PROJEKT DO KONSULTACJI
„PROGRAM

WSPÓŁPRACY

SAMORZĄDU

WOJEWÓDZTWA

PODLASKIEGO

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 W 2016 ROKU”

ROZDZIAŁ VI
PRIORYTETOWE ZADANIA WSPÓŁPRACY
§ 10.1. Obszary współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami
pozarządowymi, obejmują sfery zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy.
2. Zadania, które będą realizowane priorytetowo w 2016 roku:

Nazwa sfery
zgodnie z art. 4
ust. 1 ustawy o
działalności
pożytku
publicznego i o
wolontariacie

Pomoc
społeczna

Nazwa zadania
priorytetowego w
ramach sfery

„Organizacja promocja
Podlaskich Dni Rodziny”
„Inspirowanie, wdrażanie i
promowanie nowych
rozwiązań w zakresie
aktywizacji, integracji oraz
reintegracji społecznej i
zawodowej osób i rodzin
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym”
„Promowanie i wspieranie
nowatorskich rozwiązań
dotyczących
zapobiegania i zwalczania
przemocy w rodzinie”

Uzasadnienie (podanie
dokumentu, tj. priorytetu
Strategii Rozwoju Województwa
Podlaskiego/Programu
Wojewódzkiego/ ustawy lub
innego aktu prawnego, z
którego wynika potrzeba
realizacji danego zadania

Jednostka:
departament/instyt
ucja
odpowiedzialna za
współpracę w
ramach danego
priorytetu

1) Strategia Rozwoju
Województwa Podlaskiego do
roku 2020:
 cel strategiczny 3: Jakość
życia
 cel operacyjny 3.2.: Poprawa
spójności społecznej
2) Strategia polityki społecznej
województwa podlaskiego do
roku 2020
3) Program wspierania rodziny
systemu pieczy zastępczej
województwa podlaskiego na
lata 2013 – 2018
- cel strategiczny I:
Wzmacnianie potencjału i
kompetencji rodzin podlaskich
- cel operacyjny I.3:Aktywna
integracja rodzin
4) Program pomocy społecznej i
przeciwdziałania wykluczeniu

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej
w Białymstoku
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społecznemu w województwie
podlaskim na lata 2014 – 2018
- obszar strategiczny V:
Efektywna pomoc społeczna
- cel operacyjny 1:
Ograniczenie skali zjawiska
wykluczenia społecznego
5) Program przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w
województwie podlaskim na
lata 2012 – 2015
- cel strategiczny I:
Zmniejszenie skali zjawiska
przemocy w rodzinie
- cel operacyjny 2: Wpieranie
działań społeczności lokalnych
na rzecz przeciwdziałania
zjawisku przemocy w rodzinie.
Działalność na
rzecz osób
niepełnosprawn
ych

„Popularyzowanie
wczesnej interwencji,
profilaktyki i jej wpływu na
proces rehabilitacji"

„Wspieranie
przedsięwzięć
kulturalnych i sportowych,
w których
współuczestniczą osoby
niepełnosprawne i ich
rodziny”

Przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom
społecznym

„Wspieranie programów z
zakresu profilaktyki
uniwersalnej
skierowanych do różnych
grup docelowych, w
szczególności do dzieci i
młodzieży”
„Wspieranie realizacji
programów profilaktyczno
– edukacyjnych
skierowanych do grup

1) Strategia Rozwoju
Województwa Podlaskiego do
roku 2020:
 cel strategiczny 3: Jakość
życia
 cel operacyjny 3.1.:
Zmniejszenie negatywnych
skutków problemów
demograficznych
2) Strategia polityki społecznej
województwa podlaskiego do
roku 2020
3) Program na rzecz poprawy
warunków życia społecznego i
zawodowego osób
niepełnosprawnych w
województwie podlaskim na
lata 2014 – 2018
- cel strategiczny I:
Wyrównywanie szans osób
niepełnosprawnych i
przeciwdziałanie ich
wykluczeniu społecznemu
- cel operacyjny 2: Wspieranie
wczesnej interwencji i
rehabilitacji osób
niepełnosprawnych
- cel operacyjny 3: Wzmocnienie
aktywności i integracji osób
niepełnosprawnych
1) Strategia Rozwoju
Województwa Podlaskiego do
roku 2020:
 cel strategiczny 3: Jakość
życia
 cel operacyjny 3.3.: Poprawa
stanu zdrowia
społeczeństwa oraz
bezpieczeństwa publicznego
2) Strategia polityki społecznej

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej
w Białymstoku

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej
w Białymstoku
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Ochrona i
promocja
zdrowia

wspieranie i
upowszechnie
nia kultury
fizycznej

podwyższonego ryzyka”

województwa podlaskiego do
roku 2020
3) Program przeciwdziałania
narkomanii w województwie
podlaskim na lata 2014 – 2018
- cel strategiczny I:
Profilaktyka
- cel operacyjny 1: Rozwój
profilaktyki uniwersalnej,
selektywnej, wskazującej
4) Program profilaktyki i
rozwiązywania problemów
alkoholowych w województwie
podlaskim na lata 2014 – 2018
- cel strategiczny I:
Profilaktyka
- cel operacyjny 1: Wspieranie
programów profilaktycznych i
działań społeczności lokalnych na
rzecz zapobiegania używaniu
alkoholu i innych środków
psychoaktywnych w
szczególności przez dzieci i
młodzież.

