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WSTĘP
Program współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021 został przyjęty przez Sejmik
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą Nr VIII/190/15 z dnia 24 czerwca 2015 r. Jest to pierwszy wieloletni
program współpracy z organizacjami pozarządowymi. W 2017 został on zaktualizowany Uchwałą Nr XXXII/700/17
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 r.
Realizacja programu ma przyczynić się do wzmocnienia organizacji pozarządowych i pozostałych podmiotów
działających w sferze pożytku publicznego jako ważnego realizatora zadań publicznych finansowanych również
w ramach RPO oraz wzmocnienia ich współdziałania z innymi partnerami społecznymi, samorządami, instytucjami
publicznymi oraz biznesem, tak aby jak najlepiej wykorzystać dla regionu oraz rozwoju społeczności lokalnych
istniejące już i posiadane przez partnerów zasoby oraz szansę jaką stanowią środki europejskie.

Podstawowym dokumentem, z którego wynikają cele i zadania współpracy jest Strategia rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025.
W województwie warmińsko-mazurskim w roku 2017 zarejestrowanych było 6 783 podmiotów społecznych,
w tym 4878 stowarzyszeń i 613 fundacji (Wg danych z Urzędu Statystycznego w Olsztynie, na dzień 31 grudnia
2017 r.).
Co roku Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpatruje sprawozdania z realizacji rocznych
programów współpracy z organizacjami pozarządowymi stanowiących przede wszystkim wykaz zadań szczegółowych
oraz form współpracy z partnerami społecznymi w danym roku. Dlatego też informacje szczegółowe dot. zadań
zrealizowanych w roku 2017 znajdują się w sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w roku 2017. W niniejszym sprawozdaniu z programu wieloletniego zawarto przede wszystkim
informacje dot. realizacji celów, i działań oraz osiągniętych w roku 2017 wskaźników w odniesieniu do katalogu
zawartego w części 6. Programu na lata 2016-2021.

1. Zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe zadania publiczne.
W roku 2017 współpraca Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami
pozarządowymi przebiegała w następujących sferach zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób, a także wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
3) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5) ochrona i promocja zdrowia;
6) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy;
8) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
9) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
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10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
edukacja, oświata i wychowanie;
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
turystyka i krajoznawstwo;
porządek i bezpieczeństwo publiczne;
upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania
wspomagające rozwój demokracji;
ratownictwo i ochrona ludności;
upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
promocja i organizacja wolontariatu;
pomoc Polonii i Polakom za granicą;
działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka;
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie
określonym w pkt 1-32a (sferach zadań pożytku publicznego wymienionych w ustawie).

Zakres merytoryczny realizowanych w roku 2017 zadań zawierał się w 15 zadaniach priorytetowych
szczegółowo wskazanych i opisanych w sprawozdaniu z rocznego programu współpracy, tj.:
1) Edukacja i promocja zdrowia publicznego
Odpowiedzialny: Departament Zdrowia
2) Promocja zatrudnienia i aktywizacja osób pozostających bez pracy
Odpowiedzialny: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
3) Rozwój kultury fizycznej
Odpowiedzialny: Departament Sportu
4) Integracja europejska i współpraca międzynarodowa
Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
5) Upowszechnianie i ochrona praw konsumenta
Odpowiedzialny: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
6) Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
Odpowiedzialny: Departament Kultury i Edukacji
7) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Odpowiedzialny: Departament Ochrony Środowiska
8) Rozwój turystyki
Odpowiedzialny: Departament Turystyki
9) Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego
Odpowiedzialny: Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego
10) Aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
Odpowiedzialny: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
11) Wzmacnianie integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin w województwie warmińskomazurskim
Odpowiedzialny: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
12) Wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży
Odpowiedzialne: Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego
13) Rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko – mazurskiego
Odpowiedzialne: Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego
14) Integracja środowisk kombatanckich i koordynacja ich działań oraz działalność na rzecz osób
represjonowanych.
Odpowiedzialne: Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego
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15) Żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego
Odpowiedzialny: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

2. Informacja nt. sposobu realizacji zaplanowanych działań/zadań
oraz wartości osiągniętych wskaźników realizacji celów w roku 2017.
CELE WSPÓŁPRACY
Cel główny:
Wzmocnienie kapitału społecznego w województwie warmińsko-mazurskim przejawiającego się coraz
większym współdziałaniem różnych podmiotów: społecznych, publicznych i prywatnych w realizacji zadań
publicznych poprzez coraz efektywniejszą, opartą o przyjęte zasady, rozwijającą się współpracę samorządu
województwa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
Cele szczegółowe:
Cel 1. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w kształtowaniu polityk publicznych.
Cel 2. Wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych samorządu województwa,
w tym zadań finansowanych z funduszy innych niż budżet Województwa.
Cel 3. Rozwój potencjału organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego
oraz wspieranie dywersyfikacji źródeł finansowania ich działalności.
REALIZACJA PROGRAMU W ROKU 2017
Poniższa tabela zawiera informacje nt. zaplanowanych w programie współpracy działań/zadań oraz
wartości wskaźników. Pod każdym działaniem wpisany został sposób jego realizacji oraz wartości
osiągniętych wskaźników w roku 2017. Odniesiono się również do działań zrealizowanych w roku 2016,
a więc w pierwszym roku funkcjonowania programu.
Nr celu/
działania

Nazwa działania/zadania
wykonanie w roku 2017

Wskaźniki/mierniki

Cel 1. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w kształtowaniu polityk publicznych.
1.1. Promocja włączania organizacji pozarządowych do procesów
tworzenia i realizacji polityk publicznych, edukacja
samorządów i organizacji pozarządowych w zakresie
znaczenia oraz zasad wspólnego tworzenia polityk
publicznych (podstawowe sposoby realizacji: poprzez strony
internetowe, informowanie przy okazji spotkań organizacji
pozarządowych, samorządów lokalnych i samorządu
województwa, Forum Pełnomocników, projekty partnerskie,
namawianie do wspólnych projektów, kryteria strategiczne
w konkursach ).

