
Wsparcie pomorskich organizacji pozarządowych 
dotkniętych skutkami epidemii 

 
 
Drogie Społeczniczki, Drodzy Społecznicy  
 

 Jesteśmy regionem o społecznym dziedzictwie, o nawykach, które pokazują, że to 
w czym możemy wesprzeć innych jest adekwatne i skuteczne.  
 Wielu mieszkańców od lat aktywnie angażuje się w działania społecznie użyteczne. 
Pomorzanie działając w organizacjach pozarządowych, podejmując pracę jako wolontariusze, 
włączając się w inicjatywy pomocowe dają wyraz troski o swoją wspólnotę lokalną oraz region. 
W województwie funkcjonuje ponad 8,5 tys. organizacji pozarządowych, które najaktywniej 
działają w obszarach: sportu, turystyki, edukacji, kultury, ochrony zdrowia, pomocy społecznej 
oraz polityki senioralnej. Ponad połowa pomorskich organizacji deklaruje działania w skali 
lokalnej i regionalnej, a blisko 33 % jest pracodawcami.  
 Szczególnie teraz, w trudnym czasie życia w warunkach epidemii ujawnia się 
wrażliwość społeczna, której towarzyszy myślenie o dobru wspólnym.  
 Tak ważny moment w naszych relacjach i partnerskich działaniach pokazuje troskę 
o dobro wspólne, partnerskie współdziałanie i zrozumienie w trudnych dla społeczności 
sytuacjach. 
 Jako Samorząd, który współpracuje z Państwem od lat w oparciu m.in. o zasadę 
pomocniczości i partnerstwa, podejmujemy działania mające na celu wsparcie pomorskich 
organizacji pozarządowych oraz inicjatyw podejmowanych przez III sektor.  
 
 
I. Wsparcie finansowe 
  
1. Uruchomimy system mini-grantów dla organizacji pozarządowych, podejmujących 

działania pomocowe na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych (zdrowotnych, 
ekonomicznych i.in.) spowodowanych pandemią.  
Zamierzamy zlecić  organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego w celu 
przeciwdziałania COVID-19.   

2. Wspólnie z realizatorami zadań publicznych finansowanych ze środków Samorządu 
Województwa Pomorskiego, jeżeli jest taka potrzeba, dokonujemy analizy zadań 
i przygotowujemy aneksy pozwalające na kontynuację zleconych zadań. Zadania 

realizowane w 2020r. oparte są o bardzo elastyczne umowy pozwalające na wprowadzanie 
nowych kategorii kosztowych, możliwości przesunięć środków pomiędzy działaniami oraz 
wskazujące na poziom osiągnięcia rezultatów. 

Kontakt do departamentów merytorycznych: 
Departament Kultury: 58 32 68 280 
Departament Edukacji i Sportu: 58 32 68 850 
Departament Turystyki: 58 32 68 350 
Departament Zdrowia: 58 32 68 260 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej: 58 32 68 561 

 
W przypadku jakichkolwiek pytań i problemów odnośnie zleconych zadań  zachęcamy 
do kontaktu z opiekunami dotacji lub z sekretariatami departamentów (kontakt 
powyżej). Kontakty do osób odpowiedzialnych za współpracę znajdują się w zawartych 
umowach. 
 

3. Przedłużamy terminy rozliczeń i/lub złożenie sprawozdań z wykonania zleconego, 

z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego (szczególnie dla tych, którym termin 
końca realizacji projektu albo złożenia sprawozdania przypada w terminie epidemii). 



4. Wspieramy działania Banków Żywności aktywnie włączających się w akcje 
pomocowe. 

5. Pracujemy nad pozyskiwaniem dodatkowych środków na działania pomorskich 
organizacji pozarządowych. 

6. Przygotowujemy wsparcie dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami.  

7. Współpracujemy ze związkami sportowymi, wypracowując rozwiązania prowadzące 
w obszarze sportu do ciągłości działań.  

8. Przygotowujemy wsparcie finansowe i rzeczowe dla jednostek pomocy społecznej 
(prowadzonych również przez organizacje pozarządowe), które świadczą usługi 
opiekuńcze. 

II. Działania informacyjne 

1. Promujemy działania pomorskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w akcje 

pomocowe. 

2. Utworzyliśmy bank danych o potrzebach placówek pomocy społecznej w regionie, 

również prowadzonych przez organizacje pozarządowe i koordynujemy zabezpieczenie dla 
nich wsparcia. (www.rops.pomorskie.eu; #PomagamyPomagać)  

3. Uruchomimy pakiet wsparcia informacyjno-doradczo-księgowy, niosący wsparcie 
organizacjom pozarządowym w zmieniających się uwarunkowaniach prawnych. 

III. Fundusze unijne 

1. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego na bieżąco monitoruje stan realizacji 
projektów. Mając na uwadze sytuację epidemiczną oraz potencjalne jej skutki, od 
pierwszych dni epidemii DEFS indywidulanie podchodzi do wprowadzanych w projekcie 
zmian zakresu zadań, terminu realizacji projektów, harmonogramów oraz ewentualnego 
zawieszenia zadań na określony czas. Każdorazowo brane są pod uwagę potrzeby 
Beneficjenta oraz odbiorców danego wsparcia.  

2. Zarząd Województwa Pomorskiego na uzasadniony wniosek Beneficjenta może odstąpić 
od naliczenia korekt finansowych. Do każdej takiej sytuacji Zarząd Województwa 
Pomorskiego podchodzi indywidualnie.  

3. Od 14 kwietnia br. uruchomiona została również pomoc finansowana ze środków Funduszu 
Pracy z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla m.in. 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w przypadku spadku 

przychodów z działalności statutowej - w formie dofinansowania części kosztów 
wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenie społeczne 
(art.15 zze specustawy). 

Kontakt do departamentów merytorycznych i WUP: 
Departament Programów Regionalnych: 58 32 68 840 
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego: 58 32 68 190 
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich: 58 32 68 650 
Wojewódzki Urząd Pracy: 58 32 61 801 

 

Pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami, uławiającymi działalność organizacji pozarządowych 
w sytuacji epidemicznej. 


