach konkursu są w trakcie 
realizacji. 
 

 
Obszar V. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego . 

 
1) Otwarty Konkurs Ofert na realizacj ę zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
dziedzinie kultury w 2009 roku pn. „MECENAT MAŁOPOL SKI”. 

W 2009 roku w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2009 r. pn. „MECENAT MAŁOPOLSKI”, 
Województwo Małopolskie wsparło wiele zadań w dziedzinie kultury o zasięgu 
ponadlokalnym, z których do najwaŜniejszych moŜna zaliczyć:  
- Kongres - LUDZIE I RELIGIE. Międzynarodowe Spotkanie dla Pokoju;  
- Nowe drogi klasyki 2009. Sezon koncertowy dla Województwa Małopolskiego;  
- 2. Międzynarodowy Festiwal Kina NiezaleŜnego OFF CAMERA;  
- 19 Festiwal Kultury śydowskiej;  
- XIII Ogólnopolski Festiwal komedii "TALIA";  
- "Szukam Was. Koncert upamiętniający IV rocznicę śmierci Jana Pawła II";  
- III Summer Music Festival - Wieliczka 2009;  
- Oratorium Kalwaryjskie;  
- XXII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych w Krakowie;  
- 23 TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA - festiwal wybranych polskich filmów fabularnych;  
- XLI Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem;  
- 49 Krakowski Festiwal Filmowy;  
- Najpiękniejszy Dzień Lata;  
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- 2 Festiwal Muzyczny Barbakan  ;  
- 25 Ogólnopolski Przegląd Kabaretów PAKA;  
- Rozstaje 2009. 11 Festiwal Muzyki Tradycyjnej;  
- Koncert Last Night of the Proms in Cracow;  
- VI Festiwal Misteria Paschalia;  
- 33 Krakowskie Reminiscencje Teatralne - Międzynarodowy Festiwal Teatralny;  
- VIII Tatrzańskie Wici;  
- 7 Festiwal Sacrum Profanum;  
- XXVIII międzynarodowy Festiwal Piosenki śeglarskiej "SHANTIES 2009";  

 
Wspieranie projektów przedsięwzięć przygotowujących świadomych odbiorców i 

uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do 
tworzenia i poznawania kultury i rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych, w tym zakup 
strojów i instrumentów: 
- Opera Kameralna w Regionie;  
- "Galeria marzeń artystycznych w przekroju trzech pokoleń" - Trzebinia 2009;  
- Festiwal Radości i Uśmiechu LAJKONIK 2009;  
- Sądeckie perły kultury;  
- III Międzynarodowy Crystal Salsa Festiwal;  
- Nowa Huta. Dlaczego nie?! - cykl koncertów;  
- "Ukryte skrzydła" - program warsztatów rozwijających zainteresowania i pasje z zakresu 
sztuki niszowej wśród młodzieŜy z osiedli nowohuckich, zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym i demoralizacją ze względu na sytuację rodzinną i bytową;  
- "Śpiąca Królewna" - Spektakl baletowy z muzyką Piotra Czajkowskiego;  
- 46. Tydzień Kultury Beskidzkiej; 
- "Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert" we wnętrzach muzealnych;  
- Zakup instrumentów dla łemkowskiego zespołu folkowego Serencza;  
- Zakup strojów regionalnych dla zespołu regionalnego "Małe Łącko";  
- Stroje krakowskie ochroną wartości dziedzictwa kulturowego w Małopolsce;  
- Zakup instrumentów muzycznych dla kapeli i członków ZZF Dolina Mszanki;  
- Zakup marynarek dla MłodzieŜowej Orkiestry Dętej z Baczkowa;  
- Zakup strojów regionalnych dla Zespołu Regionalnego "Kliszczacy";  
- XI Małopolski Konkurs Chórów, XXXI Edycja Krakowskiego Konkursu Chórów  "O złotą 
strunę..." pod honorowym patronatem Jego Eminencji Księdza Kardynała Stanisława 
Dziwisza;  
- XXXVI Wadowickie Spotkania Teatralne;  
- Zakup strojów regionalnych dla członków Zespołu "Podegrodzie" oraz instrumentów dla 
Kapeli Zespołu "Podegrodzie"; 
- "Sieniawskie tradycje regionalne";  

 
Wsparcie dla realizacji seminariów, warsztatów, konferencji i wizyt jako płaszczyzny 

wymiany dorobku i informacji, transferu wiedzy, umiejętności i doświadczeń z zakresu kultury 
i dziedzictwa kulturowego: 
- "Wymiar architektury " - Międzynarodowe Triennale Architektury - edycja 11 Konkurs 
główny" - Konferencja;  
- III Małopolskie Spotkania Taneczne - warsztaty tańca;  
- Górale w walce o niepodległość Polski - cykl konferencji popularno-naukowych na 90-lecie 
Związku Podhalan; 
- Konferencja naukowa "Pieśń i poezja siłą opozycji studenckiej w latach 80-tych XX wieku";  
- "Czyń, niech widzę" przewyŜsza "mów niech słyszę" - Misja siostry Czesławy Lorek a 
współczesny altruizm. Seminarium naukowe; 

 
Włączenie dorobku kulturalnego i artystycznego mniejszości narodowych i grup 

etnicznych w regionalny obieg kultury: 
- "Bracia czyńcie dobro" - 400-lecie Bonifratrów w Krakowie; 
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- XII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Mniejszości Narodowych i Etnicznych "Świat 
pod Kyczerą";  
- III Festiwal Górali Karpackich - Szczawnica 2009;  
- XXVII Łemkowska Watra;  
- Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów - 65. Rocznica Likwidacji Obozu 
Romskiego "Zigeunarlager" w KL Auschwitz-Birkenau;  
- III Festiwal Kultury Pogórzańskiej;  
- Koncerty muzyki cerkiewnej "Bortniańskiego powrót do Bartnego";  
- Słowackie spotkania z kulturą orawską;  
- Małopolskie Korzenie Dymitra Bortniańskiego;  
- Prowadzenie sobotniej szkółki języka i kultury ormiańskiej - nauka tańca narodowego; 

 
Wydarzenia te pozwoliły promować województwo, wskazując na jego potencjał 

artystyczny i zasoby dziedzictwa kulturowego. Otwarty konkurs ofert  pn. „Mecenat Małopolski” 
umoŜliwił aktywny udział w imprezach kulturalnych mieszkańcom województwa oraz gościom 
krajowym i zagranicznym, oraz ukazał szeroką współpracę samorządu województwa 
małopolskiego z organizacjami poŜytku publicznego w zakresie kształtowania i promocji 
kulturalnej regionu. 