Liczba informacji na regionalnej stronie
internetowej dot. wspólnego tworzenia
i realizacji polityk publicznych
(co najmniej 50/program).
Liczba wejść na stronę internetową.
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W 2016 r. zrealizowano 1 konferencję promującą konsultacje społeczne
oraz Forum Pełnomocników.
W roku 2017 Forum Pełnomocników zostało zorganizowane przez
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 23 marca, w którym
uczestniczyli pracownicy JST. Omówiono wzory umów zawierane z NGO
od 2016 r., przedstawiono zadanie realizowane przez UM Elbląg z
wykorzystaniem regrantingu oraz inne możliwości finansowania
działalności NGO. Uczestniczyło ok.100 osób.
Mając na celu promocję programu wspierania inicjatyw młodzieżowych
oraz współpracę w tym zakresie samorządów, organizacji pozarządowych
i grup młodzieży Samorząd Województwa wspólnie ze Stowarzyszeniem
„Tratwa” z Olsztyna oraz Powiatem Szczycieńskim i Działdowskim
zorganizował 2 seminaria lokalne: w Szczytnie (16 października)
i Działdowie (23 października). Łącznie uczestniczyło w nich ok. 100 osób
(młodzież, samorządy uczniowskie, nauczyciele szkół
ponadgimnazjalnych, władze samorządowe).
Projekty zrealizowane przez organizacje pozarządowe w ramach zadań
zleconych mające na celu promocję udziału organizacji pozarządowych
w tworzeniu i realizacji polityk publicznych to:
„Obywatele najlepszą inwestycją” Olsztyńskiej Fundacji Inicjatyw
Prospołecznych, „Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Sektora
Obywatelskiego” ESWIP, 2-dniowa konferencja UTW z Warmii i Mazur
Forum NGO’s z Wydmin, konferencja Zintegrowani Niepełnosprawni
Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, I Kongres
Organizacji Kresowych Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej
oraz konferencja naukowa „Perspektywy rozwoju NGO” Związku
Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”.
1.2. Zwiększenie roli stałych zespołów opiniodawczych,
doradczych lub inicjatywnych branżowych i ponadbranżowych
(np. komisje dialogu obywatelskiego, grupy tematyczne
w ramach Rady Działalności Pożytku Publicznego WWM,
stałe grupy robocze ds. programów współpracy itp.).
Wykaz wspólnych zespołów znajduje się w Załączniku Nr 2 do
Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017. Liczba wspólnych
zespołów/grup roboczych była o 1 większa niż w roku 2016.

1.2.1. Przygotowanie podstaw prawnych do tworzenia wspólnych

zespołów/grup roboczych z inicjatywy organizacji
pozarządowych.
Zadania w roku 2017 nie realizowano.
1.2.2. Promocja Rady Działalności Pożytku Publicznego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez informowanie
o pracach Rady.
Promocja Rady odbywała się poprzez umieszczenie w BIP protokołów
z posiedzeń rady oraz podczas seminarium organizowanego przez
ESWIP 8 grudnia 2017 r. zamykającego projekt „Strategiczna Mapa
Drogowa Rozwoju Sektora Obywatelskiego”. Ponad to
przedstawiciele Rady brali udział w pracach ogólnopolskiego Konwentu
Rad DPP (na podstawie Uchwały Rady DPP WWM Nr 5/2016 z dnia 23
listopada 2016) uczestnicząc w jego posiedzeniach

2017 r. (dane niepełne z uwagi na
przebudowywanie w roku 2017 strony –
bez I kwartału)
liczba informacji w zakładce
aktualności: 1300
liczba wizyt: 17 208
liczba unikatowych gości: 3 386
Wskaźnik w w/w brzmieniu trudny jest
do policzenia.
2016 r:
na stronie warmia.mazury.pl –
Regionalny Portal Informacyjny Wrota
Warmii i Mazur w roku 2016 w zakładce
aktualności pojawiło się 1761 informacji
( liczba wizyt: 282 452, liczba
unikatowych gości: 126 063, liczba
odwiedzanych stron: 2 182 952)

Liczba spotkań.
Liczba zaopiniowanych dokumentów.
Liczba zespołów wspólnych.
88 posiedzeń/ 95 spotkań w 2016
ok. 32 zaopiniowanych dokumentów
(ok. 37 w 2016 - nie licząc ofert
konkursowych i wniosków o nagrodę
Marszałka w dziedzinie pomocy
społecznej, a także wniosków o
stypendia artystyczne )
55 zespołów wspólnych/ 54 w 2016 r.
Procedura tworzenia wspólnych
zespołów z inicjatywy organizacji
pozarządowych.
brak
Liczba informacji umieszczonych
na stronach internetowych nt. pracy
RDPP WWM (BIP, WM portal,
wim.ngo.pl itp.).
1 informacja w BIP
Informacje dot. Rady zamieszczane
były również na stronie Rady
Organizacji Pozarządowych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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(w tym w 1 dwudniowym), podczas których poruszano przede wszystkim
kwestie zmian prawnych dot. działalności sektora obywatelskiego
w Polsce.
W 2017 r. zostało również skierowane do komórek organizacyjnych
Urzędu Marszałkowskiego pismo dot. obowiązku konsultowania
projektów dokumentów m.in. z Radą Działalności PP WWM.
1.2.3. Wzmocnienie roli Rady DPP WWM poprzez zwiększenie jej
udziału w opiniowaniu dokumentów wojewódzkich.
Rada opiniowała wybrane dokumenty wojewódzkie, w szczególności
mające wpływ na rozwój współpracy Samorządu Województwa
z organizacjami pozarządowymi. Wpłynęły 22 dokumenty do
zaopiniowania do Rady.
1.3. Promocja powstawania i funkcjonowania Rad Działalności
Pożytku Publicznego w samorządach lokalnych.
Organizacja seminarium promującego działalność Rad DPP 8 grudnia
2017 w Olsztynie. Uczestniczyło w nim ok. 20 osób. Przedstawiono
działalność wojewódzkiej RDPP i rolę Rad we wzmacnianiu sektora
obywatelskiego. (w 2016 r. zorganizowano Forum Rad Działalności
Pożytku Publicznego 2 grudnia w ramach zadania zleconego).
Działalność Rad promowana jest również jako jedna z kategorii konkursu
„Godni Naśladowania” – „Podmiot Dialogu Godny Naśladowania”.
W roku 2017 po raz pierwszy wpłynęły wnioski w tej kategorii (2).
1.4. Włączanie organizacji pozarządowych na każdym etapie
tworzenia i ewaluacji wojewódzkich polityk publicznych diagnoza, informowanie, współtworzenie, konsultacje,
ewaluacja (np. poprzez budowanie zespołów, grup roboczych,
włączanie przedstawicieli Rady Organizacji Pozarządowych
WWM w prace nad programami).
W czerwcu 2017 r. Zarząd Województwa powołał 13 grup roboczych
do opracowania, monitoringu i ewaluacji programów współpracy. Nad
zadaniami z obszaru rozwoju kultury fizycznej pracuje powołana w
październiku 2015 r. Wojewódzka Rada Sportu w Olsztynie. Na 110
członków tych zespołów 65 to przedstawiciele organizacji
pozarządowych (59% - proporcje nieznacznie większe niż w roku 2016)
W roku 2017 odbyło się przynajmniej 1 spotkanie grupy (lub uzgodnienie
w formie mailowej). W obszarze rynku pracy funkcjonował zespół
opracowujący Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok
2018 (1 przedstawiciel Rady OP WWM na 26 członków), a także Zespół
programowy odpowiedzialny za przygotowanie projektu Programu
rozwoju kultury województwa warmińsko--mazurskiego do roku 2025
(3 przedstawicielki NGO na 14 członków). Ponad to funkcjonowały 2
zespoły opracowujące programy z obszaru polityki społecznej (na 43
członków – 4 przedstawicieli NGO).
Ponadto funkcjonowało 10 zespołów monitorujących realizację
wojewódzkich programów (Komitet Monitorujący RPO, 8 zespołów
monitorujących programy w obszarze polityki społecznej oraz
Wojewódzka Rada Rynku Pracy). Na 267 członków tych zespołów 42 to
członkowie organizacji pozarządowych.
Jako zespół opiniujący realizację polityk publicznych z zakresu pożytku
publicznego funkcjonowała Rada Działalności Pożytku Publicznego
(10 przedstawicieli NGO/20 członków).
W 2017 r. samorząd województwa organizował konsultacje społeczne
ok. 25 dokumentów wojewódzkich. Najczęściej organizacje wypowiadały
się w sprawie programu współpracy na rok 2018 przy zastosowaniu
aktywnych form konsultacji: przesłanie ankiet z bezpośrednią prośbą

