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Program Współpracy Samorządu Województwa

Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na

rok 2020 został przygotowany przy współpracy

z departamentami UMWP, WUP oraz Zespołem

Międzysektorowym



Celem głównym współpracy Samorządu

z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

jest rozwój skutecznego i powszechnego

systemu wsparcia tworzonego przez i dla

organizacji pozarządowych w celu pełnego

wykorzystania potencjału obywatelskiego

opartego na wartościach, zasobach

i zaangażowaniu mieszkańców Pomorza



Cele szczegółowe współpracy, o której mowa w ust. 1, to:

• Podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu 

terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych            

w zakresie dialogu obywatelskiego, procesu konsultacji społecznych 

oraz możliwości wymiany tej wiedzy; 

• Zwiększenie potencjału organizacji pozarządowych w zakresie 

pozyskiwania środków finansowych na działania obywatelskie 

z różnych źródeł, w tym  z funduszy europejskich  w okresie programowania 

2014-2020;

• kontynuowanie inicjatyw podejmowanych w partnerstwach 

międzysektorowych, w szczególności w działaniach długofalowych;

• wzrost poziomu profesjonalizmu działania pomorskich organizacji 

pozarządowych dla skutecznej realizacji zadań publicznych.



ZAKRES WSPÓŁPRACY

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy współpraca Samorządu z organizacjami 

pozarządowymi w roku 2019 obejmować będzie zadania o charakterze 

ponadlokalnym: 

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2.  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

3.  ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej;

4.  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

5.  promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 

pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

6.  działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

7.  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości;

8.  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

wymienionych w art.  3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w 

pkt. 1-33 ustawy.



9. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

10. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

11. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

12. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

13. turystyki i krajoznawstwa;

14. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami;

15. promocji i organizacji wolontariatu;

16. pomocy Polonii i Polakom za granicą;

17. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

18. działalności na rzecz organizacji pozarządowych



działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

1) upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności 

seniorów;

2) wspieranie aktywności obywatelskiej i społecznej seniorów m.in. 

poprzez wzmacnianie i wspieranie działalności:

a) Gminnych Rad Seniorów;

b) Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej;

c) Pomorskiego Forum Rad Seniorów;

d) Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku;

e) Innych grup samoorganizujących się seniorów

3) promocja wolontariatu senioralnego.

4) promocja dobrych praktyk przełamujących izolację społeczną.



18.działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3,  w zakresie określonym w § 4.  pkt. 1-33 

ustawy

1) stymulowanie powstawania sieciowych struktur organizacji 

pozarządowych świadczących usługi na rzecz sektora pozarządowego.

2) wspieranie prowadzenia powiatowych Centrów Wsparcia dla 

pomorskich organizacji pozarządowych m.in. w zakresie doradztwa, 

mentoringu, organizacji szkoleń i warsztatów oraz organizacji 

powiatowych spotkań sieciujących;

3) wspieranie realizacji przez organizacje pozarządowe projektów o 
charakterze regionalnym, zgodnych z zadaniami określonymi w niniejszym 
Programie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do tych projektów -
przygotowanie narzędzia i pilotaż



• wspieranie Pomorskiego Systemu Współpracy i Wspierania 

Organizacji Pozarządowych, w tym poprzez działania na rzecz 

wzmocnienia i poszerzenia oferty pomorskich funduszy lokalnych, 

w tym m.in.: Fundusz Inicjowania Rozwoju, Pomorski Fundusz 

Pożyczkowy, Pomorski Fundusz Młodzieżowy, Fundusz 

AKUMULATOR SPOŁECZNY;

• prowadzenie systematycznych działań monitorujących i 

analitycznych w kontekście kondycji III sektora, współpracy 

międzysektorowej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

w województwie pomorskim;

• współorganizowanie kampanii promocyjnych organizacji 

pozarządowych, w tym kampanii 1%;



• współredagowanie zakładki „organizacje pozarządowe” na stronie 

internetowej  www.rops.pomorskie.eu zawierającej informacje 

dotyczące współpracy pomorskich organizacji  z Samorządem, 

ważnych wydarzeń z życia trzeciego sektora;

• opracowanie i upowszechnianie modelu funkcjonowania 

pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi na 

wszystkich szczeblach samorządu;

• promocja dobrych praktyk organizacji pozarządowych, w tym 

Nagroda Bursztynowego Mieczyka;

http://www.rops.pomorskie.eu/


SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
1. Partnerami uczestniczącymi w realizacji Programu są:

• Sejmik,

• Zarząd,

• departamenty Urzędu,

• jednostki organizacyjne podległe Samorządowi,

• PRDPP,

• PROP,

• PSCOP,

• Zespół Międzysektorowy

• Pełnomocnik,

• organizacje pozarządowe



WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ 

PROGRAMU

8 252 000,00 zł.

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI 

KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT 

W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

zapraszamy



Konsultacje Programu 

24 września – 16 października 2019

Termin ustawowy przyjęcia Programu 

przez Sejmik Województwa Pomorskiego

30 listopada 2019r.



Dziękuję za uwagę