 
2) „Odnowa zabytków Małopolski” – wsparcie prac kon serwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy zabytkach. 
 Wsparcie z budŜetu Województwa Małopolskiego umoŜliwia podjęcie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych zabytków stanowiących regionalne 
dziedzictwo kulturowe. Dotacje wspierają właścicieli obiektów zabytkowych i aktywizują do 
ochrony naszego wspólnego dobra – skarbów przeszłości. Opieką objęte są dzieła 
budownictwa i architektury oraz obiekty ruchome: ołtarze, rzeźby, obrazy i dzieła rzemiosła 
artystycznego. W trzech kwartałach 2009 roku na realizację tego zadania podpisano 154 
umowy, a wysokość środków łącznie wyniosła 8 952 779,99 zł.  Wśród zadań, które uzyskały 
dofinansowanie są min.:  

• konserwacja rzeźby Matka Boska z Dzieciątkiem (1330-1340) z kościoła parafialnego 
pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu (30 000 zł)  

• konserwacja wnętrza kaplicy Grobu BoŜego w klasztorze BoŜogrobców w Miechowie 
(140 000 zł)  

• prace konserwatorskie przy elewacji południowej i wschodniej XV-wiecznego kościoła 
pw. św. Marii Magdaleny i św. Stanisława BM w Szczepanowie (150 000 zł)  

• renowacja i konserwacja zabytkowego kościoła pw. NMP w Tuchowie, zadanie 1 - 
osuszenie zawilgoconych murów kościoła (190 000 zł)  

 
 
Obszar VI. Turystyka 
 
1) „Małopolska Go ścinna – otwarty konkurs ofert na realizacj ę zadań publicznych 
Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki. 

Otwarty konkurs ofert pozwolił na identyfikację i dofinansowanie/sfinansowanie 
najwartościowszych projektów słuŜących rozwojowi przemysłu czasu wolnego oraz 
podniesieniu atrakcyjności turystycznej Małopolski. W ramach konkursu 
zrealizowano/realizowane są następujące rodzaje zadań: 
1. Otwarty Szlak Architektury Drewnianej (powierzenie zadania) – 1 zadanie na kwotę 

450 000 zł – Małopolska Organizacja Turystyczna. 
Działania: 
• Udost ępniono  dla ruchu turystycznego w terminie maj – wrzesień 

56 obiektów sakralnych na SAD (obiekty otwarte są 3 dni w tygodniu przez 4 godz. 
dziennie); 

• Zorganizowano w obiektach na SAD cykl 12 koncertów muzycznych 
pod hasłem „Muzyka zaklęta w drewnie”; 
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• Wykonano wydawnictwa promuj ące obiekty na SAD  w wielu wersjach językowych 
(ulotki, mapa – łączny nakład: 90 tys. egz.) oraz rozbudowano stronę internetową 
szlaku; 

• Ogłoszono II edycj ę konkursu fotograficznego  o obiektach na SAD; 
• Przeprowadzono akcj ę informacyjno – promocyjn ą szlaku  (wizyta studyjna dla 

dziennikarzy, promocja szlaku wśród młodzieŜy szkolnej we współpracy z 
Małopolskim Kuratorium w Krakowie, konferencja prasowa, itp.). 

2. Rozwój agroturystyki w Małopolsce (powierzenie zadania) – 2 zadania na kwotę 70 000 
zł – Sądecka Organizacja Turystyczna. 
Działania: 
• Przeprowadzono kategoryzację 50 obiektów agroturystycznych połoŜonych na 

terenie Województwa Małopolskiego, w oparciu o zasady kategoryzacji Polskiej 
Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” (w trakcie realizacji); 

• Specjalizacja oferty agroturystycznej w Małopolsce – stworzono ofertę gospodarstw 
produktowych pod hasłem „Małopolska wieś pachnąca ziołami” (wytypowano i 
oznakowano 20 gospodarstw specjalizujących się w wykorzystaniu ziół w swojej 
działalności, przygotowano katalog ofert gospodarstw produktowych; zorganizowano 
cykl szkoleń tematycznych dla uczestników projektu). 

3. Tworzenie, rozwój i renowacja szlaków turystycznych w regionie (wsparcie zadania) – 5 
zadań na kwotę 170 000 zł.  
Działania w trakcie realizacji: 
• Prace znakarskie na szlakach pieszych Ziemi Tarnowskiej ze szczególnym 

uwzględnieniem szlaku papieskiego im. Jana Pawła II (ok. 40 km) – PTTK Oddział 
Ziemi Tarnowskiej; 

• Renowacja pieszych szlaków turystycznych Ziemi Limanowskiej (65 km) – PTTK 
Oddział Ziemi Limanowskiej; 

• Inwentaryzacja ok. 3000 km pieszych szlaków turystycznych w Małopolsce wraz z 
pomiarem GPS na terenie 8 powiatów: (tatrzański, nowosądecki, gorlicki, tarnowski, 
brzeski, bocheński, krakowski, wielicki) – Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej  
PTTK; 

• Bezpieczna Jura – wymiana punktów asekuracyjnych na drogach jurajskich regionów 
wspinaczkowych (80 dróg wspinaczkowych) -Związek Gmin Jurajskich; 

• Utrzymanie infrastruktury turystycznej okolic Krakowa ze szczególnym 
uwzględnieniem Dolinek Podkrakowskich – PTTK Oddział Ziemi Krakowskiej. 

