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I.

Wstęp

Trzeci sektor jest ważnym partnerem dla miasta stołecznego Warszawy, obok sektora
publicznego i rynkowego. Od wielu lat współpraca ta jest systematycznie budowana
i umacniana, obopólnymi wysiłkami.
Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem warszawskim i mieszkańcami oparta
jest na zapisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dokumentach
strategiczno-programowych określających politykę Miasta oraz uchwalanym corocznie
Programie współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi. Niniejszy dokument
jest sprawozdaniem z realizacji takiego Programu w 2015 roku.
Trzeba jednak pamiętać, iż oprócz przepisów regulujących zasady współpracy,
do prawidłowego współdziałania potrzebne jest również zaangażowanie partnerów obu
sektorów, doświadczenie, czy wymiana informacji, która pozwala na lepsze osiągnięcie
wyznaczonych celów.
W dniu 9 lipca Rada m.st. Warszawy przyjęła Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy
i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW). Wyznacza on ważne kierunki rozwoju tej
współpracy. Współpracy, która powinna opierać się na zasadach pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności czy jawności. Działania oparte na
powyższych zasadach umożliwiają realizację długofalowych projektów, zaspakajają potrzeby
społeczne, wzmacniają pozycję trzeciego sektora wśród obywateli i zwiększają jego rolę jako
partnera dla Miasta. To organizacje pobudzają aktywność obywatelską, tworzą nowy dialog
społeczny i wypełniają lukę międzysektorową.

3

II. Program współpracy na 2015 rok
Program współpracy to najważniejszy dokument regulujący zasady współdziałania
warszawskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi. Rada m.st. Warszawy co roku
przyjmuje go wyznaczając nowe cele i założenia. Zgodnie z ustawą roczny program
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
uchwalany jest do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu
z zachowaniem zapisów ustawy regulującej proces przyjęcia programu. 25 września 2014
roku Rada miasta stołecznego Warszawy podjęła uchwałę Nr XCI/2328/2014 w sprawie
przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Urząd m.st. Warszawy współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sposób finansowy
i pozafinansowy w sferze zadań publicznych, wymienionych w art. 4. ust. 1 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie:
 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 działalności charytatywnej;
 podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 ochrony i promocji zdrowia;
 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 wypoczynku dzieci i młodzieży;
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 turystyki i krajoznawstwa;
 porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 ratownictwa i ochrony ludności;
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pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą;
 upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
 promocji i organizacji wolontariatu;
 pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka;
 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.
Jednym z głównych celów programu jest rozwijanie współpracy Miasta z podmiotami
trzeciego sektora w zakresie:
 podnoszenia skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych określonych
w ustawie,
 wzmocnienia pozycji organizacji i zapewnienie im równych szans w realizacji zadań
publicznych,
 wspierania rozwoju organizacji,
 prowadzenia nowatorskich i efektywnych działań na rzecz mieszkańców,
 tworzenia systemowych rozwiązań dla ważnych problemów społecznych,
 uzupełnienia działań Miasta w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe,
 wzmocnienia wpływu organizacji na proces tworzenia i realizacji polityk publicznych,
 zwiększenia aktywności organizacji w wykorzystaniu środków pozabudżetowych na
rzecz mieszkańców,
 przygotowania i realizacji projektów partnerskich,
 zwiększenia świadomości korzyści z partnerskiej współpracy między jednostkami
samorządu terytorialnego i organizacjami,
 włączenie organizacji w proces budowania marki „Warszawa”.
Współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku Miasto prowadziło w zakresie
priorytetowych zadań określonych w strategiczno - programowych dokumentach dla
Warszawy tj.:
1) Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku;
2) Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
na lata 2009–2020;
3) Innowacyjnej Warszawie 2020. Programie wspierania przedsiębiorczości;
4) Mieście kultury i obywateli. Programie rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020.
Założenia;
5) Programie ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2009–2012
z uwzględnieniem perspektywy do 2016 r.;
6) obowiązującym Programie Opieki nad Zabytkami Miasta Stołecznego Warszawy;
7) Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012–2015;
8) Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2012–2016;
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9) Programie Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań Na Rzecz Osób Żyjących
z HIV/AIDS na lata 2012–2015;
10) Programie „Warszawska Karta Rodziny”;
11) Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2013 – 2015;
12) Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013 – 2020;
13) Programie Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2013 – 2015;
14) Warszawskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015;
15) Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020;
16) Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015
roku i na lata kolejne, w tym Zrównoważonego Planu Rozwoju Transportu
Publicznego;
17) Programie „Rodzina” na lata 2010–2020;
18) Warszawskim Programie Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2012–2016;
19) Warszawskim Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010–
2020;
20) Warszawskim Programie Edukacji Kulturalnej;
21) corocznie uchwalanym Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy;
22) corocznie uchwalanym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych m.st. Warszawy;
23) Programie rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 - 2020
oraz priorytetach rozwojowych dzielnic.
Ze względu na zaawansowane prace nad dokumentem określającym wieloletnie ramy
współpracy m.st Warszawy z organizacjami pozarządowymi, w niniejszym programie
wprowadzono nieliczne poprawki, w stosunku do obowiązującego dokumentu. Polegały one
m.in. na: uzupełnieniu wykazu priorytetowych zadań publicznych oraz aktualizacji zapisów
daty obowiązywania programu. Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego
zdecydowała, że roczny program współpracy zostanie poddany głębszej analizie i zmianom
po przyjęciu Wieloletniego Programu Współpracy.
Koszt realizacji programu, zgodnie z art. 5a ust. 4 pkt. 8 ustawy, został oszacowany
na 300 000 000 złotych, w tym 140 000 000 złotych w części dotyczącej zlecania realizacji
zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert oraz na podstawie art. 19a ustawy.
Kwota 160 000 000 złotych została określona jako niezbędna do realizacji innych elementów
programu, w tym m.in. zlecania realizacji zadań w trybie zakupu usług, dotacji dla szkół
niepublicznych i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kosztów obsługi administracyjnej
konferencji, w szczególności posiedzeń komisji dialogu społecznego, dzielnicowych komisji
dialogu społecznego, Forum Dialogu Społecznego i Warszawskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego.
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
w porozumieniu z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz kierującymi
właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu zajmował się bieżącym
monitoringiem realizacji programu.
Program współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi służył do
zwiększenia skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych i szeroko rozumianej
współpracy, a także rozwijał i wzmacniał pozycję warszawskich organizacji pozarządowych.
Potwierdził wolę budowania dialogu obywatelskiego i tworzenia odpowiednich warunków
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do realizacji inicjatyw służących mieszkańcom. Realizacja założeń programowych przyczyniła
się do wzmacniania interesów obu sektorów i lokalnej społeczności.
Harmonogram i formy współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi w 2015
roku zostały zaprezentowane na kolejnych wykresach.
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WSPÓŁPRACA MIASTA Z ORGANIZACJAMI

