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o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
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PROGRAM WSPÓŁPRACY M. ST. WARSZAWY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
Program współpracy m. st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok

został przygotowany przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi i przyjęty uchwałą Nr XLVII/1192/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy
z dnia 17 marca 2005 roku. W konsultacjach projektu programu uczestniczyło wiele
warszawskich organizacji pozarządowych..
Cele programu na rok 2005 obejmowały:
1. kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju
społeczności lokalnych, w tym:
-

organizowanie i wspieranie działań społecznych i inicjatyw obywatelskich
na rzecz miasta i rozwoju więzi lokalnych.

-

rozwijanie poczucia przynaleŜności do społeczności lokalnej miasta,

-

promocję postaw obywatelskich i prospołecznych,

2. wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych i zapewnienie tym organizacjom
równych szans w realizacji zadań publicznych, przez powierzanie i wspieranie
coraz większej ilości zadań z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków
na ich realizację,
3. podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych,
4. realizację zadań publicznych określonych w ustawie,
5. podwyŜszanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Miasta,
6. tworzenie systemowych rozwiązań dla waŜnych problemów społecznych.
Program określał takŜe standardy realizacji przez organizacje pozarządowe zadań
publicznych.
Współpraca dotyczyła dziedzin określonych w programie jako priorytetowe.
Zadaniami priorytetowymi w programie na 2005 rok były:
1. z zakresu pomocy społecznej:
•

działania socjalno-pomocowe na rzecz dzieci i młodzieŜy:
-

prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieŜy
ze środowisk, najuboŜszych i dysfunkcyjnych,

-

aktywizacja młodzieŜy w celu przeciwdziałania bezrobociu,
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-

poradnictwo na rzecz dzieci i młodzieŜy ze środowisk najuboŜszych
i dysfunkcyjnych,

-

pomoc socjalna dla dzieci i młodzieŜy ze środowisk najuboŜszych
i dysfunkcyjnych.

•

•

•

działania socjalno-pomocowe na rzecz osób dorosłych:
-

wspieranie programów poradnictwa specjalistycznego i społecznego,

-

pozyskiwanie i dystrybucja darów rzeczowych i Ŝywnościowych.

działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w podeszłym wieku:
-

aktywizacja osób w podeszłym wieku,

-

działania o charakterze integracyjnym oraz samopomocowym,

-

rozwijanie środowiskowych form wsparcia dla osób w podeszłym wieku.

działania socjalno-pomocowe na rzecz osób bezdomnych:
-

prowadzenie

noclegowni,

schronisk

oraz

domów

dla

matek

z małoletnimi dziećmi,
-

prowadzenie jadłodajni,

-

poradnictwo

i

usługi

specjalistyczne,

w

tym

pielęgnacyjne

i opiekuńcze,
•

aktywizacja osób bezdomnych.

działania socjalno-pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych:
-

prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych,

-

działania o charakterze integracyjnym oraz samopomocowym osób
niepełnosprawnych,

•

-

szkolenie asystentów osób niepełnosprawnych,

-

aktywizacja osób niepełnosprawnych,

działania na rzecz tworzenia rodzinnych form opieki dzieciom trwale
lub czasowo pozbawionym opieki rodzicielskiej:
-

działania

dotyczące

przekształceń

placówek

opiekuńczo-

wychowawczych w formy rodzinne,
-

organizacja i prowadzenie rodzinnej opieki zastępczej dla dzieci trwale
lub czasowo pozbawionych opieki rodzicielskiej,

•

wspieranie działań na rzecz pozyskiwania i prowadzenia mieszkań
chronionych, w szczególności dla osób wychodzących z bezdomności,
wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze
i osób niepełnosprawnych.
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2. z zakresu przeciwdziałania narkomanii:
•

działania w zakresie profilaktyki,

•

działania

w

zakresie

leczenia,

rehabilitacji

i

ograniczania

szkód

zdrowotnych,
•

działania w zakresie postrehabilitacji i pomocy socjalnej.

3. z zakresu zapobiegania HIV/AIDS:
•

działania mające na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie
przeciwdziałania epidemii HIV/AIDS,

•

działania w zakresie zwiększenia wykrywalności zakaŜeń HIV oraz
ograniczania rozmiaru ryzykownych zachowań, zwłaszcza wśród dzieci
i młodzieŜy,

•

działania w zakresie zapewnienia kompleksowej opieki nad osobami
Ŝyjącymi z HIV/AIDS i ich bliskimi.

4. z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:
•

profilaktyka – programy edukacyjne, korekcyjne, socjoterapeutyczne,

•

terapia – wczesna interwencja i terapia dla osób pijących w sposób
szkodliwy, uzaleŜnionych i członków ich rodzin,

•

rehabilitacja i ograniczenie szkód zdrowotnych – program readaptacji
zawodowej, społecznej i rodzinnej,

•

programy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

5. z zakresu kultury:
•

wspieranie

inicjatyw

kulturalnych,

w

tym

twórczości

teatralnej

i muzycznej,
•

wspieranie edukacji kulturalnej.

6. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej:
•

organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych,

•

szkolenie sportowe dzieci i młodzieŜy,

•

szkolenie i doskonalenie kadr instruktorów kultury fizycznej.

7. z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
8. z zakresu oświaty i wychowania:
•

realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego,

•

organizowanie działań młodzieŜy na rzecz osób potrzebujących, w tym
wspieranie

kształcenia

tzw.

pozaetatowej

kadry

wychowawczej
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(wolontariuszy), prowadzącej pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieŜą w
organizacjach pozarządowych,
•

rozbudzanie przedsiębiorczości dzieci i młodzieŜy oraz realizacja programów
przygotowujących uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
do wyboru ścieŜki edukacyjnej i wejścia na rynek pracy,

•

organizowanie róŜnych form wypoczynku dzieci i młodzieŜy,

•

rozwijanie samorządności i kreowanie liderów,

•

wspieranie inicjatyw oświatowych,

•

realizacja programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieŜy
z zakresu nauk przyrodniczych i współczesnej techniki, wykraczające poza
program szkolny,

•

realizacja programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieŜy
z róŜnych dziedzin kultury i sztuki,

•

realizacja programów skierowanych do dzieci uzdolnionych, szczególnie
pochodzących z rodzin zagroŜonych ubóstwem,

•

realizacja programów rozwojowych skierowanych do dzieci w wieku
przedszkolnym,

•

organizowanie działań na rzecz wyrównania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

9. z zakresu opieki nad zwierzętami: zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
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PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY DS. WSPÓŁPRACY
M. ST. WARSZAWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Na wniosek przedstawicieli warszawskich organizacji pozarządowych na mocy
Zarządzenia Nr 2101/2005 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 4 stycznia 2005
roku powołany został Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy, do którego zadań naleŜy
koordynacja

współpracy

m.

st.

Warszawy

z

organizacjami

pozarządowymi.

W szczególności jego zadania skupiają się wokół organizowania współpracy o charakterze
pozafinansowym z organizacjami pozarządowymi, prowadzenia serwisu internetowego dla
organizacji pozarządowych, wprowadzenia internetowej Księgi Dotacji m. st. Warszawy.