4. Budowa i rozwój produktów turystycznych Małopolski (wsparcie zadania) – 50 zadań na 
kwotę 970 000 zł.  
Działania w trakcie realizacji: 
• Budowa, rozwój i promocja markowych produktów turys tycznych Małopolski ze 

szczególnym uwzgl ędnieniem produktów turystyki kulturowej, pielgrzymk owej i 
uzdrowiskowej  (w tym organizacja cyklicznych imprez turystycznych, wycieczek, 
szkoleń z zakresu bezpieczeństwa w górach i nad wodą oraz podnoszenia jakości 
usług turystycznych) np. Szlak Godeł Szalayowskich, Szlak Oscypkowy, Szlak 
Tradycyjnego Rzemiosła Małopolski, „Małopolskie smaki”, „Małopolski Szlak 
BoŜogrobców” , akcja „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę” , cykl szkoleń z zakresu 
bezpiecznego uprawiania turystyki w górach, XXXIX Centralny Zlot Krajoznawców, 
itp.; 

• Rozwój oferty turystyki zimowej w Małopolsce  np. rozwój, promocja zimowej 
turystyki narciarskiej i pieszej na rakietach śnieŜnych, szkolenie kadr na potrzeby 
zimowej turystyki górskiej; wytyczenie nowych tras do uprawiania narciarstwa 
biegowego w gminie uzdrowiskowej Rabka Zdrój wraz z ich promocją; 

• Rozwój turystyki rowerowej w Małopolsce np. przeprowadzenie akcji Certyfikat 
„Przyjazny Rowerom” – wytypowanie, oznakowanie i promocja obiektów i atrakcji 
turystycznych przystosowanych do obsługi rowerzystów oraz ich doposaŜenie w 
infrastrukturę przyjazną rowerzystom (stojaki, narzędzia do naprawy rowerów, 
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apteczki, itp.), odnowienie oznakowania na 91 km Jurajskiego Szlaku Rowerowego 
„Orlich Gniazd”, doposaŜenie szlaku w małą infrastrukturę turystyczną oraz wydanie 
atlasu szlaków rowerowych po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej; wytyczenie 
i oznakowanie pętli rowerowej Kraków – Tyniec – Brzeźnica – Czernichów  Kraków 
wraz z powstaniem „wioski rowerowej” na szlaku, oznakowania Karpackiego Szlaku 
Rowerowego (wariant myślenicki), uroczyste otwarcie szlaku połączone z I 
Karpackim Maratonem Rowerowym im. Jacka Bugańskiego, itp.; 

• Promocja oferty turystycznej Małopolski w śród przedstawicieli mediów krajowych 
i zagranicznych oraz w śród touroperatorów - podróŜe studyjne dziennikarzy i 
touroperatorów krajowych i zagranicznych po Małopolsce 
(ok. 60 wizyt studyjnych), „Małopolska aktywnie i sportowo” – kampania promocyjna 
Małopolski na rynku brytyjskim, „Małopolska medialna” – promocja markowych 
produktów turystycznych wśród przedstawicieli mediów krajowych i zagranicznych 
(systematyczna wysyłka materiałów informacyjnych do mediów polonijnych, organizacja 
Sejmiku Mediów Polonijnych oraz Sejmiku), warsztaty na temat komercjalizacji szlaków 
turystycznych na przykładzie Krakowskiego Szlaku Techniki oraz Szlaku Architektury 
Drewnianej podczas Krakowskiego Salonu Turystycznego, organizacja Małopolskiego 
Forum Turystyki oraz 15 jubileuszowej edycji konkursu na najlepsze usługi turystyczne 
„Odys”. 

 
 

Obszar VII. 1 Ekologia oraz ochrona dziedzictwa prz yrodniczego. 
 

1) Aktywizacja gospodarcza i ochrony dziedzictwa ob szarów wiejskich w małopolskich 
Karpatach. 

W ramach tego zadania zorganizowano wypas kulturowy owiec na wybranych 
polanach reglowych. Wypasem objęto 10 630 owiec i ponad 2700 hektarów polan 
połoŜonych na terenie województwa Małopolskiego. W przedsięwzięciu uczestniczyło 
30 baców, zakolczykowano oraz zarejestrowano po raz pierwszy 1000 owiec.   

Realizacja niniejszego zadania przyczyniła się do zahamowania tendencji spadkowej 
pogłowia owiec. Pomoc w odbudowywaniu stad, promocja pasterstwa oraz produktów 
regionalnych przyczyniła się do uatrakcyjnienia oferty regionu, pomogła równieŜ w 
utrzymaniu dotychczasowych miejsc pracy oraz stworzeniu nowych. Podjęte działania 
przyczyniły się równieŜ do : 
- utrzymania atrakcji turystycznych w regionie, 
- zapewnienia wypasów w miejscach tradycyjnie związanych z pasterstwem, 
- zapobiegania zarastaniu polan reglowych, 
- utrzymania bioróŜnorodności w Małopolsce, 
- zwiększenia liczby certyfikowanych producentów wyrobów tradycyjnych i regionalnych w 
Małopolsce, 
- zachęcanie hodowców do kolczykowania owiec pomaga w oszacowaniu pogłowia na terenie 
województwa. 
 