Liczba zaopiniowanych dokumentów.
7 dokumentów zaopiniowanych
(w 2016 r. - 6)
Wojewódzkie fora Rad Działalności
Pożytku Publicznego (jedno w roku).
1 seminarium

Liczba przedstawicieli organizacji
pozarządowych w pracach przy
tworzeniu i ewaluacji polityk
publicznych.
127 przedstawicieli organizacji
pozarządowych na 437 członków
grup roboczych, zespołów opiniujących
(w tym Rady Działalności Pożytku
Publicznego Województwa WarmińskoMazurskiego) – w 2016: 104
przedstawicieli NGO / 389 członków
grup
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o wypełnienie i spotkania konsultacyjne.
1.4.1. Informowanie o tworzonych na poziomie województwa
dokumentach (np. poprzez stronę internetową).
Informacja dot. 4 opracowywanych dokumentów wojewódzkich - uchwały
powołujące grupy robocze je opracowujące zamieszczone są
w BIP Urzędu Marszałkowskiego.
1.4.2. Stosowanie aktywnych form konsultacji zgodnie z zasadami
przeprowadzania konsultacji w samorządzie województwa.
W 2017 r. przeprowadzonych było 25 konsultacji społecznych
(wg. zaproszeń zamieszczonych w BIP w zakładce konsultacje
społeczne w 2016 – 28 zaproszeń). Podstawową formą konsultacji jest
przyjmowanie uwag na formularzu zamieszczonym w ogłoszeniu.
W roku 2017 – 23 organizacje wniosły uwagi na piśmie, w tym 14
wypełniło ankiety do opracowania programu współpracy 2018 (w 2016 54 organizacje pozarządowe zgłosiły swoje uwagi na piśmie, w tym 25
w ankiecie przed przystąpieniem do opracowania programu współpracy
2017).
Ponadto stosuje się również spotkania konsultacyjne (10 organizacji
wzięło udział w spotkaniu dot. PW2018), przesyłanie prośby o opinię do
wybranych adresatów, w tym organizacji pozarządowych – zgodnie
z zakresem podejmowanej działalności. Przy konsultacjach stosuje się
również stronę www.konsultacje.warmia.mazury.pl .
1.4.3. Przyjęcie przez samorząd województwa jednolitych zasad
włączania organizacji pozarządowych w tworzenie
wojewódzkich dokumentów strategicznych i programowych.
Zadania w roku 2017 nie realizowano.

Liczba informacji w zakresie tworzenia
dokumentów.
Liczba wejść na stronę internetową.
4 uchwały powołujących grupy robocze
w BIP
Liczba aktywnych form stosowanych
podczas przeprowadzanych konsultacji.
3 formy: spotkania konsultacyjne,
ankiety wysyłane do organizacji,
wysyłanie zaproszeń do konsultacji
wybranym organizacjom
pozarządowym.

Jednolite zasady tworzenia
dokumentów wojewódzkich włączające
organizacje pozarządowe.
brak

Cel 2. Wzmocnienie roli organizacji w realizacji zadań publicznych samorządu województwa,
w tym zadań finansowanych z funduszy innych niż budżet Województwa.
2.1. Wsparcie informacyjne, edukacyjne i doradcze organizacji

pozarządowych w pozyskiwaniu środków finansowych oraz
dot. zwiększania jakości realizowanych zadań publicznych
w szczególności zakresie otwartych konkursów ofert oraz
konkursów na dofinansowanie projektów z funduszy Unii
Europejskiej w ramach RPO Województwa WarmińskoMazurskiego 2014-2020.
W zakresie informowania o zasadach udziału w otwartych konkursach
ofert Samorządu Województwa WM na realizację zadań w roku 2017
odbyły się 2 spotkania informacyjne w styczniu 2017 r. Spotkania
informacyjne dot. konkursu na realizację zadań w roku 2018 odbyły się 4
spotkania informacyjne w grudniu 2017 r. (2 w Olsztynie, 1 w Ełku
i 1 w Braniewie) oraz również w grudniu warsztaty nt. wypełniania oferty
konkursowej (uczestniczyło 20 osób). W miarę potrzeb i zgłoszeń
organizacji odbywały się również spotkania indywidualne w Urzędzie.
Lista pracowników Urzędu Marszałkowskiego udzielających informacji
zamieszczona była w ogłoszeniu wraz z nr telefonu. Każdy w miarę
potrzeb mógł skorzystać z konsultacji indywidualnych.
W w/w spotkaniach uczestniczyło łącznie ok. 90 osób - przedstawicieli
organizacji.
WUP Olsztyn: w zakresie wdrażania projektów z obszaru rynku pracy
w ramach RPO WiM 2014-2020: 3 spotkanie informacyjne (18
przedstawicieli NGO/57 uczestników) oraz 7 spotkań szkoleniowowarsztatowych (27 przedstawicieli NGO/75 uczestników).