5

Pełnomocnik jest takŜe zobowiązany do przygotowywania projektów rocznych programów
współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi, monitorowania ich realizacji i
przedstawiania Prezydentowi m.st. Warszawy wniosków ze współpracy.
Pierwszym Pełnomocnikiem Prezydenta m. st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi był pan Tomasz Tracz, który jednakŜe rozwiązał umowę o pracę z końcem
roku 2005, nowy Pełnomocnik – pan Marcin Wojdat, wybrany w drodze konkursu,
rozpocznie pracę w Urzędzie z dniem 3 kwietnia br.
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MAPA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

Wychodząc naprzeciw postulatom organizacji pozarządowych oraz działając
w zgodzie z zasadami partnerstwa społecznego oraz przejrzystości działań władz publicznych,
utworzono mapę aktywności społecznej w mieście st. Warszawie. Działanie to jest takŜe
wynikiem zapisów programu „Przejrzysta Polska”, do którego Warszawa przystąpiła na
początku 2005 roku. Mapa stanowi istotny element programu współpracy miasta z
organizacjami pozarządowymi. Mapa aktywności stanowi listę organizacji pozarządowych
działających na terenie stolicy i współpracujących z komórkami organizacyjnymi Urzędu
Miasta, która pozwolą zarówno Urzędowi, jak i mieszkańcom oraz samym organizacjom
zorientować się, jakie organizacje działają i czym się zajmują, jakie zadania gminne realizują
lub mogą realizować, wzbogacając tym samym ofertę działań.. „Mapa Aktywności” weszła w
Ŝycie Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 2500/2005 z 27 czerwca 2005 roku,
została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu m. st. Warszawy i zawiera
na dzień dzisiejszy 2221 organizacji.
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FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO

Forum Dialogu Społecznego m.st. Warszawy jest organem opiniująco-doradczym
i powstało, aby współtworzyć i opiniować kierunki działań władz miasta w zakresie
współpracy z organizacjami pozarządowymi, współtworzyć i opiniować coroczne programy
współpracy z organizacjami pozarządowymi, a następnie dokonywać oceny realizacji tych
programów. W skład Forum wchodzi po jednym przedstawicielu spośród działających
Komisji Dialogu Społecznego oraz Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy
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z organizacjami pozarządowymi. Forum rozpoczęło prace 9 maja 2005 r. Pierwszym
Przewodniczącym Forum był pan Marcin Wojdat przedstawiciel komisji do spraw
bezdomności (Rada Opiekuńcza dla Bezdomnych przy prezydencie m.st. Warszawy).
Obecnie od dnia 15 marca br. Przewodniczącym został pan Witold Klaus przedstawiciel
komisji dialogu społecznego do spraw poradnictwa specjalistycznego.
W 2005 roku Forum Dialogu Społecznego spotkało się 13 razy. Zdecydowana większość
spotkań poświeconych było tworzeniu i opiniowaniu projektu Programu Współpracy na rok
2006. W efekcie tych prac odbyły się konsultacje z zainteresowanymi komisjami dialogu
społecznego i pojedynczymi organizacjami pozarządowymi a następnie w sierpniu 2005 roku
do

Urzędu

Miasta

został

przekazany

społeczny

projekt

Programu

Współpracy.

Zaproponowany Program po ostatecznych konsultacjach pomiędzy Urzędem Miasta a Forum
został przedstawiony Radzie Miasta i przyjęty w grudniu 2005 roku. Przedstawiciele Forum
przed przyjęciem programu przez Radę Miasta uczestniczyli w omawianiu programu na
posiedzeniach niektórych Komisji Rady m.st. Warszawy.
Forum Dialogu Społecznego w trakcie swoich prac w minionym roku opiniowało
przygotowany przez Biuro Polityki Społecznej projekt instrukcji rozliczenia finansowego
dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu pomocy
społecznej, oraz projekt „Strategii rozwoju m. st. Warszawy do 2020 roku”, przedstawiony
forum przez pana dyrektora Biura Strategii Rozwoju i Integracji Europejskiej Witolda
Słowika. Wszystkie zaproponowane przez Forum zmiany do projektu Strategii zostały
uwzględnione i wprowadzone przez Biuro Strategii Rozwoju i Integracji Europejskiej jako
autopoprawki do projektu. Zmiany dotyczyły spraw związanych z organizacjami
pozarządowymi zawartych w analizie SWAT oraz w celu operacyjnym 2.4 strategii.
W 2005 roku Forum rozpoczęło równieŜ prace nad załoŜeniami do wieloletniego
programu współpracy. Przewodniczący Forum Dialogu Społecznego jest członkiem Komitetu
Monitorującego dla Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na
lata 2005-2013.

5

KOMISJE DIALOGU SPOŁECZNEGO

Zainteresowane organizacje pozarządowe oraz miasto zgodnie z zapisami Programu
współpracy tworzą Komisje Dialogu Społecznego, działające w poszczególnych dziedzinach
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zadań publicznych, naleŜących do zadań miasta. Komisje mają charakter inicjatywnodoradczy, w ich skład wchodzą: po jednym przedstawicielu zainteresowanych organizacji
pozarządowych działających w poszczególnych dziedzinach, oraz przedstawiciele miasta. W
roku 2005 komisje działały przy pięciu miejskich biurach.
Komisje działające przy Biurze Polityki Społecznej:
•

Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi

•

Komisja Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności

•

Komisja Dialogu Społecznego ds. Bezrobocia i Pomocy NajuboŜszym

•

Komisja Dialogu Społecznego ds. Bezdomności

•

Komisja Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Obywatelskiego

•

Komisja Dialogu Społecznego ds. Dzieci i MłodzieŜy

•

Komisja Dialogu Społecznego ds. Narkomanii i HIV/AIDS

•

Komisja Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów

Komisje działające przy Biurze Polityki Zdrowotnej:
•

Komisja Dialogu Społecznego ds. Opieki Paliatywnej

•

Komisja Dialogu Społecznego ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia

•

Komisja Dialogu Społecznego ds. Rehabilitacji Medyczno-społecznej

Komisje Dialogu Społecznego działające przy Biurze Teatru i Muzyki:
•

Komisja Dialogu Społecznego ds. muzyki

•

Komisja Dialogu Społecznego ds. teatru

Komisja Dialogu Społecznego działająca przy Biurze Edukacji:
•

Komisja Dialogu Społecznego ds. edukacji

Komisja Dialogu Społecznego działająca przy Biurze Kultury:
•
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Komisja Dialogu Społecznego ds. kultury

WSPÓŁPRACA FINANSOWA
Współpraca o charakterze finansowym polegająca na zlecaniu realizacji zadań

publicznych odbywa się w postaci powierzania wykonania zadania publicznego wraz z
udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji lub wspierania takiego zadania wraz z
udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, w tym
fundacje i stowarzyszenia, mogą otrzymywać dotacje celowe na realizację zadań zleconych
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z uwzględnieniem przepisów ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.
Zapisy takie oznaczają, Ŝe dotacja z budŜetu jednostki samorządu terytorialnego moŜe być
udzielona wyłącznie na realizację konkretnego zadania, nie zaś na dofinansowanie
organizacji.
Warunkiem udzielenia wsparcia lub powierzenia realizacji zadania i udzielenia dotacji
jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert. Stanowi o tym art. 11 ustawy o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku, gdy dane zadania moŜna zrealizować
efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez
zakup usług na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych,
przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania,
ustawa dopuszcza odstąpienie od konkursu ofert.
W

Warszawie

konkursy

na

finansowanie

lub

dofinansowanie

zadań

są organizowane przez kilka miejskich biur: Biuro Polityki Społecznej, Biuro Polityki
Zdrowotnej, Biuro Ochrony Środowiska, Biuro Sportu, Turystyki i Wypoczynku, Biuro
Kultury, Biuro Teatru i Muzyki (od 2005 r.), Biuro Edukacji, Biuro Stołecznego
Konserwatora Zabytków oraz dzielnice. Biura podpisują z organizacjami pozarządowymi
roczne umowy na realizację zadań. Wyjątek stanowi w mieście Biuro Polityki Społecznej,
które od 2004 roku rozpoczęło podpisywanie umów trzy- i pięcioletnich. Łączna kwota, na
jaką zawarte zostały umowy długoterminowe, opiewa na 86,8 mln zł. Zadania w nich
przewidziane są realizowane w latach 2004- 2009.
W roku 2005 mieliśmy do czynienia ze znaczącym wzrostem kwot udzielonych
dotacji celowych na zadania zlecone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych, co ilustruje poniŜsza tabela. NaleŜy zwłaszcza zwrócić uwagę na zwiększający
się zarówno procentowy jak i kwotowy udział udzielanych przez Miasto dotacji na
działalność z zakresu pomocy społecznej a takŜe kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
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Tabela 1. Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w latach 2003 – 2005
(dane Biura BudŜetu)
2003 rok
Plan