2) Doposa Ŝenie organizacji działaj ących na rzecz bezpiecze ństwa publicznego i 
ochrony środowiska w sprz ęt do ratownictwa techniczno – chemiczno – 
ekologicznego. 
 Ogłoszono przetarg nieograniczony na sprzęt do ratownictwa techniczno-chemiczno-
ekologicznego dla jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego, wyłonionych w II 
otwartym konkursie ofert na przyznanie sprzętu do ratownictwa techniczno-chemiczno-
ekologicznego dla OSP pn. „BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 2006”. Postępowanie przetargowe 
jest w fazie rozstrzygania. Po zawiązaniu umów z wykonawcami zostaną podpisane umowy z 
jednostkami OSP, którym zostanie przekazany sprzęt straŜacki. Planuje się, Ŝe zadanie 
zostanie sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie (65 % wartości zadania) oraz przez gminy (35 % wartości zadania), z terenu 
których pochodzą doposaŜane jednostki OSP. 
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3) Przeprowadzenie akcji edukacyjnych podczas Dnia Ziemi i Sprz ątania Świata. 
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na przeprowadzenie ekologicznych akcji 

edukacyjnych z okazji Dnia Ziemi i podczas Sprzątania Świata wśród dzieci i młodzieŜy ze 
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Małopolski podpisano 12 umów na łączną kwotę 
116 966,32 zł.  

Zgodnie z załoŜeniami konkursu, zadanie miało na celu edukację ekologiczną 
i pogłębianie wiedzy o środowisku, podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej oraz 
kształtowanie postaw związanych z ochroną środowiska, zachęcenie do troski o otaczające 
środowisko, rozbudzanie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody oraz 
zwrócenie uwagi na zagroŜenia środowiska naturalnego. 

W wyniku realizacji zadania propagowane były wśród dzieci i młodzieŜy ze szkół 
podstawowych i gimnazjów zachowania proekologiczne m.in. segregacja odpadów, 
zapobieganie ich powstawaniu, racjonalne korzystanie z zasobów środowiska: oszczędność 
wody, energii, kształtowanie postaw związanych z ochroną otaczającej nas przyrody, 
wykorzystanie energii odnawialnej.  

Obecnie zadanie jest w trakcie rozliczania końcowego. 
 
 
Obszar IX. Działania na rzecz rozwoju trzeciego sek tora. 
 
1) Sieć Małopolskich O środków Wsparcia Organizacji Pozarz ądowych. 
Lp. Okręg Oferent Nazwa zadania Kwota przyznana 

z budŜetu Woj. 
Małopolskiego 

1 2 3 4 5 

1 

K
R

A
K

Ó
W

 Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej 
Małopolski Instytut Samorządu 
Terytorialnego i Administracji 

Małopolski Ośrodek 
Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych w 
Krakowie 

60 000,00 

2 

O
Ś

W
IĘ

C
IM

 Fundacja Biuro Inicjatyw 
Społecznych 

Małopolski Ośrodek 
Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych w 
okręgu oświęcimskim 

59 955,00 

3 

N
O

W
Y

 
S
Ą

C
Z

 

Stowarzyszenie Sądecki 
Uniwersytet Trzeciego 
Wieku 

Małopolski Ośrodek 
Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych w 
okręgu nowosądeckim 

 
60 000,00 

4 

N
O

W
Y

 
T

A
R

G
 Fundacja Biuro Inicjatyw 

Społecznych 
Małopolski Ośrodek 
Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych w 
okręgu nowotarskim 

59 925,00 

5 

T
A

R
N

Ó
W

 Fundacja im. Hetmana 
Jana Tarnowskiego 

Małopolski Ośrodek 
Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych w 
okręgu tarnowskim 

59 980,00 

   SUMA 299 860,00 
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2) Wzmocnienie procesów integracji sektora pozarz ądowego w Małopolsce. 

Lp. Oferent Nazwa zadania 
Kwota przyznana  
z budŜetu Woj. 
Małopolskiego 

1 2 3 4 

1 

Stowarzyszenie "GOŚCINIEC" Profesjonalizacja i rozwój 
stowarzyszeń działających na rzecz 
obszarów wiejskich skupionych w 
Małopolskiej Sieci Lokalnych Grup 
Działania 

30 000,00 

2 
Fundacja im. Hetmana Jana 
Tarnowskiego 

Partnerstwo na 5 - promocja idei i 
procesów integracji III sektora w 
subregionie tarnowskim 

30 000,00 

3 
Małopolska Federacja Świetlic Wspólna sprawa - rozwiń skrzydła 

25 000,00 

4 
Fundacja Biuro Inicjatyw 
Społecznych 

Kierunek współpraca - czas na 
pierwszy krok 15 000,00 

  
SUMA 100 000,00 

 
3) Promocja i organizacja wolontariatu. 

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert, do którego wpłynęło ogółem 25 
wniosków, z czego dotacje uzyskało 11 podmiotów na łączną kwotę 143 000 tysięcy złotych. 
Dzięki środkom Województwa wspierane zostały działania polegające  
w szczególności na upowszechnianiu postaw związanych z wolontariatem wśród 
mieszkańców Małopolski poprzez następujące działania: 
− tworzenie centrów wolontariatu,  
− organizowanie akcji i imprez popularyzujących i upowszechniających wolontariat 

(konkursy, kampanie społeczne, koncerty, targi itp.), 
− podnoszenie kwalifikacji wolontariuszy, organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów 

dla przyszłych wolontariuszy, 
− opracowanie i publikacja dotyczące wolontariatu  w Małopolsce, 
Wśród dofinansowanych organizacji są m.in. : 
− CARITAS ARCHIDEICEZJI KRAKOWSKIEJ „Promocja i upowszechnianie wolontariatu 

wśród: dzieci i młodzieŜy szkolnej, studentów oraz dorosłych"; 
− Fundacja "Dr Clown" „WOLONTARIAT Z DR CLOWNEM" - popularyzacja idei 

wolontariatu przez Fundację "Dr Clown" wśród uczniów i studentów na terenie Krakowa; 
− TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH „Hospicjum im. Św. Łazarza"         