Liczba spotkań informacyjnych,
edukacyjnych i doradczych dla
organizacji pozarządowych.
Liczba członków organizacji
pozarządowych korzystających ze
wsparcia.
Wskaźnik określono na podstawie
informacji dot. spotkań związanych
z pozyskiwaniem środków na
działalność organizacji pozarządowych,
w których organizacji uczestniczył
Samorząd Województwa WarmińskoMazurskiego. Tego typu spotkań
w regionie odbywa się znacznie więcej.
Zwiększenie ich liczby zaplanowano
w zakresie priorytetu dot. rozwój
sektora pozarządowego województwa
warmińsko-mazurskiego w roku 2017.
W 2017 r. odbyły się min. 24
wydarzenia (w 2016 r. - 8)
w których uczestniczyli przedstawiciele
ok. 200 organizacji pozarządowych
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Ponadto Zespół Promocji RPO funkcjonujący w ramach Departamentu
Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego zorganizował m.in.
spotkania informacyjne i konferencje dla potencjalnych beneficjentów,
w których uczestniczyło 1226 osób. Ok. 15% odbiorców działań
promocyjnych i informacyjnych w różnych formach stanowią
przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Podczas 2 seminariów dot. realizacji programu wspierania inicjatyw
młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim w Szczytnie
i w Działdowie w październiku 2017 przedstawiono założenia konkursu w
tym zakresie. Uczestniczyło ok. 100 osób, w tym ok. 6 przedstawicieli
NGO. Założenia tego programu przedstawiono również podczas
Festiwalu Edukacji Kulturowej pt. „Wędrowna Akademia Kultury, czyli jak
być w kulturze” 6 listopada w CEiIK w Olsztynie (uczestniczyło ok. 100
osób, ok. 20 przedstawicieli NGO).
Zadanie to realizowano również w ramach zadań zleconych, m.in.
I Kongresu Organizacji Kresowych (100 uczestników 21 organizacji),
szkolenia liderów UTW Warmii i Mazur (43 przedstawicieli 24 UTW),
„Zrównoważone finansowanie NGO” (przedstawiciele 21 organizacji
pozarządowych), konferencja Zintegrowani Niepełnosprawni (43 osoby).
2.2. Wprowadzenie zlecania zadań wojewódzkich na podstawie
umów wieloletnich.
W roku 2016 ogłoszono 2 konkursy ofert na realizację zadań 2-letnich:
Z zakresu rozwoju turystyki pod nazwą: Wsparcie procesu certyfikacji
jakości usług agroturystycznych na Warmii i Mazurach w oparciu
o system kategoryzacji Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej
„Gospodarstwa Gościnne” oraz z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa
kulturowego pod nazwą: „Publikacje spełniające wysokie standardy
merytoryczne i redakcyjne, realizowane w trybie wieloletnim ze względu
na złożoność tematyczną”.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu rozwoju turystyki zawarto
umowę z Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
realizacji tego zadania w ciągu 2 lat (na Warmii i Mazurach zostanie
poddanych procesowi kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej 80
obiektów; kwoty dotacji: 20 000 zł w roku 2016 oraz 20 000 zł w roku
2017)
Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego wpłynęło wybrano do
realizacji 3 oferty, na łączną kwotę 45 000 zł z podziałem na lata: 2016 –
24 000 zł 2017 – 21 000 zł:
1) Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa "Borussia” z siedzibą
w Olsztynie – Wydanie i promocja książki Kazimierza Brakonieckiego
"Zakład biograficzny Olsztyn" (2016 – 12 000 zł; 2017 – 5 000 zł)
2) Fundacja Teatr Iota z siedzibą w Radziach - "WUJEK ZIUNIEK kopiuj, wklej" Zbigniewa Waszkielewicza (2016 – 7 000 zł; 2017 –
10 000 zł)
3) Towarzystwo Naukowe „Pruthenia" z siedzibą w Olsztynie - Wydanie
i promocja książki: Alicja Dobrosielska, Opór – oportunizm współpraca. Prusowie wobec zakonu krzyżackiego w dobie podboju
(2016 – 5 000 zł; 2017 – 6 000 zł)
Oprócz dofinansowania w roku 2017 w/w umów, ogłoszono 2 konkursy
na realizację zadań 2-letnich:
- z zakresu rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińskomazurskiego na realizację zadania: „Wzmocnienie procesu informowania
organizacji pozarządowych w szczególności o inicjatywach, projektach,
konkursach organizowanych przez Samorząd Województwa WarmińskoMazurskiego i samorządy lokalne skierowanych do sektora

(w 2016 - ponad 150 przedstawicieli
organizacji pozarządowych).
Urząd Marszałkowski nie prowadzi
statystyki konsultacji indywidualnych
w zakresie udziału w otwartych
konkursach ofert.