A.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dotacje w
budŜecie m.st.
Warszawy
ogółem
w tym:
Turystyka
Oświata i
wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej
Edukacyjna opieka
wychowawcza

Wykonanie

2004 rok
Wskaźnik
wykonania

Plan

Wykonanie

2005 rok
Wskaźnik
wykonania

Plan

Wykonanie

Wskaźnik
wykonania

45 117 068

42 418 411

94,02%

52 765 315

51 948 230

98,45%

75 436 750

74 142 079

98,28%

50 000

44 450

88,90%

40 000

39 972

99,93%

0

0

0,00%

418 595

379 350

90,62%

420 920

395 090

93,86%

448 818

440 487

98,14%

9 176 690
9 901 224

8 910 212
9 809 247

97,10%
99,07%

8 272 891
12 096 810

8 151 725
11 840 904

98,54%
97,88%

9 009 421
20 499 000

8 901 916
20 356 512

98,81%
99,30%

215 740

198 031

91,79%

2 005 430

1 790 998

89,31%

3 692 507

3 630 960

98,33%

4 051 182

4 018 662

99,20%

370 000

323 500

87,43%

465 000

465 000

100,00%

500 000

490 451

98,09%

Kultura i ochrona
8. dziedzictwa
narodowego

8 498 029

7 956 438

93,63%

13 055 189

12 945 748

99,16%

21 453 895

21 022 585

97,99%

Kultura fizyczna i
sport

14 197 100

12 849 216

90,51%

14 501 998

14 258 902

98,32%

19 258 694

18 713 435

97,17%

Gospodarka
komunalna i
7.
ochrona
środowiska

9.
B.

ilość udzielonych
dotacji

926

1 048

999

10

10 000 000

Kultura fizyczna i sport

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Kultura fizyczna i sport

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

Edukacyjna opieka
wychowawcza

0

Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska

Edukacyjna opieka
wychowawcza

Pomoc społeczna

Ochrona zdrowia

Oświata i wychowanie

Turystyka

Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej

BranŜa

Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej

Pomoc społeczna

Ochrona zdrowia

Oświata i wychowanie

Turystyka

Udział %

Wykres 1 Plan dotacji w PLN w latach 2003-2005

25 000 000

20 000 000

15 000 000

Kwota
2003
2004
2005

5 000 000

2005
2004
Lata
2003

Wykres 2 Udział % branŜy w planie dotacji w latach 2003-2005

35%

30%

25%
2003
2004
2005

20%

15%

10%

5%

0%

BranŜa
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Wykres 3 Udział branŜ w planie dotacji na rok 2003

Turystyka; 0,1%
Oświata i wychowanie; 0,9%
Ochrona zdrowia; 20,3%
Kultura fizyczna i sport; 31,5%

Pomoc społeczna; 21,9%

Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej; 0,0%

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego; 18,8%
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska; 0,8%

Edukacyjna opieka
wychowawcza; 4,4%

Wykres 4 Udział branŜ w planie dotacji na rok 2004

Turystyka; 0,1%
Oświata i wychowanie; 0,8%
Ochrona zdrowia; 15,7%
Kultura fizyczna i sport; 27,5%

Pomoc społeczna; 22,9%
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej; 0,0%

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego; 24,7%
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska; 0,9%

Edukacyjna opieka
wychowawcza; 7,0%
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Wykres 5 Udział branŜ w planie dotacji na rok 2005

Turystyka; 0,0%
Oświata i wychowanie; 0,6%
Ochrona zdrowia; 11,9%

Kultura fizyczna i sport; 25,5%

Pomoc społeczna; 27,2%

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego; 28,4%

Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej; 0,3%
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska; 0,7%

7

Edukacyjna opieka
wychowawcza; 5,4%

REALIZACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY W POSZCZEGÓLNYCH
BIURACH URZĘDU M. ST. WARSZAWY

W 2005 roku Biuro Polityki Społecznej, Biuro Polityki Zdrowotnej, Biuro Kultury, Biuro
Teatru i Muzyki, Biuro Sportu i Rekreacji, Biuro Edukacji oraz Biuro Ochrony Środowiska,
wraz z merytorycznie związanymi z nimi wydziałami dla dzielnic podpisały z róŜnymi
organizacjami pozarządowymi 1583 umowy dotyczące realizacji zlecanych zadań
publicznych. Kwota udzielonych dotacji wyniosła łącznie 94 498 977 zł. Adresatami róŜnych
działań publicznych realizowanych w ramach podjętej współpracy zostało łącznie około
3 400 000 osób.

Ponadto, Biuro Prezydenta Urzędu m. st. Warszawy we współpracy z biurami
merytorycznymi, prowadzi prace nad ujednoliceniem procedur przyznawania dotacji przez
poszczególne komórki Urzędu oraz nad wdroŜeniem elektronicznej Księgi Dotacji.
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7.1

BIURO POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dotacje przyznane przez Biuro Polityki Społecznej organizacjom pozarządowym na

realizację zadań publicznych w 2005 r. przedstawiały się następująco:
Zadania z zakresu pomocy społecznej.
 Przyznane dotacje – dofinansowanie zadania
UMOWY JENOROCZNE 2005

Priorytet
I – działania socjalno-pomocowe na rzecz dzieci i
młodzieŜy
II – działania socjalno-pomocowe na rzecz osób
dorosłych

Dane
Liczba umów
KWOTA UMÓW
Liczba umów
KWOTA UMÓW
Liczba umów
III – działania socjalno-pomocowe na rzecz seniorów
KWOTA UMÓW
Liczba
umów
IV – działania socjalno-pomocowe na rzecz osób
bezdomnych
KWOTA UMÓW
Liczba umów
V – działania socjalno-pomocowe na rzecz osób
niepełnosprawnych
KWOTA UMÓW
Liczba umów
VII - pozyskiwanie i prowadzenie mieszkań
chronionych
KWOTA UMÓW
Razem liczba umów
Razem kwota umów

Suma
15
300 950
28
442 900
62
758 150
31
460 100
67
1 328 680
1
51 300
204
3 342 080

UMOWY WIELOLETNIE 2004-2009

Priorytet
I – działania socjalno-pomocowe na rzecz dzieci i
młodzieŜy
II – działania socjalno-pomocowe na rzecz osób
dorosłych
IV - dział. na rzecz osób bezdomnych
V - dział. na rzecz osób niepełnosprawnych
Razem liczba umów
Razem kwota umów

Dane
Liczba umów
KWOTA UMÓW 2005
Liczba umów
KWOTA UMÓW 2005
Liczba umów
KWOTA UMÓW 2005
Liczba umów
KWOTA UMÓW 2005

Suma
5
3 500 000
24
2 000 000
29
4 500 000
10
1 000 000
77
15 900 000

 Przyznane dotacje – powierzenie zadania
Zadanie powierzone organizacjom pozarządowym w ramach podpisanych umów
wieloletnich.
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Priorytet

Dane
Liczba umów:
A-placówki adopcyjno-opiekuńcze (w ramach
KWOTA UMOWY
priorytetu I)
2005
Liczba umów:
O-placówki opiekuńczo-wychowawcze (w ramach
KWOTA UMOWY
priorytetu I)
2005
Liczba umów:
S-ośrodek wsparcia dla seniorów (w ramach priorytetu
KWOTA
UMOWY
III)
2005

Suma
2
300 000,00
6
4 400 000
1
200 000

 Liczba osób, które były adresatami róŜnych działań publicznych
Priorytet
I – działania socjalno-pomocowe na rzecz dzieci i młodzieŜy
- działania na rzecz dzieci
- aktywizacja młodzieŜy na rynku pracy
II – działania socjalno-pomocowe na rzecz osób dorosłych
- poradnictwo społeczne i specjalistyczne
- pozyskiwanie i dystrybucja darów rzeczowych
III – działania socjalno-pomocowe na rzecz seniorów
IV – działania socjalno-pomocowe na rzecz osób bezdomnych
- prowadzenie noclegowni, schronisk
- prowadzenie jadłodajni
- usługi specjalistyczne (medyczne)
- organizacja świąt BoŜego Narodzenia
V – działania socjalno-pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych

Liczba odbiorców
4 403 osoby
7 985 osób
42 000 osób
153 335 osób
21 801 osób
8 406 osób
622 237 osób
11 183 osób
6 955 osób
12 718 osób

VI – działania na rzecz tworzenia rodzinnych form opieki dzieciom trwale
lub czasowo pozbawionym opieki rodzicielskiej

733 osoby

VII – wspieranie działań na rzecz pozyskiwania i prowadzenia mieszkań
chronionych

40 osób

 Organizacje, które nie wywiązały się z umów bądź nierzetelnie rozliczyły dotacje:
-

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału
Okręgowego w Warszawie;

-

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych BIAŁOBRZESKA

-

Stowarzyszenie AMAZONKI,

-

Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych,

-

Warszawski Oddział Terenowy Krajowego Towarzystwa Autyzmu

Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii
i zapobiegania HIV/AIDS
 Przyznane dotacje – dofinansowanie zadania
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UMOWY JEDNOROCZNE 2005
I.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
Priorytet

Dane

Suma

Liczba umów
I.1 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i
KWOTA UMÓW:
rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych od alkoholu
Liczba odbiorców:

6
246 000
200

I.2 Działania w obszarze rehabilitacji prowadzone w
Liczba umów:
klubach, dla osób z problemem alkoholowym i
KWOTA UMÓW:
członków ich rodzin, kluby integracji społecznej inne
Liczba odbiorców:
formy wsparcia podejmowane w środowisku lokalnym

10
454 000
1891

I.3.Udzielanie rodzinom, w których występują
Liczba umów:
problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
KWOTA UMÓW:
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
Liczba odbiorców:
w rodzinie

12
1 505 000
4241

I.4 Środowiskowe formy wsparcia, w zakresie
Liczba umów
ograniczania rozmiaru ryzykownych zachowań dzieci i KWOTA UMÓW
młodzieŜy
Liczba odbiorców

31
3 036 500
1740

I.5. Działania pomocowe na rzecz młodych dorosłych
Liczba umów
(18-26 roku Ŝycia)
KWOTA UMÓW
z rodzin dysfunkcjonalnych, dla dorosłych dzieci
Liczba odbiorców
alkoholików

5
305 000
393

Liczba umów
KWOTA UMÓW
Liczba odbiorców

12
635 000
1998

I.7 Prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania Liczba umów
problemów alkoholowych i przeciwdziałania
KWOTA UMÓW
narkomanii
Liczba odbiorców:

24
1 000 000
7000

I.6 Działania skierowane do osób doświadczających
przemocy domowej i osób stosujących przemoc

I.8 Profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi w
dzielnicach m.st. Warszawy
-zakup usług od osób prawnych i fizycznych:
-świadczenie specjalistycznej pomocy w zakresie
przeciwdziałania uzaleŜnieniom w Punktach
Informacyjno-Konsultacyjnych

KWOTA UMÓW
Liczba odbiorców

14 000 000
40 000

-rozwijanie róŜnych form pomocy w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych,
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
i
młodzieŜy
- organizacja wyjazdów letnich i zimowych o
charakterze socjoterapeutycznym
i
terapeutycznym , itd.
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II. Przeciwdziałanie narkomanii:
II.1 Działania w obszarze profilaktyki poprzez
prowadzenie działalności informacyjnej
w formalnych i nieformalnych miejscach spotkań
młodzieŜy.

Liczba umów
KWOTA UMÓW
Liczba odbiorców

1
70 000
10 000

II.2.1 Działania w obszarze ograniczania szkód Liczba umów
zdrowotnych poprzez działalność interwencyjną KWOTA UMÓW
i pracę streetworkerską
Liczba odbiorców

7
793 193
1998

Liczba umów
II.3 Działania w obszarze postrehabilitacji i pomocy
KWOTA UMÓW
socjalnej
Liczba odbiorców

6
370 000
2770

III. Zapobieganie i zwalczanie HIV/AIDS:
III.1 Działania w obszarze profilaktyki -Organizowanie Liczba umów
kampanii edukacyjnych, konferencji, szkoleń
KWOTA UMÓW
Liczba odbiorców

7
162 035
3250

Liczba umów
III. 2 Działania w obszarze ograniczania ryzyka szkód
KWOTA UMÓW
zdrowotnych
Liczba odbiorców

1
72 790
200

Liczba umów
KWOTA UMÓW
Liczba odbiorców

5
200 000
256

III.3 Działania w obszarze kompleksowej opieki nad
osobami Ŝyjącymi z HIV/AIDS i ich bliskimi

 Przyznane dotacje – powierzenie zadania
Zadanie powierzone organizacjom pozarządowym w ramach podpisanych umów
wieloletnich.
UMOWY WIELOLETNIE 2004-2007
Priorytet
przeciwdziałanie narkomanii
I N– działania obszarze ograniczania szkód
zdrowotnych

Dane
Liczba umów

KWOTA UMÓW
II N– działania w obszarze postrehabilitacji i pomocy
Liczba umów
socjalnej
KWOTA UMÓW
zapobieganie HIV/AIDS
Liczba umów
I H – działania w obszarze profilaktyki
KWOTA UMÓW
II-H działania w obszarze ograniczania ryzyka szkód
Liczba umów
zdrowotnych
KWOTA UMÓW
II H– działania w obszarze zapewnienia
kompleksowej opieki osobom Ŝyjącym z HIV/AIDS I Liczba umów
ich bliskim
KWOTA UMÓW

Suma
7

2005

767 000
13

2005

370 000
1

2005

48 000
1

2005

71 800
5

2005

200 000
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 Inne formy współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2005r.
Pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi opierały się m.in.
na:
- nieodpłatnym uŜyczeniu sal konferencyjnych,
- organizowaniu spotkań i konferencji tematycznych dla organizacji,
- wydawaniu opinii i rekomendacji do projektów programów, składanych w ramach
ofert do instytucji rządowych,
- udzielaniu konsultacji w wypełnianiu ofert dotacyjnych,
- tworzeniu i prowadzeniu baz danych organizacji współpracujących z Miastem,
- opracowaniu i wydrukowaniu informatorów społecznych
- monitorowaniu realizacji programów dotowanych przez Miasto,
- uczestnictwie w organizowanych przez organizacje imprezach okolicznościowych,
- uczestnictwie w posiedzeniach niektórych komisji dialogu społecznego.

7.2

BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ

Dotacje przyznane przez Biuro Polityki Zdrowotnej organizacjom pozarządowym na
realizację zadań publicznych przedstawiały się następująco:
l.p

Nazwa organizacji

PROMOCJA ZDROWIA
Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieci i
1. MłodzieŜy "Od
serducha do
serducha"

Liczba
uczestników
programu

Kwota dotacji w zł

"Zdrowy uczeń w
szkole"

8994

29 620,00 zł

25000

20 000,00 zł

700

19 500,00 zł

400

10 000,00 zł

Nazwa programu

2.

Fundacja "Promocja
Zdrowia"

Akcja "Rzuć palenie
razem z nami"

3.