"Wolontariat w słuŜbie chorym" Propagowaniu wolontariatu hospicyjnego wśród osób, 
które ukończyły 50 rok Ŝycia; 

− STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE „RES SACRA MISER" W OLKUSZU               
"Potrzebujesz mnie - więc jestem"- propagowanie idei wolontariatu poprzez coroczne 
organizowanie targów wolontariatu; 

− Stowarzyszenie SURSUM CORDA   „WOLONTARIAT - Pomagam, bo lubię"  - 
kontynuowanie działań Klubów Wolontariatu, MłodzieŜowego Centrum Wolontariatu oraz 
programu Starszy Brat Starsza Siostra; 

- FUNDACJA DLA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO „Kompetentny Wolontariusz"- 
podnoszenie kwalifikacji, organizowanie szkoleń i warsztatów dla przyszłych wolontariuszy. 
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II. Realizacja zada ń publicznych finansowanych z innych środków ni Ŝ bud Ŝet 
województwa. 
 
1. Zadania realizowane ze środków PEFRON b ędących w dyspozycji Województwa 
Małopolskiego zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 si erpnia 1997 r. w rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepe łnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14 
poz. 92 j. t.) 
 
1). Dofinansowanie ze środków Funduszu, robót budowlanych w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. 
zm.), dotyczące obiektów słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów będących w dyspozycji 
Województwa Małopolskiego 
 

L.p.  Nazwa podmiotu Nazwa zadania Warto ść 
dofinansowania Uwagi 

1 3 4 5 7 

1 

Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Szkół 
Katolickich 
ul. Okólna 113; 42-
200 Częstochowa 

Rozbudowa i przebudowa istniejącej szkoły 
podstawowej w Czerwiennym na zespół 
szkół z oddziałami integracyjnymi dla dzieci 
niepełnosprawnych i ośrodka szkolno – 
rehabilitacyjnego wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, na działkach ew. nr 5300/11, 
5333/3, 5333/6, 5333/9, 5333/10, 6866 
połoŜonych w miejscowości Czerwienne, na 
podstawie pozwolenia na budowę nr BA-
73510/135-CzD/04 z dnia 15 czerwca 2004 
r., zmienionego decyzją nr 1056/08 z dnia 27 
listopada 2008 r.”,  

    200 000,00 zł  

8 czerwca 2009  
(podpisano 
umowę) w trakcie 
realizacji  

2 

Polskim 
Stowarzyszeniem 
na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem 
Umysłowym  
Koło w Jabłonce 
ul. Tetmajera 4, 34-
480 Jabłonka 

„Rozbudowy Dziennego Centrum 
Aktywności i Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczego wraz z 
infrastrukturą techniczną na działce 
ewidencyjnej oznaczonej nr 4188 połoŜonej 
w miejscowości Jabłonka na podstawie 
pozwolenia na budowę nr 807/06 z dnia 3 
października 2006 r. wydanego przez 
Starostę Nowotarskiego” 

    100 000,00 zł  

9 lipca 2009 
(podpisano 
umowę) w trakcie 
realizacji  

3 

Fundacją Pomocy 
Osobom 
Niepełnosprawnym  
StróŜe 413; 33-331 
StróŜe 

„Budowy wielofunkcyjnego integracyjnego 
stadionu sportowego wraz z  infrastrukturą 
techniczną obejmującą przyłącza: wody, 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, elektroenergetycznne nn, 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
uŜytkowej, zjazdy z drogi gminnej, 
wewnętrzne drogi, place, parkingi i chodniki, 
ogrodzenie terenu oraz przebudowa sieci 
elektroenergetycznej Sn, nn i 
telekomunikacyjnej, na działkach nr 1111/2, 
1112, 1113/1, 1113/2,1116, 1117, 1119, 
1120, 1121, 1122, 1123 i 1402” w StróŜach, 
na podstawie decyzji pozwolenia na budowę 
nr 80/2008 z dnia  
23 stycznia 2008 r.  

     200 000,00 zł   rezygnacja  
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4 

Domem Pomocy 
Społecznej w 
Bulowicach 
Zgromadzenia 
Braci Albertynów 
Ul. Błogosławionej 
Faustyny 4; 32-652 
Bulowice 

„Rozbudowy klatki schodowej w Domu 
Pomocy Społecznej w Bulowicach na działce 
nr 2148/4, obręb Bulowice, gmina Kęty na 
podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 
122/08 z dnia 18.06.2008 r.” 

       50 000,00 zł  

9 kwietnia 2009 
(podpisano 
umowę) w trakcie 
realizacji  

 Razem przyznano dofinansowanie w wysoko ści   350 000,00 zł    
 
2). Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej ze 
środków Funduszu i Województwa Małopolskiego 
Lp. Nazwa Organizatora Dotacja z Funduszu  

w dyspozycji 
Województwa 
Małopolskiego 

Dotacja z bud Ŝetu 
Województwa 
Małopolskiego (art. 29 
ustawy o rehabilitacji) 

1. Stowarzyszenie Kulturalno-
Oświatowe „Piast” , Wola 
Rzędzińska 297A,  
33-150 Wola Rzędzińska 

925 000,00 zł 102 777,00 zł 

2. Konwent OO. Bonifratrów,  Konary 
Zielona 21,  
32-040 Świątniki Górne  

555 000,00 zł 61 666,00 zł 

3. Stowarzyszenie Pomocy Szansa, 
Witowice 60 A,  
32-250 Charsznica 

524 166,00 zł 0,00 zł 

4. ”Szansa” Stowarzyszenie 
Integracyjne Aktywizacji 
Zawodowej i Społecznej Osób 
Niepełnosprawnych ,  
Os. Na Wzgórzach 44,  
31-721 Kraków 

555 000,00 zł 61 666,00 zł 

5. Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie 
Psychiczne”, ul. Miodowa 9,  
30-551 Kraków 

388 450,00 zł 43 161,00 zł 

 Razem 2 947 616,00 zł 269 270,00 zł 

 
2. Wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego  przez organizacje pozarz ądowe 
do realizacji zada ń poŜytku publicznego. 