Liczba umów wieloletnich
(co najmniej 4/program).
W roku 2017 zawarto 3 umowy na
realizację zadań 2-letnich z zakresu
kultury i ochrony dziedzictwa
kulturowego.
W roku 2016 zawarto łącznie 4 umowy
na realizację zadań 2-letnich:
1 z zakresu rozwoju turystyki
i 3 z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa kulturowego.
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pozarządowego w regionie poprzez regionalną stronę internetową” –
wpłynęła 1 oferta – nie udzielono dofinansowania;
- z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na wsparcie
publikacje spełniające wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne,
realizowane w trybie wieloletnim ze względu na złożoność tematyczną;
do realizacji wybrano 3 oferty, na które przeznaczono tylko w roku 2017 –
20500 zł (w 2018 – 19 080 zł):
1) Wydanie i popularyzacja Elementarza warmińskiego Stowarzyszenie "Dom Warmiński" z siedzibą w Lidzbarku
Warmińskim (2017 - 5000 zł, 2018 – 10000 zł)
2) Wydanie i promocja książki: Paweł Kawiński, Sacrum
w wyobrażeniach pogańskich Prusów. Próba interpretacji na
pograniczu historii i etnologii religii - Towarzystwo Naukowe
"Pruthenia" z siedzibą w Olsztynie (2017 – 3000 zł, 2017 – 8580 zł)
3) Wydanie i promocja książki Katarzyny Frankowiak "Portret aktorki.
Moje dzieciństwo za kulisami teatru" Stowarzyszenie Przyjaciół
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (2017 – 12500, 2018 –
500 zł).
Ponad to w zaktualizowanym programie wieloletnim wprowadzono
kolejne zadania wieloletnie z zakresu rozwoju turystyki:
1) Organizacja cyklicznych imprez turystycznych promujących atrakcje
i produkty turystyczne Warmii i Mazur.
2) Wydawanie niekomercyjnych regionalnych publikacji turystycznych
promujących turystykę w województwie warmińsko-mazurskim ze
szczególnym uwzględnieniem wydawnictw cyklicznych.
3) Realizacja działań na rzecz rozwoju i promocji turystyki Krainy Kanału
Elbląskiego w województwie warmińsko-mazurskim.
2.3. Wprowadzenie zlecania zadań publicznych z wykorzystaniem Liczba zleconych zadań
formy regrantingu.
z wykorzystaniem formy regrantingu
(przynajmniej 2 zadania/program)
W roku 2017, podobnie jak w 2016 zadania nie realizowano.
Brak zadań zlecony na podstawie
Organizacje pozarządowe wykorzystują zasady regrantingu przy realizacji procedury wskazanej w ustawie
programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie
o działalności pożytku publicznego
warmińsko-mazurskim oraz wspierania inicjatyw wolontariackich, jednak
i o wolontariacie
bez udzielania kolejnych dotacji.
W konkursie na realizację zadań Samorządu Województwa w zakresie
dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych
z funduszy zewnętrznych Województwo wsparto kwotą 10 000 zł zadanie
pt. „Warmia Mazury Lokalnie” (realizatorzy: Lokalna Grupa Działania
"Warmiński Zakątek", Dobre Miasto; Nidzicki Fundusz Lokalny,
Kamionka, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "Stopa" Ełk;
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Ruciane - Nida:
Stowarzyszenie "Przystań", Iława, LGD „Południowa Warmia”,
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski LGD), którego realizacja
wykorzystuje formę regrantingu.
Liczba złożonych ofert wspólnych
2.4. Wprowadzenie w otwartych konkursach ofert na realizację
zadań samorządu województwa obowiązkowej ścieżki ofert
(co najmniej 10 w roku).
wspólnych – w wybranych zadaniach.
Liczba zadań konkursowych, w których
kryterium dostępu jest złożenie oferty
wspólnej (co najmniej 1 w roku).
Partnerska realizacja zadań w różnych formach jest we wszystkich
W konkursach w roku 2017 wpłynęło 8
konkursach kryterium strategicznym wyboru ofert.
ofert wspólnych (w 2016 – 10),
z których 5 uzyskało dofinansowanie
(w 2016 – 7).
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2.5. Doskonalenie pracy komisji konkursowych poprzez m.in.

edukację członków komisji oraz doskonalenie procedury
opiniowania ofert.
Co roku procedura oceny ofert, pracy komisji konkursowych oraz kryteria
oceny podlegają doskonaleniu m.in. podczas dyskusji Rady Działalności
Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przed
posiedzeniem komisji konkursowych w roku 2017 omawiane były zadania
zlecane w konkursach przez pracowników merytorycznych, Pełnomocnik
Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi omawiała
zasady pracy komisji, w tym kartę oceny merytorycznej. Zadania zlecane
w formie pisemnej były dostępne podczas pracy każdej komisji. Kryteria
oceny są szczegółowo opisane w karcie oceny ofert.
2.6. Stworzenie kalendarium wydarzeń realizowanych w ramach
zleconych zadań publicznych.
W roku 2016 podjęto dyskusję z Departamentem Koordynacji Promocji
oraz pracownikami Urzędu nt. formy kalendarium. Kalendarium takie
funkcjonuje na portalu www.warmia.mazury.pl i umieszczane są tam na
bieżąco również wydarzenia, których organizatorami są organizacje
pozarządowe.
Samorząd Województwa uczestniczył w 123 wydarzeniach
organizowanych lub współorganizowanych przez organizacje
pozarządowe i pozostałe podmioty uprawnione, które zostały ujęte
w kalendarium prowadzonym przez Gabinet Marszałka.
2.7. Ocena zakresu zadań, rodzaju, trybu i spójności ze strategią
co najmniej raz w roku – ocena realizacji zadań publicznych.
W roku 2017 został opracowany częściowy Raport z realizacji Strategii
rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025
dot. roku 2016. Z uwagi na spójność zadań zawartych w programach
współpracy ze strategią informacje ze sprawozdań z rocznych programów
współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z organizacjami pozarządowymi zawarte są w raportach z realizacji
strategii rozwoju regionu.

2.8. Tworzenie i wdrażanie wspólnych trójstronnych

programów/projektów, jako dobra praktyka współpracy
samorządu województwa, samorządu lokalnego i organizacji
pozarządowych.
Projektów w tej formie nie realizowano.
Przykładem projektów, gdzie udział bierze organizacja pozarządowa,
samorząd lokalny (lub jego instytucja) oraz grupa nieformalna są projekty
z zakresu realizacji programu wspierania inicjatyw młodzieżowych
w województwie warmińsko-mazurskim. W roku 2017 zrealizowano
3 takie projekty w ramach zadań zleconych.
2.9. Wspieranie tworzenia planów/zasad/regulaminów współpracy
jednostek organizacyjnych samorządu województwa
z organizacjami pozarządowymi.