Fundacja "Promocja
Zdrowia"

Akcja "5 razy dziennie
warzywa i owoce"
Edukacja i
popularnonaukowa
działalność WSZ w
zakresie promocji
zdrowia, zdrowego stylu
Ŝycia i profilaktyki
chorób społecznych

Stowarzyszenie
4. "Warszawska Szkoła
Zdrowia"
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Związek Harcerstwa
5. Polskiego Komenda
Chorągwi Stołecznej
Związek Harcerstwa
6. Polskiego Komenda
Chorągwi Stołecznej

"Potrafię pomóc! warsztaty pierwszej
pomocy dla uczniów"
IV Ratownicze
Mistrzostwa Chorągwi
Stołecznej ZHP
Edukacja w zakresie
depresji w formie
wykładów otwartych i
warsztatów dla liderów
ruchu
samopomocowego
Edukacja zdrowotna
osób tracących wzrok z
powodu cukrzycy
Program promocji
zdrowego stylu Ŝycia "W
trosce o Twoje zdrowie"
Szkolenie pracowników
placówek oświatowych z
zakresu pierwszej
pomocy i profilaktyki
napadu padaczkowego
"Wiesz, więc wybierasz decyduj o swoim
porodzie" - ulotki
edukacyjne dla kobiet w
ciąŜy

250

2 600,00 zł

67

3 400,00 zł

50

4 500,00 zł

262

17 500,00 zł

350

17 500,00 zł

207

9 000,00 zł

21000

5 500,00 zł

RAZEM

139 120,00 zł

41

30 000,00 zł

Caritas Archidiecezji
2.
Warszawskiej

189

110 700,00 zł

3.

755

72 900,00 zł

78

34 190,00 zł

101

54 000,00 zł

361

62 100,00 zł

Stowarzyszenie
7. Profilaktyki Depresji
"Iskra"
Polski Związek
8. Niewidomych Okręg
Mazowiecki
9.

Stowarzyszenie
"Zdrowie i My"

10. Fundacja "Neuronet"

11.

Fundacja "Rodzić po
Ludzku"

HOSPICJA
Fundacja
1. Warszawskie
Hospicjum dla Dzieci

4.

5.

6.

Domowa opieka
paliatywna nad dziećmi

Stacjonarna opieka nad
przewlekle chorymi i w
podeszłym wieku oraz
pacjentem hospicyjnym
Stacjonarna opieka
paliatywna dla
Fundacja Hospicjum
pacjentów w terminalnej
Onkologiczne Św.
fazie choroby
Krzysztofa
nowotworowej z terenu
m.st. Warszawy
Domowa opieka
wolontaryjna i medyczna
Warszawskie
nad chorymi w
Hospicjum Społeczne
terminalnym okresie
choroby nowotworowej
Mokotowskie
Domowa opieka
Hospicjum Św.
paliatywna
KrzyŜa
"Zanim przeminę" domowa opieka
hospicyjna dla
Stowarzyszenie
mieszkańców m.st.
Hospicjum Domowe
Warszawy
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Małe Dzieło Boskiej
Opatrzności 7.
Orioniści, Prowincja
Polska

Zapewnienie pacjentom
całodobowej opieki o
charakterze
paliatywnym

REHABILITACJA + KARDIOLOGIA
Program rehabilitacji
medyczno-społecznej
dotyczący zapobiegania
i rozwiązywania
problemów medyczno Stowarzyszenie
społecznych z wadami
Rodziców i Przyjaciół układu ruchu, wadami
1. Dzieci Niewidomych i słuchu i wzroku, po
urazach, z chorobami
Słabowidzących
"Tęcza"
neurologicznymi,
neuromięśniowymi, z
upośledzeniem
umysłowym i
zaburzeniami
psychicznymi
Indywidualna pomoc
Fundacja
psychoterapeutyczna
dla chorych na
2. Psychoonkologii
"Ogród Nadziei"
nowotwory oraz ich
bliskich
Rehabilitacja
Stowarzyszenie
kompleksowa dzieci i
Rodziców Dzieci
3.
młodzieŜy
Niepełnosprawnych
niepełnosprawnej
"Krasnal"
ruchowo i umysłowo
Rehabilitacja medyczno
Stowarzyszenie
- społeczna dla osób z
4.
"Bądźmy Razem"
problemami zdrowia
psychicznego
Program rehabilitacji
medyczno-społecznej
Polskie Towarzystwo dotyczący zapobiegania
i rozwiązywania
Stwardnienia
5.
Rozsianego - Oddział problemów medyczno
Warszawski
społecznych osób z
chorobami
neurologicznymi
Towarzystwo
Program rehabilitacji
Zwalczania Chorób
medycznej osób z
6.
Mięśni Oddział
chorobami
Warszawski
neuromięśniowymi
Stołeczne
Program rehabilitacji
Stowarzyszenie Osób medyczno - społecznej
7.
z Chorobą
osób z chorobą
Parkinsona
Parkinsona
Stowarzyszenie
Rodziców oraz
Kompleksowa terapia
Przyjaciół dzieci i
8.
umysłu i ciała w
Osób
jaskiniach solnych
Niepełnosprawnych
"BliŜej Dziecka"

433

70 000,00 zł

RAZEM

433 890,00 zł

228

25 000,00 zł

21

8 000,00 zł

184

23 000,00 zł

30

9 500,00 zł

100

28 640,00 zł

57

27 500,00 zł

150

17 000,00 zł

47

5 100,00 zł
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Katolickie
Stowarzyszenie
9. Niepełnosprawnych
Archidiecezji
Warszawskiej
Stowarzyszenie
Rodzin i Przyjaciół
Osób z
10.
Upośledzeniem
Umysłowym "Chata z
Pomysłami"

Rehabilitacja medycznospołeczna osób z
upośledzeniem
umysłowym

17

5 040,00 zł

"Chata pełna zdrowia" program rehabilitacji
medyczno-społecznej
osób z upośledzeniem
umysłowym

30

12 900,00 zł

RAZEM

161 680,00 zł

140

62 000,00 zł

136

43 300,00 zł

RAZEM

105 300,00 zł

128

39 500,00 zł

RAZEM

39 500,00 zł

HOSPICJA II KONKURS

Caritas Diecezji
1. Warszawsko Praskiej

2.

Caritas Archidiecezji
Warszawskiej

Działania wspierające
dla osób objętych
opieka paliatywną i
opieką nad pacjentami
apalicznymi i przewlekle
chorymi oraz ich
rodzianami po przebytej
chorobie nowotworowej i
innych, przewlekłych,
nieuleczalnych
chorobach
Opieka domowa nad
pacjentem hospicyjnym
oraz rodzinami
osieroconymi rehabilitacja, wsparcie
duchowe i
psychologiczne

HOSPICJA III KONKURS
Parafia
1. Rzymskokatolicka
Św. Zygmunta

Działanie wspierające
dla osób objetych
opieką paliatywną i ich
rodzin

Ponadto, Biuro Polityki Zdrowotnej pomogło w sprawie bezpłatnego udostępnienia sali,
mieszczącej się w budynku Urzędu przy ul. Niecałej 2, na spotkania Warszawskiego Klubu
„Zawsze Zdrowa i Aktywna”. Spotkania miały miejsce dziesięciokrotnie w 2005 r.

Wszystkie organizacje pozarządowe współpracujące z Biurem Polityki Zdrowotnej
rozliczyły się prawidłowo.
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7.3

BIURO KULTURY
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Biuro Kultury przyznało w

2005 r. 111 dotacji na wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości teatralnej i
muzycznej oraz na wspieranie edukacji kulturalnej. Łącznie 81 organizacjom realizującym
zadania publiczne w w/w dziedzinach przyznano 7 052 280 zł dotacji. Ponadto, Wydziały
Kultury w dzielnicach przyznały na te same cele 168 dotacji na łączną kwotę 1 712 102 zł.
Adresatami działań publicznych, podjętych w ramach współpracy Biura i Wydziałów Kultury
dla dzielnic z organizacjami pozarządowymi było 1 677 940 osób.

Ponadto, w ramach współpracy o charakterze pozafinansowym, Biuro Kultury pomaga
w udostępnieniu sali dla zainteresowanych stron na spotkania Komisji Dialogu Społecznego z
przedstawicielami organizacji pozarządowych.