Zrealizowano następujące działania: 
- wdraŜanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 
m.in.: przeprowadzanie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi konkursów projektów w 
ramach  

Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,  
Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, 
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, 
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Efekty: organizacje pozarządowe realizują w 2009 r. 95 projektów PO KL oraz złoŜyły 469 
projektów na ogłaszane konkursy; 

 
- prowadzenie Punktów Informacyjnych EFS,  
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- organizowanie spotkań informacyjnych - zorganizowano 8 spotkań informacyjnych dla 451 
potencjalnych Beneficjentów;  
- publikowanie wydawnictw na temat Europejskiego Funduszu Społecznego: w pierwszych 3 
kwartałach 2009 roku zostały wydane i dystrybuowane 3 numery Kwartalnika "Kapitał Ludzki 
dla Małopolski" - jedną z grup odbiorców są organizacje pozarządowe; 
- udział organizacji pozarządowym w realizacji niektórych działań projektów systemowych 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy – projektu „Małopolskie Partnerstwo w obszarze rynku pracy, 
edukacji i szkoleń”, „Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących 
kadry i usług outplacementowych”, „Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji”. 
 
3. Realizacja Programu INTERREG IVC 
 W ramach Programu INTERREG IVC realizowane są dwa projekty: 
 

• Projekt POWER 
Pierwszy nabór na podprojekty POWER zakończył się w maju 2009 r. śadna 

organizacja pozarządowa nie wzięła w nim czynnego udziału. Obecnie trwa drugi nabór. 
Mogą w nim uczestniczyć organizacje spełniające następujące kryteria: 

a) instytucja ustanowiona w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie 
ogólnym, która nie ma charakteru przemysłowego ani handlowego, 

b) posiadająca osobowość prawną, 
c) finansowana w przewaŜającej części przez państwo, JST lub inne podmioty prawa 

publicznego, 
 lub taka, której zarząd podlega nadzorowi ze strony tych podmiotów, 

lub taka, w której ponad połowa członków organu administrującego, zarządzającego 
lub nadzorczego została wyznaczona przez państwo, JST lub inne podmioty prawa 
publicznego. 

Nabór zakończy się w styczniu 2010 r. 
Zorganizowano Konferencję Regionalną POWER oraz warsztaty dla potencjalnych 

wnioskodawców. Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych (gł. 
stowarzyszenia). 

Wstępne zainteresowanie naborem na podprojekty było bardzo wysokie. Z uwagi na 
sposób finansowania podprojektów (refundacja), wiele organizacji nie zdecydowało się na 
przystąpienie do projektów. 

Z uwagi na tematykę mini-programu POWER (odnawialne źródła energii, gospodarka 
niskowęglowa, zrównowaŜony transport, zmiana postaw społecznych) zainteresowanie 
projektem zgłosiły organizacje pozarządowe działające w bardzo wąskim zakresie ściśle 
powiązanym z tą problematyką. 
 

• Projekt PEOPLE 
Zorganizowano Konferencję Regionalną PEOPLE z udziałem przedstawicieli 

instytucji z Małopolski, w tym organizacji pozarządowych. Przygotowano nabór na 
podprojekty oraz uruchomiono punkt konsultacyjny dla wnioskodawców. Ponadto 
koordynatorzy PEOPLE uczestniczyli w spotkaniach poza UMWM, na których informowali o 
moŜliwości przystąpienia do podprojektu. 

Rozpoczęto teŜ identyfikację dobrych praktyk PEOPLE. Konkurs zakończy się 
w grudniu 2009 r., a ocena i wybór 18 dobrych praktyk będzie miała miejsce w pierwszym 
kwartale 2010 r. 

Efektem realizacji projektu jest to, Ŝe wzrosło zainteresowanie współpracą 
międzyregionalną wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wstępne 
zainteresowanie naborem na podprojekty było bardzo wysokie. Jednak z uwagi na sposób 
finansowania podprojektów (refundacja), wiele organizacji nie zdecydowało się na 
przystąpienie do projektów. 

W ramach mini-programu PEOPLE „Innowacje dla zmian społecznych” został otwarty 
nabór na podprojekty, w którym uczestniczyć mogły instytucje publiczne bądź instytucje 
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równowaŜne publicznym. Do tej drugiej grupy zaliczają się stowarzyszenia i fundacje 
spełniające następujące kryteria: 

d) instytucja ustanowiona w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie 
ogólnym, która nie ma charakteru przemysłowego ani handlowego, 

e) posiadająca osobowość prawną, 
f) finansowana w przewaŜającej części przez państwo, JST lub inne podmioty prawa 

publicznego, 
 lub taka, której zarząd podlega nadzorowi ze strony tych podmiotów, 

lub taka, w której ponad połowa członków organu administrującego, zarządzającego 
lub nadzorczego została wyznaczona przez państwo, JST lub inne podmioty prawa 
publicznego. 
Z uwagi na ograniczone fundusze na podprojekty (dla Województwa Małopolskiego jest 

to ok. 220.000 €), dofinansowanie otrzyma ok. 4-5 instytucji z Małopolski. Udział w naborze 
zadeklarowało ok. 8 małopolskich organizacji pozarządowych. Ocena i wybór projektów 
zaplanowana jest na czwarty kwartał 2009 r. Rozpoczęcie realizacji podprojektów planowane 
jest na styczeń 2010 r., a jej zakończenie – na czerwiec 2011 r. 
 