Brak konkursu, w którym kryterium
dostępu jest złożenie oferty wspólnej.
Liczba przeszkolonych członków
komisji (co najmniej 20 w roku).
wskaźnik osiągnięto

Liczba wydarzeń umieszczonych
w kalendarium (co najmniej 20 w roku).
Kalendarium wydarzeń realizowanych
tylko przez NGO nie zostało
opracowane. Dostępne jest
kalendarium wydarzeń na stronie
www.warmia.mazury.pl, w którym
zawarte są również wydarzenia
organizowane przez organizacje
pozarządowe.
Raport z oceny w rocznych
sprawozdaniach z realizacji programów
współpracy.
1 raport cząstkowy dot. roku 2016
1 Sprawozdanie z realizacji Programu
współpracy Samorządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w roku
2016 oraz sprawozdanie z realizacji
wieloletniego programu współpracy za
rok 2016.
Liczba wspólnych programów/projektów
(co najmniej 4/program).
brak

Liczba przyjętych planów/zasad/
regulaminów współpracy jednostek
organizacyjnych Samorządu
Województwa z organizacjami
pozarządowymi (co najmniej
2 /program).
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Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu realizuje
„Program współpracy CSE Światowid z organizacjami
pozarządowymi na lata 2015-2018”
2.10. Przygotowanie nowego zadania - powierzenie zarządzania
jednostką organizacyjną Samorządu Województwa do
prowadzenia organizacji pozarządowej.
W roku 2017 zadania nie realizowano.

1 dokument
Liczba przygotowanych zadań
(1/program).
brak

Cel 3. Rozwój potencjału organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego
oraz wspieranie dywersyfikacji źródeł finansowania ich działalności.
3.1. Edukacja organizacji i samorządów lokalnych w zakresie

pozyskiwania środków na działalność organizacji
pozarządowych z różnych źródeł (1%, CSR, fundraising,
crowdfunding, wykorzystanie mediów, pożyczki, ekonomia
społeczna, działalność odpłatna i gospodarcza).
Opis zawarto w działaniu 2.1.
W latach 2015-2017 została utworzona sieć OWES - w 4 subregionach
województwa warmińsko - mazurskiego. Działalność OWES-ów
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 11.3.1. RPO
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020). Działalność
OWES skierowana jest m.in. na ekonomizację organizacji
pozarządowych (wsparcie w postaci szkoleń dot. zakładania,
funkcjonowania i zarządzania PES, w tym podjęcia działalności odpłatnej
pożytku publicznego lub gospodarczej). W nowej perspektywie
finansowej OWESy mają możliwość przyznawania dotacji dla
przedsiębiorstw społecznych, w tym organizacji pozarządowych.

Liczba szkoleń.
Liczba przeszkolonych osób.
Liczba organizacji biorących udział
w szkoleniach.
W 2017 r. odbyły się min. 24
wydarzenia (w 2016 r. - 8),
w których uczestniczyli przedstawiciele
ok. 200 organizacji pozarządowych
(w 2016 - ponad 150 przedstawicieli
organizacji pozarządowych).
Brak danych liczbowych dot.
działalności OWES

W 2017 na terenie Warmii i Mazur 34 organizacje pozarządowe
rozpoczęły działalność gospodarczą na skutek wsparcia OWES-ów.
Ponadto działające w ramach OWES Inkubatory przedsiębiorczości
społecznej zapewniały kompleksowe wsparcie m.in. w postaci szkoleń,
doradztwa oraz użyczenia lokali i sprzętu dla PES-ów prowadzących
działalność gospodarczą ( w tym NGO).

3.2. Stworzenie i aktualizacja mapy systemu wsparcia organizacji

pozarządowych w całym województwie (COPy, sieci
organizacji, LGD, OWES itd.).
Informacja umieszczona na stronie www.rowop.pl. Realizacja w 2016 r.
w ramach zadania Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych wspartego ze środków Samorządu Województwa
pt. „Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych”.
W 2017 r. zadania nie zlecano.
3.3. Premiowanie działań organizacji pozarządowych opartych
o partnerstwo z samorządami lokalnymi, instytucjami
publicznymi, innymi organizacjami pozarządowymi i biznesem.
Zadania zlecane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
organizacjom pozarządowym do realizacji w roku 2017 były oceniane pod
względem ich realizacji przez partnerstwa z różnymi podmiotami,
m.in. samorządami lokalnymi, instytucjami publicznymi. Było to kryterium

Mapa systemu wsparcia organizacji
pozarządowych w regionie (1 - co roku
aktualizowana).
Wskaźnik osiągnięto.

Liczba konkursów z kryteriami dostępu
lub kryteriami strategicznymi w postaci
partnerstwa - np. dot. zlecania zadań
publicznych, w ramach RPO WiM 2014
-2020 (co najmniej 1 w roku).
2 otwarte konkursy ofert na realizację
zadań Samorządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego przez
organizacje pozarządowe w roku 2017 i
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strategiczne wyboru ofert we wszystkich otwartych konkursach ofert
o wadze 2 pkt. W roku 2017 zawarto 286 umów na realizację zadań.
Organizacje pozyskały do ich realizacji łącznie ok. 1401 partnerów
(w roku 2016 - 1 320 partnerów).
3.4. Promowanie postaw społecznych i dobrych praktyk realizacji
zadań publicznych przez organizacje, animacji środowiska
lokalnego, innowacyjnych inicjatyw obywatelskich, liderów,
wolontariuszy np. poprzez konkurs „Godni Naśladowania”.
1) XIV edycja Konkursu „Godni Naśladowania” organizowanego przez
Radę Organizacji Pozarządowych Województwa WarmińskoMazurskiego pod patronatem Marszałka Województwa i we
współpracy z Samorządem Województwa – w 9 kategoriach wpłynęło
70 wniosków (w 2016 - 37 wniosków): wyłoniono 10 laureatów
i przyznano 17 wyróżnień.
2) Konkurs „Barwy Wolontariatu” (etap regionalny) organizowany przez
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu z Elbląga we
współpracy z Samorządem Województwa nagradzający
wolontariuszy: wpłynęły 54 wnioski (w 2016 - 41 wniosków),
wyłoniono 10 laureatów.
3) Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej: przyznano
nagrodę i wyróżnienie indywidualne przedstawicielom 4 organizacji
pozarządowych oraz 2 nagrody zespołowe stowarzyszeniom.
4) Wsparcie Samorządu Województwa poprzez uczestnictwo
przedstawicieli Urzędu w galach gminnych i powiatowych oraz
promowanie podczas Dni Rodziny Samorządowego Konkursu
Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” Fundacji „Świat na TAK”
z Warszawy - promującego młodzieżowy wolontariat.
5) Konkurs o tytuł „BabaFest” Stowarzyszenia Inicjatyw KulturalnoRozwojowych z Uśmiechem z Olsztyna nagradzający aktywne
społecznie kobiety.
6) Nagrodzono wolontariuszy CARITAS Diecezji Ełckiej podczas Gali
wolontariatu w Ełku.
7) Nagrodzono wolontariuszy Banku Żywności w Olsztynie podczas gali
w grudniu 2017 r.
8) Gala Krwiodawstwa PCK w Olsztynie.
3.5. Wspieranie inicjatyw integrujących i sieciujących organizacje
pozarządowe mających na celu przede wszystkim
wzmocnienie merytoryczne realizowanych zadań publicznych.
Wsparcie konferencji wojewódzkiej integrującej Uniwersytety Trzeciego
Wieku z Warmii i Mazur realizowanej przez Forum NGO Wydminy
w Wydminach.
Wsparcie konferencji integrującej organizacje działające na rzecz osób
niepełnosprawnych organizowanej przez Warmińsko-Mazurski Sejmik
Osób Niepełnosprawnych „Konferencja Zintegrowani Niepełnosprawni”.