W latach 2003-2005 6 organizacji nie rozliczyło się, bądź rozliczyło się nierzetelnie z
przyznanych przez Biuro dotacji:
- Stowarzyszenie Stumilowy Las,
- Fundacja Sztuki Filmowej,
- Europejskie Centrum MłodzieŜy i Rozwoju Demokracji Lokalnej,
- Towarzystwo Miłośników Historii,
- Stowarzyszenie Kultury Iberoamerykańskiej CANDELA
- Stowarzyszenie PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza.

7.4

BIURO TEATRU I MUZYKI

Liczba dotacji przyznanych z budŜetu Biura Teatru i Muzyki w podziale na branŜe:
a)

upowszechnianie muzyki – 123 dotacje (zrealizowano ogółem 759 wydarzeń
muzycznych)

b)

promocja twórczości teatralnej – 77 dotacji (zrealizowano ogółem 550 wydarzeń
teatralnych)

Kwoty dotacji udzielonych z budŜetu Biura Teatru i Muzyki w podziale na branŜe:
a) upowszechnianie muzyki – 8.270.300 zł
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b) promocja twórczości teatralnej – 4.229.700 zł
Razem – 12.500.000 zł

Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne zlecone przez
Biuro Teatru i Muzyki w podziale na branŜe:
a) upowszechnianie muzyki – 77 organizacji
b) promocja twórczości teatralnej – 53 organizacje

Liczba osób, które były adresatami róŜnych działań publicznych w podziale na branŜe:
a) upowszechnianie muzyki – 263.996
b) promocja twórczości teatralnej – 55.030
Łącznie – 319,026 osób
* liczba osób została podana szacunkowo na podstawie sprawozdań organizacji
pozarządowych (dotyczy ogółem 136 umów).

Współpraca pozafinansowa Biura Teatru i Muzyki z sektorem pozarządowym:
− obsługa Komisji Dialogu Społecznego;
− uŜyczanie sal Urzędu m.st. Warszawy na spotkania Komisji oraz środowiska;
− umieszczanie na stronie internetowej Urzędu Miasta informacji o wydarzeniach
muzycznych i teatralnych realizowanych przez organizacje pozarządowe;
− przesyłanie informacji o waŜnych wydarzeniach, konkursach, inicjatywach leŜących w
zakresie zainteresowania organizacji pozarządowych (np. o programie rewitalizacji m.st.
Warszawy, zmianach druków dotacyjnych, programach europejskich itd.).

Wszystkie organizacje pozarządowe współpracujące z Biurem Teatru i Muzyki
rozliczyły się prawidłowo.

7.5

BIURO SPORTU I REKREACJI

Dotacje przyznane przez Biuro Sportu i Rekreacji oraz Wydziały Sportu i Rekreacji dla
dzielnic z podziałem na zadania przedstawiały się następująco:
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Zadania priorytetowe
Organizowanie

Szkolenie i

imprez

Szkolnie sportowe

doskonalenie

sportowo-

dzieci i młodzieŜy

kadr kultury

rekreacyjnych
liczba
dotacji
Miasto

137

Bemowo

15

Białołęka

2

Bielany

13

Mokotów

37

kwota
6 849
600
120
000
10 100
122
500
359
200

Rembertów
Śródmieście

7

Targówek

3

121
300
31 000

Ursus
Ursynów
Wawer

fizycznej
liczba
dotacji

kwota

liczba
dotacji
4

kwota

dotacji
234

kwota
16 100

93

9 214 400

2

30 000

17

150 000

7

119 900

9

130 000

6

117 500

19

240 000

22

204 500

60

568 700

2

50 000

2

50 000

2

57 600

9

178 900

9

284 000

12

315 000

5

160 000

5

160 000

36

385 000

9

75 000

1

36 000

liczba

5 000

000

22

78 000

14

307 000

2

7 400

6

65 100

3

105 000

3

105 000

4

52 000

5

60 000

4

380 500

11

545 200

5

81 800

10

110 000

184

11 229 300

Wesoła
Wilanów

1

Włochy

7

Wola

5

razem

Razem

251

8 000
164
700
28 200
7 900
000

1

6

2 500

43 500

441

19 172
800

Zlecone zadania publiczne realizowało 155 organizacji pozarządowych, natomiast
adresatami powyŜszych działań było ok. 330 tys. osób.

7.6

BIURO EDUKACJI
Biuro Edukacji podpisało 172 umowy o wspieranie realizacji zadań z zakresu oświaty i

wychowania na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 4 233 907,00 zł. Z Biurem
współpracują 83 organizacje pozarządowe. Adresatami zadań były dzieci i młodzieŜ z terenu
Warszawy. W róŜnego rodzaju działaniach uczestniczyło łącznie 52 457 osób, w tym 44 197
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było bezpośrednio dofinansowanych. Do dnia dzisiejszego z dotacji przyznanej w 2005 roku
nie rozliczyła się jedna organizacja. Inne przedstawiały w terminie prawidłowe sprawozdania.
Liczba
liczba
organizacji
w danej adresatów
branŜy

Liczba
zawartych
umów

Wysokość
dotacji

realizowanie programów dotyczących wychowania
patriotycznego,

19

187 020,00

13

11 250

organizowanie działań młodzieŜy na rzecz osób
potrzebujących, w tym wspieranie kształcenia tzw.
pozaetatowej kadry wychowawczej (wolontariuszy),
prowadzącej pracę wychowawczą z dziećmi i
młodzieŜą w organizacjach pozarządowych,

8

231 800,00

7

2 814

rozbudzanie przedsiębiorczości dzieci i młodzieŜy
oraz realizacja programów przygotowujących
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
do wyboru ścieŜki edukacyjnej i wejścia na rynek
pracy,

3

23 510,00

2

775

organizowanie róŜnych form wypoczynku dzieci i
młodzieŜy,

97

3 150 000,00

64

15 613

rozwijanie samorządności i kreowanie liderów,

3

71 300,00

3

634

wspieranie inicjatyw oświatowych,

0

0,00

0

0

realizacja programów rozwijających
zainteresowania dzieci i młodzieŜy z zakresu nauk
przyrodniczych i współczesnej techniki,
wykraczające poza program szkolny,

5

103 205,00

3

5 944

realizacja programów rozwijających
zainteresowania dzieci i młodzieŜy z róŜnych
dziedzin kultury i sztuki,

25

279 360,00
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13 816

realizacja programów skierowanych do dzieci
uzdolnionych, szczególnie pochodzących z rodzin
zagroŜonych ubóstwem,

2

8 000,00

2

145

realizacja programów rozwojowych skierowanych
do dzieci w wieku przedszkolnym,

2

16 650,00

1

130

organizowanie działań na rzecz wyrównania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieŜy, w tym ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

8

163 062,00

6

1 336

172

4 233 907,00

83

52 457

Zadania z zakresu oświaty i wychowania:

Razem:

Przy Biurze Edukacji działa jedna Komisja Dialogu Społecznego zrzeszająca wszystkie
organizacje realizujące zadania z zakresu oświaty i wychowania. W roku 2005 odbyły się trzy
spotkania:
1. 25 stycznia 2005 w Staromiejskim Centrum Edukacji Kulturalnej
2. 9 czerwca 2005 równieŜ w SCEK-u
25

3. 13 października 2005 w siedzibie Stowarzyszenia Parafiada im. św. Kalasancjusza.
W trakcie spotkań przeprowadzono konsultacje nad projektem Programu Współpracy,
szkolenia z zasad wypełniania ofert konkursowych i procedur dotyczących prawidłowego
rozliczania dotacji.
W 2005 roku w ramach współpracy pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi,
kilkanaście z nich skorzystało z oferty Biura Edukacji dotyczącej bezpłatnego uŜyczania sal i
pomieszczeń w szkołach oraz w placówkach oświatowych. Oferta dotyczyła organizacji,
które, oprócz swoich siedzib, nie posiadają innych pomieszczeń, w których moŜna byłoby
realizować programy adresowane do duŜej ilości dzieci i młodzieŜy z warszawskich szkół.