WSPÓŁPRACA
POZAFINANSOWA

Wspomaganie techniczne, szkoleniowe
i informacyjne organizacji (np.
użyczanie sal)
Porozumienie o pozafinansowej
współpracy z organizacjami
Udział przedstawicieli w konferencjach,
spotkaniach, wyjazdach
Informowanie przez organizacje o
finansowaniu lub współfinansowaniu
realizowanego zadania ze środków
m.st. Warszawy
Umowa z organizacją na realizację
zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej
(art. 19b ustawy)
Wyróżnienia dla organizacji,
w tym obejmowanie honorowym
patronatem
Opiniowanie dokumentów przez WRP,
KDS-y i DKDS-y
strona internetowa
www.ngo.um.warszawa.pl

WSPÓŁPRACA
FINANSOWA

SYSTEM
WSPARCIA

Miejskie lokale
użytkowe na
krótkie działania

Dzierżawa
nieruchomości
należących do
Miasta na
preferencyjnych
warunkach

Zlecanie
realizacji zadań
publicznych

Wspieranie

Zakup
usług

Najem lokali
użytkowych z
zasobów Miasta
na
preferencyjnych
warunkach
Udzielanie
poręczeń
organizacjom
starającym się o
przyznanie
kredytu lub
pożyczki na
realizację zadań
publicznych

Powierzanie

Otwarte
konkursy
ofert

Małe granty
(art. 19a ustawy)

Dotacje na działania wspierające
organizacje
Dotacje na działania wspierające
organizacje za pośrednictwem innych
organizacji
Miejskie lokale użytkowe na krótkie
działania
Najem na preferencyjnych warunkach
lokali użytkowych z zasobów miasta z
ew. możliwością obniżenia stawki
czynszu
do wysokości
kosztów
utrzymania lokalu
Dzierżawa
na
preferencyjnych
warunkach
Dotacje na tzw. wkład własny
Informacja – strona internetowa
www.ngo.um.warszawa.pl
wspomaganie techniczne (użyczanie
sal), szkoleniowe i informacyjne
organizacji, konferencje i spotkania z
udziałem przedstawicieli, wyróżnienia
dla organizacji, honorowy patronat
Udzielenie poręczeń organizacjom
starającym się o przyznanie kredytu lub
pożyczki
na
realizację
zadań
publicznych
Stosowanie klauzul społecznych lub
innych istotnych kryteriów społecznych
przy zakupie usług od organizacji
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Do 30.11.2015r. uchwalenie
programu na 2016 rok