Działania edukacyjne
mające na celu promocję
zdrowia i
rozpowszechnianie
zdrowego stylu życia
Działania edukacyjne
służące zapobieganiu i
wczesnemu wykrywaniu
oraz ograniczaniu
skutków schorzeń i
urazów będących
najczęstszą przyczyną
zgonów w województwie
podlaskim
Działania prewencyjnopromocyjne służące
zapobieganiu
zaburzeniom
psychicznym oraz
ograniczaniu ich skutków
Profilaktyka chorób
zakaźnych, a w
szczególności HIV/AIDS

1) Ustawa z dnia 5 czerwca

1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2013 r.
poz. 596 z późn. zm.),
2) Strategia Rozwoju
Województwa Podlaskiego do
roku 2020:

Departament
Zdrowia
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podlaskiego

Wspieranie realizacji zadań
publicznych należących do
Województwa Podlaskiego
w dziedzinie ochrony i promocji
zdrowia ma na celu głównie
edukację zdrowotną
mieszkańców województwa,
która może wpłynąć skutecznie
na podniesienie świadomości
i odpowiedzialności za własne
zdrowie.

Przygotowanie i start
reprezentacji
województwa we
współzawodnictwie
młodzieżowym

1) Ustawa z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2013 r.
poz. 596 z późn. zm.)

Organizacja Mistrzostw
Województwa
Podlaskiego

2) Ustawa z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z
2014 r. poz. 715)

Departament
Edukacji, Sportu i
Turystyki Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podlaskiego

Organizacja
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ogólnopolskich i
wojewódzkich zawodów
klasyfikacyjnych i
kwalifikacyjnych
Organizacja
wojewódzkich projektów
promujących sport w
środowisku akademickim,
wiejskim, osób
niepełnosprawnych,
sportu masowego
Organizację działalności
szkoleniowej i
współzawodnictwa
sportowego o charakterze
wojewódzkim dzieci i
młodzieży

3) Rozporządzenie Ministra
Sportu i Turystyki z dnia 10
października 2014 r. w sprawie
szczegółowych warunków
uzyskiwania dofinansowania
realizacji zadań inwestycyjnych
oraz zadań z zakresu
rozwijania sportu, trybu
składania wniosków
o dofinansowanie oraz
przekazywania środków
Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1391)

Szkolenie kadr
wojewódzkich młodzików
Szkolenie kadry
wojewódzkiej w
dyscyplinach
indywidualnych –
olimpijskich, grach
zespołowych –
olimpijskich w
młodzieżowych
kategoriach wiekowych
Realizacja seminariów,
konferencji
i warsztatów w ramach
współpracy w zakresie
sportu
Dofinansowania klubów
sportowych województwa
podlaskiego za wyniki
sportowe osiągnięte w
2015 roku
w Systemie Sportu
Młodzieżowego
Przygotowanie i start
reprezentacji
województwa we
współzawodnictwie
młodzieżowym
Organizacja Mistrzostw
Województwa
Podlaskiego
Organizacja
ogólnopolskich
i wojewódzkich zawodów
klasyfikacyjnych i
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kwalifikacyjnych
Organizacja
wojewódzkich projektów
promujących sport w
środowisku akademickim,
wiejskim, osób
niepełnosprawnych,
sportu masowego
Organizację działalności
szkoleniowej i
współzawodnictwa
sportowego o charakterze
wojewódzkim dzieci i
młodzieży
Szkolenie kadry
wojewódzkiej w
dyscyplinach
indywidualnych –
olimpijskich, grach
zespołowych –
olimpijskich w
młodzieżowych
kategoriach wiekowych
Programy
upowszechniające sport
wśród dzieci i młodzieży

ratownictwo i
ochrona
ludności

Zapewnienie
bezpieczeństwa
nad obszarami
wodnymi w
województwie
podlaskim

nauka,
szkolnictwo
wyższe,
edukacja,
oświata i
wychowanie

realizacja
ponadlokalnych regionalnych,
wojewódzkich,
krajowych
międzynarodowych
przedsięwzięć
naukowych,
edukacyjnych,
oświatowych:
konkursów, olimpiad,
turniejów, konferencji,
sympozjów naukowych,
szkoleń, kursów (w tym
fundowanie nagród)