7.7

BIURO OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2005 roku w Biurze Ochrony Środowiska udzielono dotacji na realizację zadań

związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt na kwotę 500 tys. zł. Wsparcie finansowe
otrzymało 10 fundacji i 6 stowarzyszeń. Jedno stowarzyszenie (Stowarzyszenie Obywatelskie
Salwator) nie wywiązało się z umowy.
W dniu 2 lutego 2005 r. zorganizowano spotkanie ze wszystkimi podmiotami, których
celem statutowym jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi dotyczące planowanego
udzielania dotacji. Na spotkaniu omówiono teŜ zasady dalszej współpracy.
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8

8.1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK 1

INFORMACJA
nt. działań Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z
organizacjami pozarządowymi
w okresie 04 stycznia-25 listopada 2005 r.

Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi przybiera dwie zasadnicze
postaci:
a) bieŜącą współpracę finansową, polegającą głównie na udzielaniu dotacji
organizacjom, które w wyniku postępowania konkursowego wykonują
zadanie publiczne. Taką współpracę prowadzą na bieŜąco dyrektorzy biur,
których zadania mieszczą się w zakresie współpracy z organizacjami
pozarządowymi,
b) tworzenie całego systemu współpracy, opartego na programie współpracy,
przejrzystych procedurach, instytucjach dialogu społecznego i konsultacji, a
takŜe systemie wymiany informacji.
Za system współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi odpowiada
Pełnomocnik, powołany w styczniu 2005 roku. Ustanowienie tego stanowiska stanowiło
reakcję Prezydenta na:
c) liczne postulaty organizacji pozarządowych,
d) konieczność skupienia w jednym miejscu zadań związanych z tworzeniem
systemu współpracy z III sektorem, opartego na rocznym programie
współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.
NajwaŜniejsze kierunki działań związanych z tworzonym systemem współpracy to:
1) programowanie współpracy,
2) system wymiany informacji i konsultacji,
3) przejrzyste procedury związane z udzielaniem i rozliczaniem dotacji.
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1. Programowanie współpracy
1.1.Roczny program współpracy 2005
Pierwszym zadaniem Pełnomocnika było opracowanie projektu oraz przeprowadzenie
konsultacji społecznych rocznego programu współpracy Miasta z NGOsami. Efektem
prac było przyjęcie w dniu 17 marca br. uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie
przyjęcia programu.
1.2.Roczny program współpracy 2006
Opierając się na dotychczasowych doświadczeniach (programy na 2004 i 2005), juŜ w
czerwcu br. rozpoczęły się konsultacje społeczne programu współpracy na rok
przyszły. Biorąc pod uwagę dotychczasowe postulaty i doświadczenia z dwóch
poprzednich konsultacji, pierwszym etapem prac była prośba skierowana do
organizacji pozarządowych o wstępne zgłaszanie postulatów i propozycji nt. kształtu
programu. Taki sposób uzgadniania jest co prawda dłuŜszy, lecz daje większe
gwarancje wkładu strony społecznej. Wynikiem pierwszej fazy konsultowania była
propozycja Forum Dialogu Społecznego, przedstawienia własnego projektu. W
efekcie Warszawa naleŜy do tej elitarnej grupy jednostek samorządowych, które mają
społeczny projekt programu współpracy na 2006 r. Przyjęcie takiego rozwiązania dało
niepowtarzalną

szansę

efektywnego

współdziałania

Miasta

z

organizacjami

obywatelskimi. FDS przyjęło i przekazało Miastu swój projekt 19 sierpnia br. Szereg
spotkań

i

konsultacji

między

UM

i

Forum

doprowadziło

do

przyjęcia

kompromisowego rozwiązania.
Program trafi do Rady w roku poprzedzającym jego wejście w Ŝycie.
1.3.Projekt współpracy wieloletniej
Stałym postulatem strony pozarządowej jest wdroŜenie regulacji wieloletniej
współpracy Miasta z sektorem pozarządowym. Postulat ten spotkał się z przychylnym
odzewem, jednak ze względu na niejasności przepisów w chwili obecnej nie jest
moŜliwe

uchwalenie

wieloletniego

programu,

satysfakcjonującego

partnera

pozarządowego. Bez zgody jednej z zainteresowanych stron nie moŜna prowadzić
działań, które w przyszłości mogą doprowadzić do niepotrzebnych nieporozumień,
czy konfliktu.
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Program wieloletni przewiduje natomiast projekt „Strategii rozwoju Miasta...”. Po jej
uchwaleniu, moŜliwy będzie powrót do dyskusji nad stworzeniem programu
wieloletniego.
Regulacja wieloletnia pozwoli na stworzenie wizji długookresowej współpracy,
uwiarygodni deklaracje władz i wzmocni poczucie pewności partnerów społecznych.
Co waŜne, uprości teŜ prace nad programem rocznym, pozbawiając go przepisów
rokrocznie powtarzanych, z racji braku rozwiązania wieloletniego, na który moŜna by
się powoływać.

2. System wymiany informacji i konsultacji
2.1.Powołanie Forum Dialogu Społecznego (FDS)
W maju br. zebrało się na swoim pierwszym posiedzeniu FDS.
Forum jest pionierską w skali kraju platformą dialogu. Ma szerokie kompetencje
opiniująco-doradcze, w zakresie problematyki współpracy Miasta z sektorem
pozarządowym. W jego skład wchodzą osoby delegowane przez Komisje Dialogu
Społecznego oraz Pełnomocnika.
Forum jest podmiotem dość aktywnym, zbiera się co najmniej raz w miesiącu.
Pomimo dość krótkiego staŜu, Forum udało się zaistnieć poprzez opiniowanie
projektu „Strategii rozwoju Miasta ...” oraz przygotowanie projektu programu
współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2006 roku.
2.2.Powołanie Komisji Dialogu Społecznego
Inną platformą współpracy, są Komisje Dialogu Społecznego - ciała opiniującodoradcze, funkcjonujące w ramach dziedzin uznanych za zadania priorytetowe
rocznych programów współpracy. W ich skład wchodzą wszystkie chętne do
współpracy organizacje pozarządowe z danych dziedzin.
Formalnie komisje działają (z róŜną intensywnością) w omal wszystkich dziedzinach
priorytetowych, określonych w programie współpracy.
Miasto zapewnia obsługę Forum i Komisji. Poprzez obie te instytucje dialogu,
organizacje pozarządowe mają szanse szybciej i sprawniej dotrzeć ze swoimi
problemami do władz Miasta, mają takŜe ułatwione zadanie poznania się, wymiany
informacji, czy integracji. Z kolei władze Miasta w efektywniejszy sposób mogą
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otrzymać informacje o problemach organizacji pozarządowych, czy potencjalnych
zarzewiach tlących się konfliktów.
2.3.Mapa aktywności sektora pozarządowego – elektroniczny system konsultacji
Utworzenie Forum i Komisji automatycznie stworzyło dla Miasta partnerów do
konsultacji.

Oba

rodzaje

podmiotów

moŜna

uznać

za

reprezentatywnego

przedstawiciela organizacji pozarządowych – nie istnieją Ŝadne formalne bariery
wykluczające jakiekolwiek organizacje z udziału w pracach powyŜszych instytucji.
Mając jednak na względzie jak najszerszy wzajemny dostęp do informacji, stworzono
system

będący

tak

bazą

danych

(z

opisem

poszczególnych

organizacji

pozarządowych) organizacji współpracujących, bądź chcących taką współpracę
nawiązać z Miastem. Baza jest wygodną formą przepływu informacji i konsultacji. Z
krótkich doświadczeń wynika, Ŝe spełnia swoje zadanie.
Baza stanowi długofalowe wyzwanie i na razie znajduje się w początkowej fazie
funkcjonowania.
2.4.Obligatoryjność konsultacji
Co waŜne, zarządzenie Prezydenta w sprawie „Mapy aktywności...”, zawiera takŜe
przepisy

nt.

obligatoryjności

konsultacji

z

organizacjami

pozarządowymi.

