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Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi                                  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2020”

Niniejsze sprawozdanie jest podsumowaniem realizacji Programu Współpracy 

Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”, 

zwanego dalej Programem.

Program został przyjęty do realizacji zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 

6 grudnia 2019 r. Program określał - cele, zasady, zakres przedmiotowy, formy współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także priorytetowe zadania publiczne, 

wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu oraz tryb powoływania i zasady 

działania komisji konkursowych do opiniowania ofert składanych w ramach otwartych 

konkursów ofert na rok 2020. Współpraca z podmiotami pozarządowymi odbywała się na 

zasadach - pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej 

konkurencji i jawności, tj. zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Współpraca z podmiotami 

pozarządowymi miała charakter finansowy i pozafinansowy.

1. Współpraca finansowa z podmiotami pozarządowymi w 2020 r.

1. 

Dnia 30 kwietnia 2020 r. Wojewoda Pomorski ogłosił otwarty konkurs ofert zgodnie 

z art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

realizację zadania publicznego z wykonywania zadań z ratownictwa wodnego i prowadzenia 
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szkoleń ratowników wodnych i ochrony ludności w zakresie ratownictwa na obszarze 

województwa pomorskiego w 2020 r.

Do otwartego konkursu przystąpiło czworo oferentów:

- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Pomorskiego,

- Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,

- Gniewińskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,

- Konsorcjum WOPR( Słupskie WOPR, Gdańskie Ratownictwo Wodne, Wejherowskie      

WOPR, Sopockie WOPR).

Na podstawie Zarządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 

ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności 

na obszarze województwa pomorskiego w 2020 r., powołana Komisja poddała pod ocenę 

złożone oferty. W ocenie Komisji, dwóch oferentów nie spełniło wymogów formalnych. 

Po przeprowadzeniu wnikliwej oceny merytorycznej, Komisja Konkursowa zdecydowała 

przedstawić Wojewodzie Pomorskiemu rekomendację oferty WOPR Województwa 

Pomorskiego oraz Konsorcjum WOPR. Wojewoda Pomorski w dniu 2 lipca 2020 r. zatwierdził 

projekty do dofinansowania na łączną kwotę 404 000 zł. 

Wyniki o ogłoszeniu otwartego konkursu, naborze, powołaniu Komisji Konkursowej 

oraz lista ostatecznych organizacji wraz z kwotami dotacji dla wyłonionych ofert zostały 

zamieszczone na stronie BIP i na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 

oraz na tablicy ogłoszeń PUW w Gdańsku.

27 stycznia 2020 r. w województwie pomorskim ogłoszono otwarty konkurs ofert 

na kontynuację realizacji zadań publicznych w ramach „Programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 

2018-2020”. Do konkursu przystąpiło 70 podmiotów, w tym 41, które poprawnie złożyły  

wnioski o dofinansowanie w ramach Programu. Wojewódzki Zespół ds. Programu 

pozytywnie zaopiniował 20 wniosków, a następnie przesłał do dalszego centralnego 

procedowania. Ostatecznie 4 z 20 wniosków, zostały najwyżej ocenione przez 

Międzyresortowy Zespół ds. Programu oraz przekazane do zatwierdzenia Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. Rekomendację do dofinansowania na łączną kwotę 100 000 
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otrzymała Gmina Kobylnica , Miasto Człuchów i Gmina Brusy, a Gmina Starogard Gdański 

dofinansowanie w kwocie 71 774 zł. 

2. 

Dnia 23 marca 2020 r. Wojewoda Pomorski ogłosił otwarty konkurs ofert zgodnie z art. 11 

ust. 2 i art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań 

publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w tym 

a) zapobieganie skrajnym formom wykluczenia społecznego osób doznających 

przemocy w rodzinie oraz osób bezdomnych poprzez tworzenie adekwatnej

oferty wsparcia,

b) działania zapewniające osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom

specjalistyczną pomoc i integrację ze środowiskiem,

c) tworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z 

rodzin dysfunkcyjnych,               

d) tworzenie systemu oparcia społecznego dla osób starszych i kombatantów 

poprzez rozwój usług i różnych form wsparcia dziennego w środowisku 

lokalnym,

e) wyróżnienie najlepszych inicjatyw i promocja dobrych praktyk w działaniach 

sektora pozarządowego w sferze pomocy społecznej z terenu województwa 

pomorskiego.

Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 21 maja 2020 r. powołano Komisję 

Konkursową opiniującą wnioski składane w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje 

zadań publicznych w ww. zakresie. Przewodniczyła Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, a 

członkami było min. czterech przedstawicieli Wydziału Polityki Społecznej, Doradca 

Wojewody, Dyrektor Biura Wojewody oraz przedstawiciel organizacji pozarządowych 

zgłoszonych do prac Komisji w ramach otwartego naboru. W składzie Komisji w roli 

ekspertów z obszaru pomocy społecznej  uczestniczył przedstawiciel Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gdyni oraz przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Ostatecznie z przyczyn 

niezależnych nie stawił się przedstawiciel organizacji pozarządowej i w takim przypadku, 

zgodnie z Zarządzeniem, posiedzenie Komisji odbyło się bez udziału przedstawiciela NGO.
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W ramach otwartego konkursu wyłoniono 76 ofert złożonych przez  organizacje 

pozarządowe. 25 wnioskodawców nie spełniło wymaganych kryteriów, najczęściej były nimi 

wady formalne oraz niewystarczająca ilość środków finansowych będących w dyspozycji 

Wojewody Pomorskiego na wsparcie podmiotów niepublicznych (zgodnie z procedurą 

weryfikacji ofert). W rezultacie prac Komisji 54 podmiotów pozarządowych otrzymało środki 

finansowe w łącznej kwocie 600 000 zł na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy 

społecznej.

Wyniki o ogłoszeniu otwartego konkursu, naborze, powołaniu Komisji Konkursowej oraz lista 

ostatecznych organizacji wraz z kwotami dotacji dla wyłonionych ofert zostały zamieszczone 

na stronie BIP i na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz na tablicy 

ogłoszeń PUW w Gdańsku

3.

29 maja 2020 r. Pomorski Kurator Oświaty ogłosił otwarte konkursy ofert:

1. Z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci 

i młodzieży na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu 

województwa pomorskiego w 2020 r., na który przeznaczono środki finansowe 

w wysokości 744 000 zł.,

2. Na realizację zadania publicznego w formie powierzenia organizacji wypoczynku letniego 

dla dzieci i młodzieży z terenów miejskich, które mają utrudniony dostęp 

do wypoczynku w formie kolonii i obozów, na który przeznaczono środki finansowe 

w wysokości 420 000 zł.,

3. Na realizację zadania publicznego w formie powierzenia organizacji wypoczynku letniego 

dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich pochodzących z rodzin o niskich dochodach, na 

który przeznaczono środki finansowe w wysokości 912 000 zł.

Ad 1 Do Kuratorium Oświaty w Gdańsku wpłynęło 51 ofert, które zostały poddane ocenie 

formalnej i merytorycznej. 20 ofert zostało odrzuconych ze uwagi na nie spełnianie 

wymogów formalnych, 6 ofert uzyskało zbyt małą liczbę punktów, 25 ofert przyjęto  do 

realizacji. 

W związku z niewykorzystaniem po rozpatrzeniu ofert środków finansowych, 8 lipca 2020 r. 

Pomorski Kurator Oświaty ponownie ogłosił konkurs otwarty na wsparcie wypoczynku 

letniego dzieci i młodzieży, na które przeznaczono środki finansowe w wysokości 465 984 zł. 
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Złożono 10 ofert, 5 zostało odrzuconych ze względów formalnych pozostałe 5 przyjęto do 

realizacji – w łącznej kwocie 58 980 zł.

Ad 2  Do Kuratorium Oświaty w Gdańsku wpłynęły 3 oferty, które zostały poddane ocenie 

formalnej i merytorycznej. Wszystkie oferty przyjęto do realizacji. 

Ad 3 Wpłynęło 7 ofert, które zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej. 

W wyniku pozytywnej oceny przyjęto do realizacji 6 ofert, jedna została odrzuca z uwagi na 

zbyt małą liczbę uzyskanych punktów.  Wyłoniony  jeden organizator z 6 ofert zrezygnował, 

w związku z tym 26 czerwca 2020 r. Pomorski Kurator Oświaty ponownie ogłosił kolejny 

konkurs otwarty realizację zadania publicznego w formie powierzenia organizacji 

wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich pochodzących z rodzin o 

niskich dochodach, na który przeznaczono środki finansowe w wysokości 601 200 zł.