Do 21.11.2014r. ogłoszenie
konkursów na realizację
zadań publicznych
realizowanych w 2015roku
lub w I jego połowie
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projektu programu na
2016 rok

XI
Do 30.04.2015r. złożenie
Radzie m.st. Warszawy
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programu na rok 2014rok

Do 15.04.2015r. złożenie
Prezydentowi przez
Pełnomocnika, wraz z WRP,
sprawozdania z realizacji
programu na 2014 rok

XI

V-VI

I

IV
HARMONOGRAM
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WARSZAWY Z
ORGANIZACJAMI
w 2015 roku

IV

I

Do 31.01.2015r.
przekazanie sprawozdania z
prac KDS-u i DKDS-u w
2014r. do Pełnomocnika i
dyrektora biura, zarządu
dzielnicy

I

III
Do 31.03.2015r. złożenie
WRP przez Pełnomocnika
wstępnego sprawozdania z
realizacji programu
na 2014 rok

Od 2.01.2015r. ogłoszenie
wyników konkursów na
zadania realizowane w
2015r.

III

II
Do 31.01.2015r. pierwsze
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ferii letnich
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III. Współpraca finansowa
Współpraca m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi w obszarze finansowym polega
na zlecaniu realizacji zadań publicznych. Odbywa się to w wielu dziedzinach, na przykład
w pomocy społecznej, edukacji, kulturze czy sporcie. Miasto, w odpowiedzi na oczekiwania
mieszkańców, wyłania najlepsze projekty na realizację zadań publicznych wspierając je
finansowo. Organizacje pozarządowe wykonując działania publiczne stają się skutecznym,
efektywnym i gwarantującym jakość usług realizatorem zadań publicznych. W 2015 roku
współpraca odbywała się zarówno na poziomie ogólnomiejskim, jak i na poziomie
poszczególnych dzielnic Warszawy.
Tryb otwartego konkursu ofert jest podstawowym trybem zlecania zadań, w wyniku którego
samorząd wybiera organizacje, którym zleca zadanie publiczne i przekazuje dotację na jego
realizację. Nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2010 r.
umożliwiła organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom, z którymi samorząd zawarł
umowę na realizację zadania publicznego, zlecenie powierzenia lub wsparcia tego zadania
dalszym organizacjom lub innym podmiotom.
W 2015 roku w ramach otwartych konkursów ofert i małych grantów przyznano dla
organizacji pozarządowych 2 770 dotacji (w 2014 roku 2 451) na kwotę 125 424 011,44
złotych z 128 291 628,00 złotych zaplanowanych. Wydatkowana kwota dotacji jest wyższa
w porównaniu do poprzedniego roku o 7 115 755,21 złote, a wskaźnik wykonania wyniósł
97,5%.
Ponad połowa środków z budżetu m.st. Warszawy została przeznaczona na zadania z zakresu
pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Prawie 21% środków zostało przeznaczone na sport
i rekreację, a nieco mniej na przedsięwzięcia związane z kulturą. Na zadania dotyczące
edukacji przeznaczono około 6% z puli dotacyjnej, a połowę mniej na działalność usługową
(projekty interdyscyplinarne). Najmniej, bo niecały 1% budżetu dotacyjnego, zostało
przekazane na zadania z zakresu ochrony środowiska (ochrony zwierząt). Podział budżetu
dotacyjnego w 2015 roku ilustruje wykres.

Wykres: Procentowy podział przyznanych dotacji w 2015 roku ze względu na rodzaj zadań
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W porównaniu do roku 2014 nastąpił znaczny wzrost w większości kategorii. Różnica w
kategorii: „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wynikają z nieuwzględnienia
środków przeznaczonych na zadania z zakresu: organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy. Szczegółowe dane dotyczące środków
finansowych wydatkowanych z budżetu m.st. Warszawy na dotacje wg klasyfikacji
budżetowej, w latach 2012-2015 zawarte są w tabeli. Podane liczby przyznanych środków w
danym roku obejmują również dotacje wieloletnie.

