Załącznik do Zarządzenia Nr 437/2017
z dnia 27 listopada 2017 r.
Wojewody Zachodniopomorskiego

PROGRAM

WSPÓŁPRCY WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Z PODMIOTAMI NIEPUBLICZNYMI DZIAŁAJĄCYMI
W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

- 2018 ROK –

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w tekście jest mowa o:
1) wojewodzie - rozumie się przez to Wojewodę Zachodniopomorskiego;
2) dotacji – rozumie się przez to dotacje, o których mowa w art. 126 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870);
3) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.);
4) Programie - rozumie się przez to ,,Program współpracy Wojewody
Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie
pomocy społecznej na 2018 r.”;
5) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa
w art. 11 ust. 2 ustawy;
6) komisji – rozumie się przez to komisje konkursowe powołane w celu opiniowania
złożonych ofert, o których mowa w art. 15 ust. 2a ustawy;
7) organizacjach pozarządowych – rozumie się przez podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy;
8) stronie internetowej – rozumie się przez stronę BIP Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie, www.szczecin.uw.gov.pl/bip/.
§ 2. Realizacja Programu odbędzie się w 2018 r.
§ 3. Program określa cele, zasady, zakres i formy współpracy Wojewody
Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz obszary zadań publicznych,
których realizacja związana będzie z udzieleniem wsparcia w poszczególnych obszarach.
Rozdział 2
Cel główny oraz cele szczegółowe Programu
§ 4. Głównym celem tego Programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób
bezdomnych oraz aktywizacja życiowa i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin
w województwie zachodniopomorskim.
§ 5. Celami szczegółowymi Programu są:
1) zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych
bezdomnością oraz poprawy warunków bytowych w placówkach działających na
rzecz tych osób,
2) reintegracja społeczna oraz poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych
i osób w wieku emerytalnym, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
3) wzmacnianie istniejących organizacji pozarządowych, poprawieniu jakości
świadczonych przez nie usług oraz rozwój wolontariatu,
4) zapewnienie w województwie zachodniopomorskim odpowiedniej bazy pomocy dla
osób potrzebujących w różnego typu placówkach,
5) wspieranie inicjatyw zmierzających do zwiększenia efektywności i podniesienia
standardu usług w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział 3
Zasady i zakres przedmiotowy współpracy
§ 6. Współpraca, o której mowa w Programie odbywa się na następujących zasadach:
1) zasada 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,
2) zasada suwerenności stron, która przejawia się w poszanowaniu autonomii
organizacji pozarządowych oraz wzajemnym nieingerowaniu w sprawy wewnętrzne,
3) zasada partnerstwa, która oznacza współpracę równoprawnych partnerów na
warunkach określanych stosowną umową lub porozumieniem,
4) zasada efektywności, która polega na dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych
efektów w realizacji zadań publicznych,
5) zasada uczciwej konkurencji i jawności, która zakłada kształtowanie przejrzystych
reguł współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania organizacji
pozarządowych.
§ 7. Wojewoda współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych
wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy.
§ 8. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu przez wojewodę współpracy
z organizacją pozarządową jest prowadzenie przez tę organizację działalności na rzecz osób
bezdomnych, bądź działalności na rzecz przeciwdziałania marginalizacji problemów
środowiska osób niepełnosprawnych w województwie zachodniopomorskim.

Rozdział 4
Formy współpracy
§ 9. Współpraca wojewody z podmiotami niepublicznymi w 2018 roku odbywać się będzie
w formie zlecania organizacjom pozarządowym zadań publicznych wskazanych w Programie.
§ 10. Dofinansowanie odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert. Szczegółowy tryb
ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego ze środków wojewody określa ustawa, a warunki konkursu zamieszczone zostaną
w odrębnym ogłoszeniu o konkursie.
§ 11. Współpraca może również mieć formę:
1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,
2) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji,
3) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych,
o której mowa w art. 4 ustawy, z radami działalności pożytku publicznego,
w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego,
4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych
organów administracji publicznej.