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z
późn. zm.),

Departament
Edukacji, Sportu i
Turystyki Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podlaskiego

1) Ustawa z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2013 r.
poz. 596 z późn. zm.),
2) Strategia Rozwoju
Województwa Podlaskiego

Departament
Edukacji, Sportu i
Turystyki Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podlaskiego

wydawanie publikacji o
tematyce naukowej i
edukacyjnej w tym
monografii
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wspieranie
innowacyjnych
działań
służących jako
pomoc w
rozwijaniu
uzdolnień dzieci
i młodzieży
wspieranie
inicjatyw o
charakterze
edukacyjnym
obejmujących
realizację
programów
oświatowych,
konferencje,
konkursy, kursy,
plenery,
warsztaty,
wystawy, a
także inne
działania
związane z
podnoszeniem
wiedzy oraz
aktywnością w
procesie
budowania
społeczeństwa
obywatelskiego
wśród dzieci i
młodzieży, a
także osób
niepełnosprawn
ych, np. rady,
sejmiki
młodzieżowe
zachęcanie do
innowacyjnych
metod pracy z
dziećmi i
młodzieżą oraz
do poszukiwań
ciekawych form
pracy w
zakresie
edukacji
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turystyka i
krajoznawstwo

Wyznaczanie i
odnawianie szlaków
turystycznych, w tym
opracowanie
dokumentacji
Organizacja imprez
turystycznych na
terenie województwa
podlaskiego
o zasięgu minimum
wojewódzkim

1) Ustawa z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2013 r.
poz. 596 z późn. zm.),
2) Program Rozwoju Turystyki
i Zagospodarowania
Turystycznego
Województwa Podlaskiego w
latach 2010-2015.

Departament
Edukacji, Sportu i
Turystyki Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podlaskiego

Promocja produktów
turystycznych w
oparciu o atrakcje
turystyczne
województwa
podlaskiego
Opracowanie i
wydawanie
niekomercyjnych
wydawnictw
promujących walory
turystyczne
województwa
podlaskiego
Szkolenie i
doskonalenie kadr dla
turystyki

kultura,
sztuka,
ochrona dóbr
kultury
dziedzictwa
narodowego

Festiwale i wydarzenia
artystyczne o zasięgu
ogólnopolskim i
międzynarodowym
Tworzenie i
powiększanie kolekcji
muzealnych i sztuki
współczesnej
Dziedzictwo, tradycja,
tożsamość

1) Ustawa z dnia 5
czerwca 1998 r. o
samorządzie
województwa (Dz. U. z
2013 r. poz. 596 z
późn. zm.),
2) Strategia Rozwoju
Województwa
Podlaskiego do roku
2020
3) Program Rozwoju Kultury
Województwa Podlaskiego do
roku 2020

Departament
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego

Edukacja kulturalna
dzieci i młodzieży
Przedsięwzięcia
artystyczne o zasięgu
regionalnym, służące
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popularyzacji różnych
dziedzin kultury
upowszechnia
nie i ochrona
wolności i
praw
człowieka oraz
swobód
obywatelskich,
a także działań
wspomagający
ch rozwój
demokracji

działalności na
rzecz
mniejszości
narodowych i
etnicznych
oraz języka
narodowego

ekologia i
ochrona
zwierząt oraz
ochrona
dziedzictwa
przyrodniczeg
o

Dialog międzykulturowy
i rozwój świadomości
obywatelskiej

Wspieranie inicjatyw
kulturalnych
mniejszości
narodowych i
etnicznych
zamieszkujących na
terenie województwa
podlaskiego

Realizacja działań z
zakresu monitoringu,
inwentaryzacji, ochrony
i popularyzacji wartości
przyrodniczych,
historycznych
i kulturowych oraz
walorów
krajobrazowych parków
krajobrazowych i
obszarów chronionego
krajobrazu położonych
w województwie
podlaskim

Edukacja ekologiczna i
zwiększenie aktywności
pro środowiskowej
społeczeństwa

1) Ustawa z dnia 5
czerwca 1998 r. o
samorządzie
województwa (Dz. U. z
2013 r. poz. 596 z
późn. zm.),
2) Strategia Rozwoju
Województwa
Podlaskiego do roku
2020
3) Program Rozwoju Kultury
Województwa Podlaskiego do
roku 2020