Obligatoryjność zwiększy z czasem wpływ mieszkańców na sprawy Miasta, pozwoli
na zdynamizowanie dialogu władz Miasta z jego mieszkańcami i stworzy moŜliwości
unikania niepotrzebnych napięć i konfliktów, które często pojawiają się tylko z
powodu braku dostatecznej informacji.
2.5.Inne formy wymiany informacji
W budowie znajduje się strona internetowa przeznaczona wyłącznie na potrzeby
organizacji pozarządowych oraz konsultacji społecznych. Strona zawierać będzie fora
dyskusyjne.
Tematyka związana z sektorem pozarządowym znajduje się takŜe w wydzielonej
części internetowego BIP Miasta.

30

3. Przejrzyste procedury związane z udzielaniem i rozliczaniem dotacji.
3.1.Księga dotacji
Księga jest projektem mającym w jednym miejscu i w czasie rzeczywistym
prezentować stan realizacji dotacji dla organizacji pozarządowych. Ma ona słuŜyć
lepszemu przepływowi informacji oraz uzyskaniu pełnej wiedzy na temat tak samych
realizowanych form współpracy finansowej, jak równieŜ podmiotów uczestniczących
w tych działaniach.
System ma być uruchomionym 1 stycznia 2006 r. Jego wdroŜenie podniesie znacząco
stopień przejrzystości udzielania i rozliczania dotacji.
3.2.Kompleksowa regulacja kwestii organizacji konkursów na wykonywanie zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe
Jest to nowa inicjatywa, mająca na celu wypracowanie wspólnych procedur
konkursowych dla wszystkich postępowań przyznawania dotacji organizacjom
pozarządowym w Warszawie. Projekt znajduje się obecnie w fazie projektu i wejdzie
w Ŝycie w przyszłym roku.
3.3.Stworzenie jednej, obowiązującej wszystkich instrukcji rozliczenia dotacji
Ujednolicenie od 1 stycznia 2006 roku procedur rozliczenia dotacji pozwoli na
zwiększenie przejrzystości i uproszczenia zasad korzystania z funduszy publicznych.
Pozwoli takŜe wdroŜyć procedury, które nie będą opierały się na dowolnym
interpretowaniu przepisów.

Warszawa, 25 listopada 2005 r.

Przyg. T. Tracz
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8.2

ZAŁĄCZNIK 2

Podsumowanie pracy Forum Dialogu Społecznego w roku 2005

Forum Dialogu Społecznego m.st. Warszawy jest organem opiniodawczo-doradczym, który
powstał na podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie
przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w 2005 roku z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, aby współtworzyć i opiniować
kierunki działań władz Miasta w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
współtworzyć i opiniować coroczne programy współpracy z organizacjami pozarządowymi,
a następnie dokonywać oceny ich realizacji.
W roku 2005 w skład Forum wchodziło po jednym przedstawicielu z 17 Komisji Dialogu
Społecznego działających przy biurach urzędu Miasta oraz Pełnomocnik Prezydenta m.st.
Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pierwsze spotkanie Forum
odbyło się 9 maja 2005 r. Pierwszym jego Przewodniczącym był pan Marcin Wojdat,
przedstawiciel komisji do spraw bezdomności (Rada Opiekuńcza dla Bezdomnych przy
prezydencie m.st. Warszawy). Obecnie, od dnia 15 marca 2006 r., Forum przewodniczy pan
Witold Klaus, przedstawiciel komisji dialogu społecznego do spraw poradnictwa
specjalistycznego.
W 2005 roku Forum Dialogu Społecznego spotkało się 13 razy. Zdecydowana większość
spotkań poświecona była tworzeniu i opiniowaniu projektu Programu Współpracy na rok
2006. W efekcie tych prac odbyły się konsultacje z zainteresowanymi komisjami dialogu
społecznego i pojedynczymi organizacjami pozarządowymi, a następnie w sierpniu 2005 roku
do

Urzędu

Miasta

został

przekazany

społeczny

projekt

Programu

Współpracy.

Zaproponowany Program po ostatecznych konsultacjach pomiędzy Urzędem Miasta a Forum
został przedstawiony Radzie Miasta i przyjęty bez większych zmian w grudniu 2005 roku.
Przedstawiciele Forum przed przyjęciem programu przez Radę Miasta uczestniczyli
w omawianiu programu na posiedzeniach niektórych Komisji Rady m.st. Warszawy.
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Forum Dialogu Społecznego w trakcie swoich prac w minionym roku opiniowało takŜe
przygotowany przez Biuro Polityki Społecznej projekt instrukcji rozliczenia finansowego
dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu pomocy
społecznej oraz projekt "Strategii rozwoju m. st. Warszawy do 2020 roku", przedstawiony
Forum przez dyrektora Biura Strategii Rozwoju i Integracji Europejskiej pana Witolda
Słowika. Wszystkie zaproponowane przez Forum zmiany do projektu Strategii zostały
uwzględnione i wprowadzone przez Biuro Strategii Rozwoju i Integracji Europejskiej jako
autopoprawki. Zmiany dotyczyły przede wszystkim spraw związanych z organizacjami
pozarządowymi. Forum nie mogło ustosunkować się do całego dokumentu w związku
z późnym otrzymaniem materiałów.
W 2005 roku Forum rozpoczęło równieŜ prace nad załoŜeniami do wieloletniego programu
współpracy, który zdaniem przedstawicieli Forum powinien szczegółowo określać zasady
współpracy organizacji pozarządowych z samorządem Warszawy. Program roczny natomiast
miałby określać priorytetowe zadania na dany rok.
Przedstawiciel Forum Dialogu Społecznego jest członkiem Komitetu Monitorującego dla
Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013.
W trakcie swoich prac przedstawiciele Forum zwracali szczególną uwagę na następujące
aspekty dotyczące realizacji programu współpracy:
1. niejednolite procedury współpracy o charakterze finansowym w poszczególnych
biurach Urzędu Miasta;
2. niejednolite procedury współpracy o charakterze finansowym w poszczególnych
dzielnicach i ośrodkach pomocy społecznej;
3. brak wydzielonej strony internetowej z informacjami i aktualności dla organizacji
pozarządowych;
4. sporadycznie funkcjonujące komisje dialogu społecznego;
5. bardzo niski poziom pozafinansowej współpracy organizacji pozarządowych
z poszczególnymi biurami Urzędu Miasta;
6. brak zainteresowania współpracą z komisjami dialogu społecznego w niektórych
biurach Urzędu Miasta (np.: Biuro Sportu i Rekreacji).
Zdaniem członków Forum Dialogu Społecznego realizacja programu współpracy w roku
2005 znacząco wpłynęła na partnerstwo z organizacjami pozarządowym. Rok miniony był
rokiem przełomowym. Rozpoczęcie działalności Forum i komisji dialogu społecznego,
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uchwalenie przygotowanego przez organizacje pozarządowe rocznego programu współpracy
na rok 2006 w roku poprzedzającym jego obowiązywanie, uczestnictwo organizacji
w niektórych procesach decyzyjnych i opiniujących to aspekty, które w znaczący sposób
wpływają na polepszenie współpracy pomiędzy organizacjami a samorządem Warszawy.

Jako najwaŜniejsze zadania, dotyczące współpracy, w roku 2006 członkowie Forum określili:
1. ujednolicenie procedur współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi;
2. uruchomienie, zapisanych w programie współpracy na rok 2006, specjalnych
środków finansowych na wkład własny organizacji do programów finansowanych
z funduszy UE;
3. uruchomienie strony internetowej dla warszawskich organizacji pozarządowych;
4. zwiększenie aktywności komisji dialogu społecznego;
5. przygotowanie konferencji dla organizacji pozarządowych dotyczącej Form
współpracy pozafinansowej;
6. przygotowanie projektu zasad wieloletniej współpracy;
7. przygotowanie rocznego programu współpracy;
8. uruchomienie internetowej księgi dotacji.

Przygotował:
Marcin Wojdat, Witold Klaus
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