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WSTĘP
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi
działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS stanowił
w 2021 roku podstawę partnerskiej współpracy administracji rządowej województwa
z trzecim sektorem. Współpraca z zachodniopomorskimi NGO wpływa na podnoszenie jakości
życia mieszkańców poprzez zlecanie realizacji zadań i usług publicznych w konkretnych
obszarach oraz jest wyrazem wspólnej troski o harmonijny rozwój społeczny.
W celu realizacji współpracy z trzecim sektorem, Zarządzeniem Nr 367/2020
z dnia 22 grudnia 2020 r. Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy
Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie
pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2021 rok”. Opracowanie Programu
zostało poprzedzone opublikowaniem w dniu 30 listopada 2020 r. komunikatu Wojewody
Zachodniopomorskiego o zmianie terminu publikacji Programu na 2021 r. w związku
z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polski stanem epidemii COVID-19.
Projekt Programu podlegał konsultacjom z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057
ze. zm.) poprzez podanie treści projektu Programu do wiadomości publicznej na stronach
internetowych ZUW, w okresie od 15 grudnia do 21 grudnia 2020 r. W podanym terminie
nie wniesiono uwag do projektu Programu.
W ramach Programu realizowane były następujące cele główne:
1) w obszarze pierwszym - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób
bezdomnych przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego,
2) w obszarze drugim - aktywizacja życiowa i zawodowa osób niepełnosprawnych
oraz ich rodzin na obszarze województwa zachodniopomorskiego,
3) w obszarze trzecim - zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS w województwie
zachodniopomorskim.
Dla realizacji powyższych celów głównych Programu, w 2021 r. wdrażano
w województwie zachodniopomorskim następujące cele szczegółowe:
1) zabezpieczano podstawowe potrzeby osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością
w województwie zachodniopomorskim oraz poprawiano warunki bytowe
w placówkach działających na rzecz tych osób,
2) prowadzono reintegrację społeczną oraz poprawę jakości życia osób
niepełnosprawnych, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
na terenie województwa zachodniopomorskiego,
3) wzmacniano istniejące w województwie zachodniopomorskim podmioty niepubliczne,
poprawiano jakość świadczonych przez nie usług oraz rozwój wolontariatu,
4) zapewniano w województwie zachodniopomorskim odpowiednią bazę pomocy
dla osób potrzebujących w różnego typu placówkach,
5) wspierano inicjatywy zmierzające do zwiększenia efektywności i podniesienia
standardu usług w zakresie pomocy społecznej na terenie województwa
zachodniopomorskiego,
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6) zapewniano ciągłość udzielania wsparcia przez podmioty niepubliczne osobom
bezdomnym i niepełnosprawnym w województwie zachodniopomorskim w sytuacji
epidemii COVID-19;
7) podnoszono poziom wiedzy na temat HIV/AIDS u ogółu społeczeństwa oraz zmieniano
postawy, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie
i życie,
8) zapewniano rozwój i wzmocnienie bazy szkoleniowo-edukacyjnej skierowanej
do różnych grup społecznych i zawodowych,
9) usprawniano opiekę nad kobietami w wieku prokreacyjnym i w ciąży
(np. poprzez promowanie testowania w kierunku HIV),
10) zwiększano dostępność do anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV
oraz zwiększano i integrowano działania mające na celu zapobieganie HIV i innym
chorobom przenoszonym drogą płciową,
11) podnoszono poziom wiedzy na temat HIV/AIDS w celu zmniejszania poziomu
zachowań ryzykownych,
12) poprawiano jakość życia i funkcjonowanie osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin
i bliskich.
Podczas realizacji ww. celów głównych i szczegółowych Programu prowadzono
z ramienia Wojewody Zachodniopomorskiego współpracę z organizacjami pozarządowymi
w oparciu o następujące zasady:
1) zasadę pomocniczości, która uznaje prawo podmiotów niepublicznych
do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów i w takim zakresie
współpracuje się z tymi podmiotami, a także wspiera ich działalność
oraz umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonych
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1057 ze zm.),
2) zasadę suwerenności stron, która przejawia się w poszanowaniu autonomii
organizacji pozarządowych oraz wzajemnym nieingerowaniu w sprawy wewnętrzne,
3) zasadę partnerstwa, która oznacza współpracę równoprawnych partnerów
na warunkach określanych stosowną umową lub porozumieniem,
4) zasadę efektywności, która polega na dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych
efektów w realizacji zadań publicznych,
5) zasadę uczciwej konkurencji i jawności, która zakłada kształtowanie przejrzystych
reguł współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania podmiotów
niepublicznych.
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➢ Działania na rzecz osób bezdomnych i niepełnosprawnych
– obszar I i II Programu współpracy
w zakresie pomocy społecznej za 2021 r.
Finansowe wspieranie przez wojewodę zadań realizowanych przez podmioty
niepubliczne określa art. 22 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.). Postępowanie w sprawie oceny ofert odbywało się
ponadto zgodnie z zasadami określonymi w:
− ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
− „Programie współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi
działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS,
na 2021 rok”;
− ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert w zakresie pomocy społecznej.

Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
W ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 29 stycznia 2021 r. możliwe było
pozyskanie dofinansowania na zadania publiczne w następujących obszarach:
− obszar I – Działania na rzecz osób bezdomnych;
− obszar II – Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej,
w siedzibie ZUW i Delegatury ZUW w Koszalinie oraz na stronach internetowych ZUW –
zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin
składania ofert upłynął w dniu 22 lutego 2021 r. – w przypadku nadesłania ofert pocztą,
o dotrzymaniu terminu decydowała data wpływu oferty do Urzędu.
POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ
Wojewoda Zachodniopomorski wprowadził w dniu 12 marca 2021 r. Zarządzenie
Nr 53/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert oraz określenia
jej Regulaminu pracy, które zostało zmienione zarządzeniem nr 67/2021 z dnia 26 marca
2021 r. Do udziału w pracach ww. Komisji nie zgłosili się w wyznaczonym terminie
przedstawiciele trzeciego sektora - otwarty nabór na kandydatów na członków Komisji odbył
się w powyższym zakresie w okresie: od dnia 9 lutego 2021 r. – do dnia 23 lutego 2021 r.
Obrady Komisji odbyły się w dniach 29 marca i 20 kwietnia 2021 r. Członkowie
Komisji przyjęli Regulamin pracy Komisji Konkursowej i złożyli stosowne oświadczenia
o bezstronności wobec organizacji pozarządowych/podmiotów niepublicznych, które złożyły
oferty. Do zadań ww. Komisji należała ocena ofert, wybór zadań publicznych oraz określenie
propozycji kwot dotacji dla najlepszych ofert złożonych przez organizacje/podmioty.
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OCENA FORMALNA OFERT
W ramach otwartego konkursu w zakresie pomocy społecznej podmioty niepubliczne
złożyły 32 oferty. W wyniku oceny formalnej 12 ofert nie spełniało wymogów formalnych,
wynikających z ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu
pomocy społecznej z dnia 29 stycznia 2021 r. Do oceny merytorycznej wyłoniono 20 ofert,
które spełniały wszystkie wymogi formalne.
OCENA MERYTORYCZNA OFERT
Komisja Konkursowa poddała ocenie merytorycznej 20 ofert z zakresu pomocy
społecznej wg następujących kryteriów:
1) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale
których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą
realizować zadanie publiczne,
4) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych
źródeł na realizację zadania publicznego,
5) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną
członków,
6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji
pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach
poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
7) ocena form i zasięgu pomocy oferowanej przez organizację pozarządową lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3,
8) ocena innowacyjności działań zaproponowanych w ofercie.
W wyniku ww. procedury konkursowej rekomendowano do dofinansowania
10 ofert z zakresu pomocy społecznej, z czego 7 dotyczyło wsparcia osób bezdomnych,
natomiast 3 oferty obejmowały działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Sporządzono
protokół z prac Komisji, który został podpisany przez członków Komisji. Zaproponowane
przez Komisję Konkursową kwoty na wsparcie realizacji złożonych projektów zostały
przedłożone Wojewodzie do akceptacji.
Wyniki otwartego konkursu ofert zostały zaakceptowane przez Wojewodę
Zachodniopomorskiego i podane do publicznej wiadomości w dniu 26 kwietnia 2021 roku.
Ze wskazanymi podmiotami zostały zawarte umowy o wsparcie realizacji zadania
publicznego.

Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej – rezultaty
Ogółem w zakresie pomocy społecznej środki finansowe w wysokości
250 000,00 zł przekazano na wspieranie zadań dla 10 podmiotów niepublicznych,
w tym dla 7 stowarzyszeń oraz 3 innych podmiotów niepublicznych. Termin realizacji
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10 umów dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych z powyższego zakresu upłynął
31 grudnia 2021 r. W stosunku do planowanych na ten cel 250 000,00 zł,
w ramach przekazanych środków finansowych podmioty niepubliczne wykorzystały na dzień
30 kwietnia 2022 r. 100 % kwoty dotacji. Nie dokonywano zwrotów niewykorzystanej dotacji
w zakresie pomocy społecznej za 2021 r. Wszystkie podmioty, które otrzymały
dofinansowanie przedłożyły sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego
w zakresie pomocy społecznej i zostały one w całości zatwierdzone.
Na podstawie informacji uzyskanych w przekazanych sprawozdaniach końcowych z realizacji
zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2021 r. wynika, że:
- w obszarze 1, tj. „Działania na rzecz osób bezdomnych”, przekazano dotację w wysokości
184 000 zł, która została wykorzystana na dzień 31 grudnia 2021 r. w całości. Dotacja została
przeznaczona na dofinansowanie następujących form pomocy: działania zmierzające
do innowacyjności (w tym: utworzenie pracowni komputerowej w schronisku dla osób
bezdomnych oraz przeprowadzenie cyklu zajęć w zakresie bezpiecznego i użytecznego
korzystania z komputera i Internetu) oraz poprawy standardów w placówkach pobytu
i noclegu osób bezdomnych; doposażenie, zwiększenie bezpieczeństwa w obiektach;
organizowanie prac adaptacyjnych i remontowych istniejącej bazy z udziałem osób
bezdomnych przebywających w tych placówkach; zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia;
zabezpieczenie noclegów, wyżywienia dla osób bezdomnych, szczególnie w okresie jesiennozimowym; zaopatrzenie w odzież, obuwie, środki czystości i higieny osobistej; zapewnienie
higieniczne funkcjonowania placówek (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji epidemii
COVID-19); umożliwienie korzystania z jadłodajni, punktu buforowego – pełniącego funkcję
izolatorium do kwarantanny dla osób bezdomnych oraz magazynów odzieżowych; udzielanie
doraźnej pomocy przedmedycznej i sanitarnej, a także pomocy socjalnej, psychologicznej
i aktywizacji zawodowej.
Ogółem w zakresie działań na rzecz osób bezdomnych pomocy udzielono około 465 osobom,
w ramach realizacji 7 projektów.
- W obszarze 2, tj. „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”, przekazano dotację
w wysokości 66 000 zł, która została wykorzystana na dzień 31 grudnia 2021 r. w całości.
Środki finansowe wydatkowano na: prowadzenie kompleksowego programu opieki
terapeutycznej z udzieleniem wsparcia w formie nieodpłatnego dostępu do deficytowych
zajęć terapeutyczno-integracyjnych, umożliwiających aktywizację i przystosowanie osób
niepełnosprawnych do życia w środowisku rodzinnym i zawodowym oraz integrację
w społeczeństwie; organizowanie grupowych zajęć terapeutycznych i warsztatów
rozwijających umiejętności; wsparcie informacyjne w postaci spotkań tematycznych;
doposażenie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia terapii z osobami
niepełnosprawnymi.
Ogółem pomocy w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych udzielono około
107 osobom, w ramach realizacji 3 projektów.
Łącznie w ramach 10 projektów z obszaru I i II Programu objęto wsparciem około
572 osoby.
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Poniższa
tabela
przedstawia
podział
dotacji
z
budżetu
Wojewody
Zachodniopomorskiego na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej
w 2021 roku oraz jej wykonanie:
Lp.

Numer
umowy

Podmiot dotowany

Tytuł zadania publicznego

Działania w zakresie obszaru I - na rzecz osób bezdomnych

Wysokość
przekazanej
dotacji w zł

Wykonanie
dotacji
w 2020 r.

184 000,00

184 000,00

1.

552/ZPS3/2021

Stowarzyszenie
TEEN CHALLENGE
Chrześcijańska Misja
Społeczna Oddział
w Białogardzie

2.