Wsparcie organizacji „I Kongres Organizacji Kresowych”
Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej.
3.6. Współpraca samorządu województwa z organizacjami

infrastrukturalnymi w ramach Porozumienia organizacji
infrastrukturalnych z województwa warmińsko-mazurskiego.
Organizacje infrastrukturalne włączone były w organizację 7 seminariów
pod wspólnym hasłem „Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Sektora
Obywatelskiego”, gdzie poruszano zagadnienia mające wpływ na rozwój
aktywności obywatelskiej i organizacji pozarządowych w województwie –

1 otwarty konkurs na realizację zadań
w roku 2018. 2 otwarte konkursy ofert
na realizację zadań wieloletnich.
Liczba wydarzeń promujących postawy
społeczne i dobre praktyki (co najmniej
3 w roku).
Co najmniej 8 wydarzeń

Liczba inicjatyw integrujących
i sieciujących organizacje
pozarządowe.
3 inicjatywy

Realizacja raz w roku wspólnego
wydarzenia.
Wskaźnik osiągnięto
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zrealizowało Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych w ramach zadania zleconego przez Samorząd
Województwa.
3.7. Wprowadzenie nowej procedury dofinansowywania wkładów
własnych do projektów finansowanych z funduszy
zewnętrznych – uwzględniającej wnioski z oceny
dotychczasowej praktyki.
W roku 2017 ogłoszono 1 konkurs na realizację zadań Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie dofinansowania
wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy
zewnętrznych, z uwzględnieniem wniosków z dotychczasowych
doświadczeń dot. tego konkursu. Wsparto 8 zadań na kwotę łącznie
51 000 zł.
3.8. Wspieranie rozwoju wolontariatu w różnych obszarach życia
społecznego poprzez wsparcie w szczególności organizatorów
wolontariatu (np. szkolenia, wymiana doświadczeń, doradztwo,
integracja).
Wsparcie zadania pt. „Wolontariat w działaniach społecznych” Banku
Żywności w Olsztynie (dotacja: 8 500 zł, przeszkolono 50 koordynatorów i
210 wolontariuszy)
Organizacja szkolenia dla organizatorów wolontariatu 9 listopada 2017
w Olsztynie z zakresu organizacji wolontariatu wspierającego osoby
wymagające opieki (przeszkolono 22 osób).

3.9. Rozwijanie kompetencji liderów i animatorów społecznych.
Zadanie nie było realizowane w roku 2017. W roku 2016 odbyło się
1 szkolenie.
3.10. Przeprowadzanie co 2 lata badań stanu wolontariatu
w województwie warmińsko-mazurskim.
W roku 2017 były zbierane dane dot. stanu wolontariatu w województwie
warmińsko-mazurskim. Informacje zawarte zostały w raporcie
częściowym z monitoringu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego
województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025..
3.11. Promowanie filantropii wśród mieszkańców Warmii i Mazur –
np. 1%, CSR, fundraising, crowdfunding.
Kampania społeczna „WSPIERAM REGION – przekaż 1% podatku
organizacji pożytku publicznego z Warmii i Mazur” (szczegółowa
informacja nt. kampanii zawarta jest w sprawozdaniu z realizacji
programu współpracy Samorządu Województwa z organizacjami
pozarządowymi w roku 2017.
3.12. Wspieranie rozwoju sektora pozarządowego regionu poprzez
regionalny ośrodek wsparcia.
W 2017 r. zadanie nie było wspierane w ramach dotacji Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

3.13. Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
realizowanych przez samorząd województwa.

W roku 2017 klauzule społeczne były stosowane w zamówieniach
publicznych realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie.
Są one obowiązkowe w przypadku zamówień realizowanych w ramach
środków EFS (np. usługi cateringowe, poligraficzne).

Procedura dofinansowywania wkładów
własnych do projektów finansowanych
z funduszy zewnętrznych (1).
1 konkurs

Liczba działań wspierających
(2 w roku).
Liczba uczestniczących w działaniach
organizatorów wolontariatu
(organizacje, instytucje, koordynatorzy).
2 działania wspierające w roku 2017,
przeszkolono 282 osób
(5 działań wspierających w roku 2016,
liczba uczestników : 335 osób
wolontariuszy i koordynatorów
wolontariatu)
Liczba szkoleń.
0
Raport z badań (jeden na 2 lata).
nie opracowano odrębnego raportu