III. Projekty partnerskie Samorz ądu Województwa Małopolskiego i organizacji 
pozarządowych. 
 
1. „Budowanie regionalnego systemu wczesnej interwe ncji dla rodziny z dzieckiem 

niepełnosprawnym w celu jej wzmocnienia i lepszej i ntegracji społecznej”. 
W 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 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. 
W okresie sprawozdawczym podejmowane były następujące działania: 
- szkolenia dla powiatowych zespołów wczesnej interwencji, 
- szkolenia dla wolontariuszy, 
- w czterech powiatach, które uczestniczą w projekcie (bocheńskim, brzeskim, dąbrowskim i 
proszowickim) dla 40 dzieci powstał program terapii indywidualnych i prowadzona jest 
rehabilitacja oraz organizowane grupy wsparcia dla rodziców, 
- na bieŜąco prowadzone są działania mające na celu usprawnić i zacieśnić współpracę 
instytucji pomocowych i samorządowych na terenach powiatów objętych projektem.  

W ramach tych działań 24 kwietnia 2009 r. w Maltańskim Centrum Pomocy 
obradowała Komisja Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego. 
Radni  zwiedzili Centrum i poznali wszystkich partnerów projektu. TakŜe we wszystkich 
powiatach biorących udział w projekcie odbyły się powiatowe seminaria. Uczestnicy 
seminarium: 
 
Instytucje Bochnia Brzesko Dąbrowa Proszowice Razem 

Pomoc społeczna 10 6 9 12 37 

Edukacja 18 3 17 13 51 

Opieka zdrowotna 15 6 12 6 39 

Administracja 9  5 9 23 
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Org. pozarządowe 1 3 3 9 16 

Razem 53 18 46 49 166 

 
Zakończenie projektu planowane jest na I kwartał 2010 roku. 
 
2. „ABC Gospodarki Społecznej – Aktywacja, Biznes, Coaching” 

Projekt realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz 
Stowarzyszenie na Rzecz ZrównowaŜonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” i 
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych „STOPIL” w 
okresie od 01 maja 2008 r. do 31 stycznia 2011 r. Celem ogólnym projektu jest aktywizacja 
zawodowa i społeczna osób mających trudności z wejściem bądź powrotem na rynek pracy 
oraz wsparcie dla powstania i rozwoju podmiotów aktywizacji społecznej i zawodowej w 
Małopolsce.  

W 2009 r. działania w projekcie były realizowane zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym projektu m.in.: 
- zorganizowano i przeprowadzono VII edycji szkoleniowych dla beneficjentów ostatecznych 
projektu w tym pracowników instytucji pomocy i integracji społecznych 
- zorganizowano i przeprowadzono spotkania informacyjno-promocyjne, 
- zorganizowano i przeprowadzono zajęcia warsztatowe i integracyjne dla   beneficjentów 
ostatecznych projektu objętych wsparciem w formie coachingu.  

Dodatkowo w czerwcu 2009 r. zorganizowano i przeprowadzono debatę pt. 
„Gospodarka Społeczna – szans ą na rozwój społeczno ści lokalnych”. Debata dotyczyła 
problemów ekonomii społecznej, w szczególności kwestii dotyczących zasad finansowania 
podmiotów ekonomii społecznej oraz załoŜeń wypracowanego w ramach projektu Modelu 
Inkubatora Ekonomii Społecznej.  

W chwili obecnej w trakcie rejestracji jest spółdzielnia socjalna zakładana przez 
Stowarzyszenie na Rzecz ZrównowaŜonego Rozwoju Społeczno- Gospodarczego „KLUCZ” 
oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. 

 
 
IV. Wsparcie dla działa ń prowadzonych przez administracj ę 

samorz ądow ą w Małopolsce zwi ązanych ze współprac ą z sektorem 
pozarządowym poprzez upowszechnianie dobrych praktyk, wzaj emną 
wymian ę doświadcze ń, promocj ę partnerstw publiczno – 
społecznych. 

 
1) Współorganizacja konferencji, seminariów, warszt atów (m. in. Festiwal „Kocham 
Kraków z wzajemno ścią” – Tydzie ń Osób Niepełnosprawnych) 

Województwo Małopolskie od roku 2005 współorganizuje, na zaproszenie Miasta 
Krakowa, festiwal dla osób niepełnosprawnych pod nazwą: Tydzień osób niepełnosprawnych 
„Kocham Kraków z wzajemnością”. W roku 2009 była to juŜ X edycja tego festiwalu, a piąta 
realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Działania te są 
podejmowane zgodnie z zapisami „Wojewódzkiego programu dotyczący wyrównywania 
szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz 
pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych w województwie 
małopolskim na lata 2007-2013”, a takŜe ramach zadania budŜetowego W/PS/05/V.2 
„Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych”.  

Przedsięwzięcie to umoŜliwia niepełnosprawnym mieszkańcom Małopolski zarówno 
uczestniczenie w Ŝyciu Krakowa jak i zaprezentowanie mieszkańcom stolicy Małopolski 
własnych dokonań. Działania realizowane w ramach Tygodnia odbywały się w Krakowie, a w 
szczególności na Wzgórzu Wawelskim, na Małym Rynku, w Muzeach Lotnictwa Polskiego, 
Archeologicznym i Etnograficznym oraz na statku pływającym po Wiśle. Tradycyjny bal 
integracyjny odbył się w Zamku Królewskim w Niepołomicach.  
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Realizacja przedsięwzięcia o tak szerokim zakresie, była moŜliwa dzięki dobrej 
współpracy z Referatem ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta 
Krakowa, ale przede wszystkim zaangaŜowaniu organizacji pozarządowych oraz warsztatów 
terapii zajęciowej. Przedstawiciele tych podmiotów nie tylko uczestniczyli w poszczególnych 
imprezach, ale teŜ zabezpieczali ich organizację. Na szczególną uwagę zasługuje udział 
osób niepełnosprawnych w Małopolskim Pikniku Integracyjnym, w dniu 5 czerwca 2009 r., na 
Małym Rynku w Krakowie. Osoby te z Krakowa i z róŜnych stron Małopolski, prezentowały 
swoją twórczość zarówno w trakcie występów na estradzie, jak i na zorganizowanym 
kiermaszu.  W tym roku, na zaproszenie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, w 
ramach współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim (Słowacja), w Małopolskim 
Pikniku Integracyjnym uczestniczyły osoby niepełnosprawne z Domu Sociālnych Služib  
w Petrowanach. 