553/ZPS3/2021

Caritas Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej

Kompleksowe udzielanie
wsparcia rodzinom
i osobom bezdomnym

43 000,00

43 000,00

554/ZPS3/2021

Zgromadzenie Sióstr
Benedyktynek Samarytanek
Krzyża Chrystusowego,
Ośrodek Wsparcia - Dom
dla Matek z Małoletnimi
Dziećmi i Kobiet w Ciąży
w Karwowie

Działania na rzecz osób
bezdomnych

34 000,00

34 000,00

Działania na rzecz osób
bezdomnych. Zabezpieczenie
osobom bezdomnym
odpowiednich warunków
pobytu i pomocy sanitarnej
w schronisku. Umożliwienie
osobom przyjmowanym
do schroniska warunków
do korzystania z punktu
buforowego (wymaganego
z powodu zagrożenia
COVID-19)

14 000,00

14 000,00

3.

Droga do zmiany - wsparcie
osób bezdomnych

22 000,00

22 000,00

4.

555/ZPS3/2021

Stowarzyszenie Ludzi
Bezdomnych i Samotnych
Matek z Dziećmi
im. dr. Tomasza Judyma
w Stargardzie

5.

556/ZPS3/2021

Caritas Diecezji KoszalińskoKołobrzeskiej

Pokonać bezdomność

26 000,00

26 000,00

6.

557/ZPS3/2021

Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta, Koło
w Dębnie Towarzystwa
Pomocy
im. św. Brata Alberta

Działania na rzecz osób
bezdomnych

22 000,00

22 000,00

7.

558/ZPS3/2021

Stowarzyszenie Klub
Abstynenta "Carpe Diem"
(z siedzibą w Złocieńcu)

Prowadzenie schroniska
dla osób bezdomnych

23 000,00

23 000,00
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Działania w zakresie obszaru II - na rzecz osób niepełnosprawnych

66 000,00

66 000,00

8.

559/ZPS3/2021

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej Ruchowo
"Tęcza" w Szczecinie

Od bezradności
do aktywności

33 500,00

33 500,00

9.

560/ZPS3/2021

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym
"Radość z Życia"
(z siedzibą w Gudowie)

Autyzm - nie jesteś sam
– edycja II

19 500,00

19 500,00

561/ZPS3/2021

Polskie Stowarzyszenie
na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną
Koło w Szczecinie

W stronę samodzielności.
Prowadzenie grupowych
zajęć zwiększających
samodzielność osób
z niepełnosprawnością
intelektualną

13 000,00

13 000,00

250 000,00

250 000,00

10.

Ogółem:
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➢ Działania w zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS w 2021 r.
– obszar III Programu współpracy
Postępowanie w sprawie oceny ofert odbywało się zgodnie z zasadami określonymi
w:
− ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.);
− rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania
tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057);
− Harmonogramie realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS opracowanym na lata 2017-2021;
− „Programie współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami
niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania
HIV/AIDS, na 2021 rok”;
− ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS.