Liczba kampanii społecznych
(1 w roku).
1 kampania

Liczba przedsięwzięć podejmowanych
przez ośrodek wsparcia.
Brak danych
Liczba zamówień, w których
zastosowano klauzule społeczne
(co najmniej 5/program).
Brak informacji nt. liczby zamówień,
w których zastosowano klauzule
społeczne.
Wskaźnik programu został osiągnięty
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3. Podsumowanie, wnioski i rekomendacje.
Okres obowiązywania programu to lata 2016-2021. Za jego realizację oraz monitoring odpowiada Zarząd
Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jego realizacja odbywa się we współpracy
z komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego, organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami
organizacyjnymi Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
W większości zaplanowane w programie zadania na rok 2017 zostały zrealizowane.
Szczególny akcent w realizacji wieloletniego programu współpracy został położony na partnerską
współpracę różnych podmiotów w regionie - z uwagi na cel główny korespondujący z celem zawartym w Strategii
rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, tj. wzmocnienie kapitału
społecznego w województwie warmińsko-mazurskim.
Program był realizowany w 3 płaszczyznach współpracy administracji publicznej z organizacjami
pozarządowymi, tj.:
1) w zakresie tworzenia polityk publicznych
2) w zakresie realizacji zadań publicznych
3) w zakresie infrastruktury współpracy, tworzenia warunków do społecznej aktywności
Współpraca z organizacjami pozarządowymi roku 2017 realizowana była w formach współpracy finansowej
oraz współpracy pozafinansowej, których szczegółowy opis dot. 15 priorytetów merytorycznych współpracy znajduje
się w sprawozdaniu z realizacji rocznego programu współpracy.
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku podjął współpracę z organizacjami pozarządowymi
w zakresie 29 zadań pożytku publicznego wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Podsumowanie najważniejszych działań w kontekście realizacji celów szczegółowych programu:
Realizacja w roku 2017 Celu szczegółowego 1. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych
w kształtowaniu polityk publicznych odbywała się przede wszystkim poprzez udział 234 przedstawicieli organizacji
pozarządowych (na 735 wszystkich członków) w pracach 55 zespołów opiniodawczo-doradczych i grupach roboczych,
które łącznie odbyły 88 posiedzeń.
W roku 2017 organizacje mniej aktywnie niż w roku 2016 uczestniczyły w konsultacjach społecznych. Łącznie
23 organizacje zgłosiły uwagi na piśmie (w 2016 - 54 organizacje pozarządowe).
127 przedstawicieli organizacji pozarządowych (na 437 wszystkich członków) uczestniczyło w pracach 29
grup roboczych lub zespołów opiniujących zajmujących się opracowaniem lub monitoringiem programów lub innych
dokumentów wojewódzkim. Ten bezpośredni udział jest najczęstszą formą udziału organizacji w kształtowaniu polityk
publicznych.
Ważną rolę w realizacji celu 1. miała działalność Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, która w roku 2016 rozpoczęła swoją III kadencję. Odbyło się 6 posiedzeń Rady,
zaopiniowała ona 7 dokumentów wojewódzkich.
Cel 2. Wzmocnienie roli organizacji w realizacji zadań publicznych samorządu województwa, w tym zadań
finansowanych z funduszy innych niż budżet Województwa realizowany był przede wszystkim poprzez udział
przedstawicieli organizacji w szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, konsultacjach indywidualnych dot. zasad
udziału w konkursach na dofinansowanie zadań. W min. 24 wydarzeniach tego typu (brak danych nt. konsultacji
indywidualnych) uczestniczyli przedstawiciele ponad 200 organizacji III sektora. Jest to zdecydowanie więcej wydarzeń
niż w roku 2016 – w odpowiedzi na wnioski wynikające z realizacji programu w roku 2016.
W roku 2017 Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zawarł 286 umów z organizacjami
pozarządowymi na realizację zadań rocznych opisanych w Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017 i udzielił na ten cel dotacji
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w wysokości łącznie 4 664 912 zł. W trybie wieloletnim natomiast zawarto kolejne 3 umowy z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa kulturowego.
W tym obszarze działań, w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi podejmowanej przez
jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na uwagę zasługuje fakt funkcjonowania
w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu „Programu współpracy CSE Światowid z organizacjami
pozarządowymi na lata 2015-2018”.
Cel 3. Rozwój potencjału organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz wspieranie
dywersyfikacji źródeł finansowania ich działalności był realizowany poprzez szkolenia, działalność Ośrodków
Wspierania Ekonomii Społecznej, konkursy promujące aktywność społeczną - 8 wydarzeń, w tym już XIV. edycja
Konkursu „Godni Naśladowania” co roku organizowanego przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa
Warmińsko-Mazurskiego we współpracy merytorycznej i finansowej z Samorządem Województwa. Ważny w tym
obszarze jest rozwój aktywnych postaw społecznych poprzez rozwój wolontariatu. Wyróżnić należy działania
podejmowane w celu nagrodzenia wolontariuszy, głównie w ramach konkursu regionalnego „Barwy Wolontariatu”
organizowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu z Elbląga we współpracy z Samorządem Województwa.
Gala Konkursu odbyła się w grudniu 2017 w Olsztynie. Gale wolontariatu organizowane są również indywidualnie
przez organizacje, które chcą co roku podziękować swoim wolontariuszom (np. przez PCK Zarząd Okręgowy
w Olsztynie, Bank Żywności w Olsztynie, Caritas w Ełku).
W roku 2017 wsparto również 8 zadań organizacji pozarządowych w zakresie dofinansowania wkładu
własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, co ułatwiło organizacjom realizację większych
projektów i pozyskiwanie na nie środków z zewnątrz. Ma to wpływ na rozwój organizacji, a także intensyfikację działań
na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego.
Wnioski i rekomendacje:
1.

2.
3.

4.
5.

Pomimo osiągnięcia wskaźnika zawartego w programie dot. liczby zawartych umów wieloletnich należy
kontynuować zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na okres dłuższy niż rok. Daje to możliwość większej
stabilności w planowaniu działalności oraz realizację zadań z naciskiem na zwiększanie ich jakości a nie
koncentrowanie się na spełnieniu obowiązujących czasochłonnych procedur.
Należy wzmocnić działania promujące współpracę Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
i organizacji pozarządowych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi elektronicznych, w tym przede wszystkim
promocję Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Mimo osiągnięcia wysokiego wskaźnika udziału partnerów w realizacji zadań publicznych Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego (ok. 1401 partnerów wskazanych w sprawozdaniach z realizacji zadań
zleconych) należy wspierać działania partnerskie i zawiązywanie partnerstw chociażby projektowych, np. poprzez
składanie ofert wspólnych na realizację zadań publicznych samorządu województwa.
Należy przyjrzeć się zagadnieniu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, aby podjąć działania promujące zaangażowane społeczne przedsiębiorców i jak
najlepiej wykorzystać tę możliwość prawną.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to zadanie o dużym stopniu zróżnicowania (zakresy tematyczne,
formy współpracy, podmioty będące inicjatorami i realizatorami działań) w związku z czym należy wciąż
doskonalić sposób i narzędzia pozyskiwania informacji z tego obszaru.

Olsztyn, 8 maja 2018 r
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