Do efektów realizacji tych działań naleŜy:  
− Udział osób niepełnosprawnych w róŜnych imprezach, moŜliwość zwiedzania 

muzeów, uczestniczenie w rejsach statkiem po Wiśle. 
− Zaprezentowanie własnej twórczości osób niepełnosprawnych w formie występów 

estradowych i rękodzieła. Realizowana w ich trakcie rzeczywista integracja, 
szczególnie młodzieŜy. 

− Wzmocnienie współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi i zaangaŜowanie 
tych organizacji w realizację wspólnych zadań. 

− Promocja Województwa i Urzędu, jako organizacji przychylnej osobom 
niepełnosprawnym i działającym na ich rzecz podmiotów (organizacji 
pozarządowych), a takŜe otwartej na realizację wspólnych działań. 

 
2) Promowanie działa ń organizacji pozarz ądowych na stronach www.rops.krakow.pl  
oraz na łamach periodyka Es-O-Es, a tak Ŝe w wortalu ekonomii społecznej (platforma 
wymiany informacji dotycz ących działalno ści przedsi ębiorstw społecznych, instytucji 
wspieraj ących oferowanych usług i produktów). 
 

W ramach zadana promowano  działania realizowane przez organizacje pozarządowe  
na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Wrotach Małopolski. Na łamach 
kwartalnika Es.O.Es umieszczano informację o realizowanych projektach  takich organizacji jak: 
Maltańskie Centrum Pomocy, Centrum Zatrudnienia Wspieranego, Stowarzyszenie 
Dobroczynne „Res Sacra Miser”, Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być razem”, Sądecki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. W efekcie tych działań została zacieśniona współpraca pomiędzy 
samorządem województwa a organizacjami pozarządowymi oraz dokonano wymiany 
doświadczeń i informacji. 
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Zestawienie tabelaryczne: 
 

Jednostka Nazwa konkursu oraz numer 
zadania zgodnie z Programem 

2009r. 

Liczba 
edycji 

konkursu  

Liczba 
podpisanych 

umów 

Wysoko ść  
środków (na 
podstawie 

podpisanych 
umów) 

 

ROPS 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację zadań publicznych 

województwa z zakresu polityki 
społecznej na rok 2009 

 

1 

 

20 

 

300 000 

Aktywne uczestnictwo organizacji 
pozarządowych w działaniach na 
rzecz osób niepełnosprawnych 

Zadanie I.2 

 

2 

 

30 

 

723 352,53  

 

 

 

Departament 
Polityki 

Społecznej 

 

Konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa 

Małopolskiego w dziedzinie 
profilaktyki  

i przeciwdziałania uzaleŜnieniom 

Zadanie II.1 i II.2 

 

1 

 

20 

 

347 000,00  

 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej 

Zadanie III.1 

 

3 

 

206 

 

1 772 100 

 

 

Departament 
Edukacji i 

Sportu 

 

Współzawodnictwo i szkolenie 
sportowe dzieci i młodzieŜy 

Zadanie III.2 

 

3 

 

91 

 

2 919 000 

 

 

Departament 
Edukacji i 

Sportu 

 

Otwarty Konkurs Ofert 
pn. „Regionalny Program 

Stypendialny” mający na celu 
poprawę szans edukacyjnych, a 
takŜe promocję i rozwój talentów 

uczniów oraz studentów 
w województwie małopolskim w 

roku 2009. 
 

Zadanie IV.2 
 

1 8 1400 000  

„MECENAT MAŁOPOLSKI” 

Zadanie V.1 

 

3 

 

274 

 

5 515 000 

 
Departament 

Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego 

 

Ochrona zabytków Małopolski - 
wsparcie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytkach 

Zadanie V.2 

 

2 

 

154 

 

8 952 779,99 
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Aktywizacja gospodarcza i 
ochrony dziedzictwa obszarów 

wiejskich w małopolskich 
Karpatach. 

Zadanie VII.1 

 

1 

 

1 

 

300 000 

DoposaŜenie organizacji 
działających na rzecz 

bezpieczeństwa publicznego 
i ochrony środowiska w sprzęt do 

ratownictwa techniczno-
chemiczno-ekologicznego. 

Zadanie VII.3. 

 

1  

 

0 

 

830 000 

środki 
zarezerwowane 
w budŜecie na 

zadanie 

 

 

 

 

 

Departament 
Środowiska i 

Rozwoju 
Obszarów 
wiejskich 

 
Przeprowadzenie ekologicznych 
akcji edukacyjnych z okazji Dnia 

Ziemi i podczas Sprzątania 
Świata 

Zadanie VII.4 

 

1 

 

12 

 

116 966,32 

Drugi nabór na podprojekty w 
ramach mini-programu POWER 

Cel III. Działanie 2.3. 

 

1 

 

Nabór trwa 

 

Nie dotyczy 

 

Departament 
Polityki 

Regionalnej 

 
Nabór na podprojekty w ramach 

mini-programu PEOPLE 
„Innowacje dla zmian 

społecznych” 

Cel III. Działanie 2.3. 

 

1 

 

Nabór trwa 

 

Nie dotyczy 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację zadań publicznych 

Województwa Małopolskiego  w 
dziedzinie turystyki pn. 
„Małopolska Gościnna” 

Zadanie VI.1 

 

1 

 

58 

 

1 660 000 

 

 

Departament 
Promocji i 
Turystyki 

 
Promocja i organizacja 

wolontariatu 

Zadanie IX.3 

 

1 

 

11 

 

143 000 

 