Łącznie z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci 

i młodzieży oraz na  wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu 

województwa pomorskiego w 2020 r., na który przeznaczono środki finansowe 

w wysokości  1 636 080 zł.,

Wszystkie oferty, które wpłynęły do Kuratorium Oświaty w ramach otwartych 

konkursów ofert, dotyczyły organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Polski. 

Należy zaznaczyć, że na realizację zadań związanych z organizacją wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży w 2020 r. istotny wpływ miała pandemia korona wirusa. W początkowym okresie 

nie było nawet wiadomo, czy sytuacja pandemiczna pozwoli na organizację jakiejkolwiek 

formy wypoczynku. Dopiero w maju 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej uznało, że 

sytuacja epidemiczna w kraju pozwala na zorganizowanie wypoczynku letniego, przy 

zachowaniu określonych obostrzeń sanitarnych. Sytuacja ta miała wpływ na mniejsze 

zainteresowanie organizatorów wypoczynku zgłaszaniem się do realizacji zadań w zakresie 

organizacji wypoczynku. 

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, priorytetowo traktowany 

był wypoczynek:

1. umożliwiający udział w wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z udziałem 

dzieci i młodzieży będących sierotami oraz uczniów funkcjonujących z systemie pieczy 

zastępczej, 
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2. uwzględniający działania w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej, związane 

kontynuacją obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 

3. promujący pobyt w miejscach związanych ze znanymi postaciami kultury i historii 

naszego kraju,

4. wzmacniający postawy prospołeczne, w tym działania z zakresu wolontariatu,

5.  integrujący społecznie dzieci i młodzież ze środowisk wiejskich uwzględniający 

ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne. 

Wyniki o ogłoszeniu konkursów, naborze, powołaniu Komisji do zaopiniowania złożonych 

ofert oraz ostateczne dotacje dla wyłonionych ofert zostały zamieszczone na stronie BIP i na 

stronie Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz na tablicy ogłoszeń Pomorskiego 

Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

II. Współpraca pozafinansowa z podmiotami pozarządowymi w 2020 r.

Dystrybucja elektroniczna do przedstawicieli podmiotów pozarządowych prezentacji 

dotyczących nast. spotkań, szkoleń konkursów i projektów oraz zaangażowanie osobiste 

pełnomocnika Wojewody Pomorskiego poprzez: udział w konferencjach, spotkaniach, 

szkoleniach,  imprezach okolicznościowych, galach, organizacjach szkoleń:

Walne zebranie Pomorskiej Rady Pożytku Publicznego w Urzędzie Marszałkowskim.

1. Posiedzenie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomicznego w Urzędzie 

Marszałkowskim.

2. Posiedzenie Zespołu Konkursowego” Razem Bezpieczniej”- konkurs WBZK.

3. Na zaproszenie Fundacji RC uczestniczenie w spotkaniu z okazji otwarcia 

wyremontowanej siedziby wielu organizacji pozarządowych w Domu Uphagena.

4. Uczestniczenie w cyklu szkoleń i spotkań dotyczących wychodzenia z bezdomności.

5. Uczestniczenie w konferencji on-line nt szczęśliwych rodzin.

6. Udział on-line w kolejnej edycji konkursu „Bursztynowy Mieczyk”.

7. Uczestniczenie w dwudniowej konferencji on-line organizowanej przez NIW II Forum 

Wolontariatu. 
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8. Uczestniczenie w telekonferencji Rady Pożytku Publicznego, przedstawienie 

sprawozdania z realizacji programu współpracy za poprzedni rok a także o sytuacji 

organizacji pozarządowych w trakcie trwania pandemii.

9. Współtworzenie z Kuratorem Pomorskim i Fundacją Gotowi możliwości 

zorganizowania prelekcji, które zostały udostępnione placówkom edukacyjnym w 

całym województwie. Prelekcja odbyła sie 13 października 2020 r. jednocześnie w 

wielu jednostkach edukacyjnych.

10. Sporządzenie raportu o obecnym stanie realizacji programów operacyjnych przez 

organizacje pożytku publicznego a także agendy samorządowe z poziomu Samorządu 

Województwa Pomorskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego czy Programu 

Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie na rok 2020 i udostępnienie wszystkim JST oraz  Dyrektorowi 

Narodowego Instytutu Wolności.