Departament
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego

1) Ustawa z dnia 5
czerwca 1998 r. o
samorządzie
województwa (Dz. U. z
2013 r. poz. 596 z
późn. zm.),
2) Strategia Rozwoju
Województwa
Podlaskiego do roku
2020
3) Program Rozwoju Kultury
Województwa Podlaskiego do
roku 2020
6) Strategia Rozwoju
Województwa Podlaskiego:
 cel horyzontalny:
Wysokiej jakości
środowisko przyrodnicze
podstawą harmonii
aktywności człowieka i
przyrody
 cel operacyjny 1.5.:
Efektywne korzystanie z
zasobów naturalnych
 cel operacyjny 3.4.:
Ochrona środowiska i
racjonalne
gospodarowanie jego
zasobami
7) art. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody
8) Plan Gospodarki Odpadami
Województwa Podlaskiego
na lata 2012-2017
9) Program Ochrony
Środowiska Województwa

Departament
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego

Departament
Ochrony
Środowiska
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Podlaskiego na lata 20112014 (z działaniami
długoterminowymi do 2018
r.)
10)
Program ochrony
powietrza dla aglomeracji
białostockiej
11)
Program ochrony
powietrza dla strefy
podlaskiej
promocja
zatrudnienia i
aktywizacja
zawodowa
osób
pozostających
bez pracy
i zagrożonych
zwolnieniem z
pracy

działalność
wspomagająca
rozwój
gospodarczy,
w tym rozwój
przedsiębiorcz
ości
upowszechnia
nia i ochrony
wolności i
praw
człowieka oraz
swobód
obywatelskich,
a także działań
wspomagający
ch rozwój
demokracji

wymiana informacji o
sytuacji na rynku pracy
inicjowanie i
upowszechnianie
przedsięwzięć na rzecz
poprawy sytuacji na
rynku pracy
promowanie i
rozwijanie kształcenia
ustawicznego
wspieranie działań na
rzecz usług
poradnictwa
zawodowego
upowszechnianie
dobrych praktyk
służących rozwojowi
rynku pracy

1) Ustawa z dnia 5
czerwca 1998 r. o
samorządzie
województwa (Dz. U. z
2013 r. poz. 596 z
późn. zm.),
2) Strategia Rozwoju
Województwa
Podlaskiego do roku
2020
3) Wojewódzki
Program Zatrudnienia

działania służące
upowszechnianiu
wiedzy ekonomicznej i
promocji
przedsiębiorczości

Strategia Rozwoju
Województwa
Podlaskiego do roku
2020

włączenie obywateli i
organizacji
pozarządowych w
tworzenie polityk
publicznych i
monitorowanie ich
realizacji
promowanie idei
partnerstwa
międzysektorowego na
rzecz rozwoju
społecznogospodarczego, ze
szczególnym
uwzględnieniem roli
organizacji
pozarządowych

Ustawa z dnia 5
czerwca 1998 r. o
samorządzie
województwa (Dz. U. z
2013 r. poz. 596 z
późn. zm.),
Strategia Rozwoju
Województwa
Podlaskiego do roku
2020

Wojewódzki Urząd
Pracy

Pełnomocnik
Zarządu
Województwa
Podlaskiego ds.
współpracy z
organizacjami
pozarządowymi
Pełnomocnik
Zarządu
Województwa
Podlaskiego ds.
współpracy z
organizacjami
pozarządowymi
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działalności na
rzecz
organizacji
pozarządowyc
h oraz
podmiotów
wymienionych
w art. 3
działalność
pożytku
publicznego,
organizacje
pozarządowe,
wyłączenie
stosowania
przepisów
ustawy ust. 3,
w zakresie
określonym w
pkt 1-32

promocji i
organizacji
wolontariatu

promowanie wysokiej
jakości konsultacji
społecznych
działania edukacyjne i
informacyjne mające na
celu wzrost
kompetencji organizacji
pozarządowych
w zakresie współpracy
z administracją
publiczną
wspieranie różnych
form integracji sektora
pozarządowego
diagnoza kondycji i
potencjału sektora
pozarządowego
województwa
podlaskiego oraz
jakości współpracy
samorządu
województwa z
organizacjami
pozarządowymi

organizacja i promocja
różnych form
wolontariatu

Ustawa z dnia 5
czerwca 1998 r. o
samorządzie
województwa (Dz. U. z
2013 r. poz. 596 z
późn. zm.),
Strategia Rozwoju
Województwa
Podlaskiego do roku
2020

Pełnomocnik
Zarządu
Województwa
Podlaskiego ds.
współpracy z
organizacjami
pozarządowymi

Ustawa z dnia 5
czerwca 1998 r. o
samorządzie
województwa (Dz. U. z
2013 r. poz. 596 z
późn. zm.),
Strategia Rozwoju
Województwa
Podlaskiego do roku
2020

Pełnomocnik
Zarządu
Województwa
Podlaskiego ds.
współpracy z
organizacjami
pozarządowymi
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