Rozdział 5
Priorytetowe zadania publiczne w 2018 roku
§ 12. Priorytetowymi obszarami zadań publicznych, realizowanymi w ramach współpracy
finansowej oraz pozafinansowej Wojewody z organizacjami w 2018 r. są:
1) działalność na rzecz osób bezdomnych (obszar pierwszy), a nawiązana w tym zakresie
współpraca może dotyczyć:
a) działań zmierzających do poprawy standardów w placówkach pobytu
i noclegu osób bezdomnych, doposażenie, organizowanie prac adaptacyjnych
i remontowych istniejącej bazy z udziałem osób bezdomnych, przebywających
w tych placówkach,
b) działań zmierzających do zabezpieczenia noclegu, wyżywienia, środków
higieny i odzieży, udzielanie doraźnej pomocy medycznej i sanitarnej,
szczególnie w okresach jesienno-zimowych,
2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (obszar drugi), a nawiązana w tym
zakresie współpraca może dotyczyć:
a) umożliwienia
osobom
niepełnosprawnym
dostępu
do
zajęć
przystosowawczych do życia w środowisku rodzinnym i zawodowym oraz
dążenie do integracji środowiska osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,
b) tworzenia systemu oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych i ich
rodzin poprzez rozwój usług, wsparcia informacyjnego i różnych form
wsparcia dziennego w środowisku lokalnym,
c) działań zmierzających do modernizacji oraz doposażenia pomieszczeń
przeznaczonych do prowadzenia terapii z osobami niepełnosprawnymi.
Rozdział 6
Sposób realizacji Programu
§ 13. Podmiotami realizującymi Program są wojewoda i organizacje pozarządowe.
§ 14. Wojewoda realizuje Program za pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
§ 15. Wydział Spraw Społecznych prowadzi bezpośrednią współpracę z organizacjami
pozarządowymi, w szczególności:
1) przygotowuje i prowadzi konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację
zadań z obszaru działalności na rzecz osób bezdomnych oraz osób
niepełnosprawnych,
2) informuje
podmioty
niepubliczne
o
możliwości
uzyskania
dotacji
z budżetu wojewody na realizację określonych w Programie zadań z zakresu pomocy
społecznej (sposób przekazania informacji: Biuletyn Informacji Publicznej, ogłoszenie
w budynku ZUW i w budynku delegatury ZUW w Koszalinie),
3) udostępnienia na stronie internetowej zainteresowanym organizacjom pozarządowym
wzoru oferty,
4) przygotowuje zlecenie w drodze umowy zadań z zakresu pomocy społecznej
organizacjom pozarządowym realizującym te zadania, mającym wypracowane metody
pracy i zapewniającym pomoc, na odpowiednim poziomie tym, którzy jej potrzebują,
5) sporządza sprawozdanie z realizacji Programu,
6) prowadzi bieżącą współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Rozdział 7
Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu
§ 16. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu w 2018 r.
wynosi 250.000 zł.
Rozdział 8
Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji
§ 17.
Program
przygotowali
pracownicy
Wydziału
Spraw
Społecznych
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
§ 18. Po przeprowadzeniu konsultacji Program zatwierdza wojewoda.
§ 19. Program podaje się do wiadomości publicznej na stronie internetowej
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 9
Tryb powoływania, zasady działania komisji konkursowych oraz zasady
przyznawania dotacji
§ 20.Wojewoda na zasadach określonych § 99 ust. 1 Regulaminu Zachodniopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie powołuje komisję konkursową opiniującą oferty
składane przez organizacje pozarządowe. W skład komisji liczącej do 5 osób wchodzić będą
przedstawiciele wojewody oraz nie więcej niż 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych
z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.
§ 21. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje
pozarządowe, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy.
§ 22. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
Z tytułu pracy w komisji konkursowej jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
§ 23. Komisja dokona oceny nadesłanych ofert pod względem formalnym
i merytorycznym oraz przedstawi wojewodzie w formie rekomendacji propozycję podziału
środków finansowych, przy zastosowaniu następujących kryteriów:
1) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową,
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 będzie realizować zadanie publiczne,
4) planowany przez organizację pozarządową udział środków finansowych własnych lub
środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
5) planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym
świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji
pozarządowych, 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,

8) ocena efektywności dotychczasowych działań podmiotu składającego ofertę.
§ 24. Projekt będzie mógł być dofinansowany przez wojewodę w maksymalnej wysokości
50.000 zł i nie mniejszej niż 5.000 zł, przy czym kwota dotacji nie będzie mogła być wyższa
niż 80% całkowitej kwoty niezbędnej dla zrealizowania projektu.
§ 25. Wyniki konkursu wraz z informacją o wysokości przyznanych dotacji zostaną podane
do wiadomości publicznej.

Rozdział 10
Sposób oceny realizacji Programu
§ 26. Organizacje, które uzyskają dofinansowanie zobligowane będą do 30 stycznia 2019 r.
do przedłożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania.
§ 27. W wybranych organizacjach pozarządowych pracownicy ZUW przeprowadzą kontrole
realizacji zadania.
§ 28. Sprawozdanie z realizacji Programu zostanie ogłoszone w Biuletynie Informacji
Publicznej w terminie do 30 kwietnia 2019 r. zgodnie, z art. 5b ust. 3 ustawy.

Akceptuję
Właściwy podpis na oryginale

………………………………..
Wojewoda Zachodniopomorski

Szczecin, 27 listopada 2017 r.