11. Przekazanie na adresy NGO, JST informacji nt :

-Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie 

Przeciwdziałania Skutkom COVID-19 Wytyczne dla Wnioskodawców, 

-Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie 

Przeciwdziałania Skutkom COVID-19, 

-skierowanie pisma z Kancelarii Prezydenta RP do wojewódzkich i powiatowych rad 

działalności pożytku publicznego z prośbą o wskazanie rekomendacji do 

prezydenckiej Nagrody „Dla Dobra wspólnego”, 

-przesłanie informacji o mającym się odbyć webinarium  w temacie fundraisingu 

testamentowego, 

-przekazanie NGO informacji na temat małych grantów dla organizacji 

pozarządowych, które uruchomił Marszałek Woj. Pomorskiego na działania związane 

z przeciwdziałaniem COVID-19, 

-zaproszenie do udziału w konkursie o Bitwie Warszawskiej 1920, 

-udostępnienie kolejnego konkursu “Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania  

Przestępczości( ECPA-European Crime Prevention Award),

12. Briefing prasowy z udziałem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych, Wojewody Pomorskiego, Dyrektora Oddziału Pomorskiego 
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PFRON oraz spotkanie z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie. Konferencja o 

mieszkalnictwie wspomaganym z przedstawicielami NGOs.

13. Wizyta studyjna w Pomorskiej Farmie Życia w Garczu zajmującej się całodobową 

opieką dla osób dorosłych z pełnym spektrum autyzmu. 

14. Wystosowanie do wszystkich miejskich, powiatowych i gminnych ośrodków pomocy 

społecznej pisma  o informacje, na temat funkcjonowania,  opracowywania i 

realizowania  strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka, które obligatoryjnie powinny być opracowywane jako zadania 

własne gminy z zakresu pomocy społecznej- art 17 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej- w związku z opracowywaniem projektu na skalę całej 

Polski przy współpracy min. Polskiej Akademii Nauk, tworzona jest platforma online, 

bezpłatna, która ma na celu stworzenie jednolitych standardów opracowywania 

strategii. Uzyskanie od wszystkich jednostek wymaganych informacji i przekazanie 

organizacji centrów wspierania uzyskanych danych. Platforma już dostępna.

15. Przesłanie na adresy mailowe do organizacji pozarządowych oraz jednostek 

samorządu terytorialnego zaproszenie do udziału w otwartym konkursie ofert pn. 

„Ewaluacja ex-ante projektu Programu FIO 2021+”, 

Pierwsze propozycje "pakietu wsparcia dla pomorskich NGO" od Centrum Organizacji 

Pozarządowych, Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych - stała 

współpraca i kontakt mailowy i telefoniczny w sprawie budowania propozycji, które 

ostatecznie znalazły się w programie wsparcia doraźnego (ogłoszone 27 kwietnia 

2020r.).

16. Codzienny kontakt z organizacjami pozarządowymi, o sytuacji i możliwościach 

działania czy problemach z powodu wprowadzonego stanu pandemii.

17. Kontrola NIK od dnia 15.06 – 31.08.2020. - realizacja Programu współpracy 

Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za lata 2017-2020. 

Sporządzenie sprawozdań i szczegółowych wyjaśnień ustnie i pisemnie.
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Realizowano wzajemną wymianę informacji w ramach spotkań tematycznych i udziału 

w konferencjach z zakresu aktywności obywatelskiej oraz bieżącą wymianę informacji 

w ramach korespondencji elektronicznej. Na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Gdańsku publikowano najważniejsze informacje z zakresu organizowanych przez wybrane 

ministerstwa konkursów ofert. W ramach prowadzonych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty 

Wojewódzkiego Kalendarza Imprez na dany rok szkolny, organizacje pozarządowe zgłaszały 

imprezy, których były organizatorami i dane te były umieszczane na stronie Internetowej 

Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Współpraca z Departamentem Społeczeństwa Obywatelskiego (KPRM), Narodowym 

Instytutem Wolności i Komitetem ds. Pożytku Publicznego.

Wojewoda Pomorski objął Patronatem Honorowym i Komitetami Honorowymi blisko 80  

przedsięwzięć organizowanych przez podmioty pozarządowe na rzecz mieszkańców 

województwa pomorskiego, w tym kampanie społeczne, koncerty, wydarzenia 

charytatywne, imprezy plenerowe, turnieje sportowe, obchody upamiętniające ludzi i 

wydarzenia historyczne, konferencje tematyczne, olimpiady i konkursy wiedzy.