Otwarty konkurs ofert w zakresie w zakresie zapobiegania zakażeniom
HIV i zwalczania AIDS
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
W ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 8 lutego 2021 r. możliwe było
pozyskanie dofinansowania na zadania publiczne wspierające działalność z zakresu
zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej,
w siedzibie ZUW i Delegatury ZUW w Koszalinie oraz na stronach internetowych ZUW
– zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin
składania ofert upływał w dniu 1 marca 2021 r. Wszystkie oferty wpłynęły w wyznaczonym
terminie – w przypadku nadesłania ofert pocztą, o dotrzymaniu terminu decydowała data
wpływu oferty do Urzędu.
POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ
Wojewoda Zachodniopomorski ogłosił w dniu 16 marca 2021 r. Zarządzenie
Nr 55/2021 o powołaniu członków Komisji Konkursowej. Obrady Komisji odbyły się
w dniu 18 marca 2021 r. Członkowie Komisji przyjęli Regulamin pracy Komisji Konkursowej
i złożyli stosowne oświadczenia. Do zadań ww. Komisji należała ocena, wybór i określenie
propozycji kwot dotacji dla najlepszych ofert złożonych przez organizacje/podmioty.
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OCENA FORMALNA OFERT
W ramach otwartego konkursu w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV
i zwalczania AIDS podmioty niepubliczne złożyły 4 oferty. Wszystkie 4 oferty spełniały
wymogi formalne, wynikające z ogłoszenia otwartego konkursu.
OCENA MERYTORYCZNA OFERT
Komisja Konkursowa poddała ocenie merytorycznej 4 oferty wg następujących
kryteriów:
1) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot, przy
uwzględnieniu podanych informacji,
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) ocena proponowanej jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób,
przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie
publiczne,
4) ocena planowanego przez podmiot udziału środków finansowych własnych lub
środków z innych źródeł na realizację zadania,
5) ocena planowanego przez podmiot wkładu osobowego, rzeczowego,
|w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji,
6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez podmiot
w latach poprzednich, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
Dodatkowo Komisja przy ocenie złożonych ofert kierowała się kryteriami:
1) zasięg terytorialny zadania publicznego,
2) nowatorstwo i innowacyjność zadania publicznego.
W wyniku ww. procedury konkursowej rekomendowano do dofinansowania 4 oferty.
Następnie sporządzono protokół z prac Komisji. Zaproponowane przez Komisję Konkursową
kwoty na wsparcie realizacji złożonych projektów zostały przedłożone Wojewodzie
do akceptacji. Ostatecznie w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS podpisano umowy
z 2 podmiotami niepublicznymi na łączną wartość 47 952,00 zł.
Poniższa
tabela
przedstawia
podział
dotacji
z
budżetu
Wojewody
Zachodniopomorskiego na realizację wybranych zadań z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS
w 2021 roku oraz jej wykonanie:
Lp.

Numer umowy

Podmiot dotowany

Tytuł zadania
publicznego

Wysokość
przekazanej
dotacji w zł

Wykonanie
dotacji
w 2021 r.

Zwroty

1.

477/ZPS2/2021

Stowarzyszenie
Wolontariuszy
„DA DU”

„Wykonaj test
w kierunku HIV – zadbaj
o siebie i swoich bliskich!”

16 372,00

12 458,67

3 913,33
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2.

478/ZPS2/2021

Stowarzyszenie
Wolontariuszy
„DA DU”

„Świadoma w pracy –
dbam o zdrowie edycja
2021”

6 060,00

6 060,00

0,00

3.

479/ZPS2/2020

Stowarzyszenie
Wolontariuszy
„DA DU”

„Nic o Nas bez Nas –edycja
2021”

22 320,00

22 320,00

0,00

480/ZPS2/2021

Ośrodek
Rehabilitacyjno –
Postresocjalizacyjny
w Darżewie –
Stowarzyszenie
Solidarni Plus

Edukacja z zakresu
HIV/AIDS różnych grup
społecznych”

3 200,00

3 200,00

0,00

47 952,00

44 038,67

3 913,33

4.

Ogółem:

PODSUMOWANIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Organizacje
pozarządowe/podmioty
niepubliczne,
prowadzące
działalność
na terenie województwa zachodniopomorskiego, są ważnym partnerem Wojewody
Zachodniopomorskiego, w realizacji zadań własnych i zleconych. Organizacje/podmioty,
znając
potrzeby
lokalne
i
posiadając
jednocześnie
specjalistyczną
wiedzę
oraz wyspecjalizowane kardy, realizowały zadania pożytku publicznego w sposób skuteczny
i efektywny. Współpraca przyczyniała się w 2021 roku do podniesienia jakości usług
publicznych oraz do poszerzenia grup odbiorców tych usług.
Do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie nie wpłynęły żadne
zażalenia/uwagi dotyczące Programu, czy też podejmowanej w 2021 r. współpracy
Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami/podmiotami prowadzącymi działalność
w zakresie pomocy społecznej oraz HIV/AIDS.
Zaakcentować należy także, że w 2021 r. realizowane były - oprócz finansowych również i pozafinansowe formy współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego
z organizacjami/podmiotami, prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej,
m.in. poprzez udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących ogłoszonych otwartych
konkursów ofert, realizacji projektów, rozliczania dotacji oraz przygotowania sprawozdań,
a także udzielanie pisemnej rekomendacji z dotychczasowej współpracy.
Akceptuję
Wojewoda Zachodniopomorski
Zbigniew Bogucki
/właściwy podpis na oryginale/

Szczecin, dnia 30 kwietnia 2022 r.
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