Wykaz organizacji objętych patronatem honorowym publikowany był na stronie 

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

III. Ocena realizacji Programu.

Z uwagi na ogłoszony  stan epidemiologiczny w naszym kraju w marcu 2020 r. w 

związku z epidemią koronawirusa COVID-19 głównym zadaniem pomocy pozafinansowej 

było monitorowanie działalności organizacjami pozarządowymi i Jednostek Samorządu 

Terytorialnego, czy  w wyniku wprowadzonych obostrzeń odczuwają problemy z realizacją 

programów współpracy lub inne znaczące problemy wynikające z braku możliwości 

potencjalnej realizacji większości projektów czy samego działania organizacji. 

Podczas zdalnego  spotkania Pełnomocników Wojewodów ds. Społeczeństwa 

Obywatelskiego z Sekretarzem Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Dyrektorem Narodowego 

Instytutu Wolności, którego tematem był stan realizacji zadań publicznych  w województwie, 

przedstawiono raport o obecnym stanie realizacji programów operacyjnych przez 

organizacje pożytku publicznego a także agendy samorządowe z poziomu Samorządu 
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Województwa Pomorskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego czy Programu Współpracy 

Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 

Realizacja zadań publicznych w sytuacji zagrożenia epidemicznego przebiegała bez większych 

zakłóceń. Jednostki samorządowe w razie niezbędnych konieczności wprowadziły wsparcie i 

udogodnienia w wielu zakresach wynikających z zapisów tarczy dla przedsiębiorców i 

organizacji pozarządowych. Na spotkaniu min. Sekretarz Komitetu ds. Pożytku 

Publicznego, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności przedstawił  Informacje o kolejnym 

wsparciu przez rząd organizacji pozarządowych w ramach tarczy antykryzysowej, 

ogłoszonego 27 kwietnia 2020 r. Programu wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w 

zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Obecny system wsparcia organizacji pozarządowych przez budżet państwa 

realizowany jest głównie poprzez programy rządowe Narodowego Instytutu Wolności, i są to 

w większości programy, które zabezpieczają potrzeby organizacji i cieszą się ogromnym 

zainteresowaniem i udziałem w poszczególnych projektach: FIO, PROO, Korpus Solidarności, 

ROHIS. Udział Wojewody za każdym razem jest znaczący, bowiem kilka razy do roku są 

organizowane spotkania w Urzędzie Wojewódzkim z przedstawicielami NIW w związku z 

wdrażaniem kolejnych programów i priorytetów. Konferencje, które organizuje za każdym 

razem cieszą się szczególną frekwencją i udziałem organizacji pozarządowych. Z wiadomych 

przyczyn większość spotkań i konferencji w 2020 r. odbywała się w formie zdalnej on-line.

Realizacja „Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2020”, w kolejnym roku swojego obowiązywania 

istotnie zwiększyła skuteczność i jakość realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców 

województwa pomorskiego. Ponadto wykonane projekty i działania w ramach współpracy 

Wojewody Pomorskiego, rządowej administracji zespolonej i organizacji pozarządowych 

przyczyniły się do rozwoju widocznej z każdym rokiem współpracy międzysektorowej w 

województwie pomorskim. Udział organizacji społecznych we współpracy międzysektorowej 

pozwala podejmować działania na rzecz lepszej realizacji zadań publicznych.

W wyniku bieżącego monitoringu oraz oceny Programu rekomendowane jest 

wspieranie aktywności obywatelskiej i rozwijanie partnerstwa pomiędzy administracją 

rządową i podmiotami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców 
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województwa pomorskiego. Priorytetem w kolejnych latach działania Programu powinno 

stać się tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców 

województwa pomorskiego oraz łączenia jej ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań 

obywatelskich 

w realizacji oddolnych inicjatyw przyczyniających się do wzrostu partycypacji obywateli 

w sprawach publicznych. Nadal w dobie pandemii CVID-19 problemy, które do tej pory były 

priorytetowe, zostały rozszerzone o wiele działań edukacyjnych i praktycznych, a także 

prowadzone były już w panującym reżimie sanitarnym, który w bardzo szybki i naturalny 

sposób wmieszał się w dotychczasowe formy i w latach kolejnych będzie ewoluował w 

sposób bardzo naturalny.

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. Mieszkańcy Województwa 

Pomorskiego  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 10 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 ujawniła się wrażliwość 

społeczna, której towarzyszy myślenie o dobru wspólnym. 

Sprawozdanie sporządziła Izabela Michnowska

     Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego 

       ds. Społeczeństwa Obywatelskiego