2012 rok

2013 rok

2014 rok

114 245 302

112 203 894

118 308 256

Edukacja

6 808 579

6 725 886,1

6 648 081, 24

Oświata
i wychowanie

2 498 231

2 906 474,53

2 296 039,86

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 310 348

3 819 411,57

4 352 041,38

2

Sport i rekreacja

27 954 838

22 974 993,34

23 511 416,75

3

Ochrona zdrowia

25 678 725

28 702 842,63

32 039 477,94

Pomoc społeczna

28 943 882

30 260 050,6

30 632 939,59

Pomoc społeczna

27 326 370

28 063 135,87

27 769 972,04

Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej

1 617 512

2 196 914,73

2 862 967,55

5

Ochrona środowiska

998 019

985 030

850 000

6

Kultura

21 088 536

19 803 501,64

20 290 784,79

7

Działalność usługowa (projekty interdyscyplinarne)

2 772 723

2 751 590,49

4 335 555,92

2 577

2360

2451

Przyznane dotacje z budżetu
m.st. Warszawy ogółem

2015 rok
125 424 011,44

w tym:

1

4

Liczba przyznanych dotacji

7 141 975,43
1983649,07
5 158 326,36
26 970 364,53
33 808 956,78
33 985 715,85
29 863 954,30
720 542,40
1 068 250,00
21 227 597,91
4 622 370,09
2 770

Tabela: Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w
latach 2012-2015 (wg klasyfikacji budżetowej).

Analizując dane zawarte w tabeli warto podkreślić, że w kategorii Ochrona zdrowia
uwzględnione są również środki finansowe przeznaczone na zadania dotyczące
przeciwdziałaniu uzależnieniom i HIV/AIDS. Pod pojęciem Działalność usługowa kryją się
projekty interdyscyplinarne. Kategoria Pomoc społeczna obejmuje dotacje na prowadzenie
placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków wsparcia oraz zadania związane
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Ochrona środowiska to m.in. opieka nad
zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.

11

Na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(art. 32 i art. 28) w 2014 roku Miasto, oprócz dotacji przyznawanych w ramach otwartych
konkursów ofert i małych grantów, udzieliło również dofinansowania warszawskiej
Ochotniczej Straży Pożarnej. Do zadań gminy należy ponoszenie kosztów ochotniczej straży
pożarnej za:
 wyposażenie, utrzymanie, zapewnienie gotowości bojowej OSP,
 wyszkolenie, umundurowanie, ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie członków
OSP,
 ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym
lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Innym trybem zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych jest
przekazywanie dotacji dla szkół prowadzonych przez organizacje pozarządowe, w ramach
art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodnie
z uchwałą nr LVII/1813/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych
na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i fizyczne, oraz dla
innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy
wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
W ubiegłym roku m.st. Warszawa zleciło również organizacjom pozarządowym realizację
zadań publicznych poprzez zakup usług od tych organizacji, zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na kwotę 7 095 982,65 zł.

1. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
Realizacja zadań publicznych w trybie otwartego
konkursu ofert, zgodnie z ustawą, jest głównym trybem
zlecania realizacji zadań publicznych. Obowiązująca
procedura regulująca ten tryb została określona
w zarządzeniu nr 3463/2012 Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 22 października 2012 r. w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania
i ogłaszania wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
finansowanych lub współfinansowanych ze środków z budżetu m.st. Warszawy w biurach
Urzędu m.st. Warszawy i wydziałach dla dzielnic m.st. Warszawy oraz trybu rozliczania
przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań publicznych.
W 2015 roku ogłoszono łącznie 176 konkursów ofert na realizację zadań publicznych
w biurach i dzielnicach m.st. Warszawy. Większość, bo aż 116 konkursów została
przeprowadzona w dzielnicach m.st. Warszawy natomiast w biurach było to 60 konkursów,
co ilustruje wykres. W ubiegłym roku najwięcej konkursów realizowało Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych (33), Centrum Komunikacji Społecznej (12).
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Wykres: Liczba konkursów jednorocznych i wieloletnich przeprowadzonych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy w 2015
roku

Szczegółowy podział konkursów przeprowadzonych w 2015 roku w dzielnicach przedstawia
poniższa tabela. Jak widać ponad połowa z nich dotyczyła zadań z zakresu ochrony zdrowia
i sportu. Kolejną, liczną grupę stanowią konkursy realizowane w dziedzinie kultury i pomocy
społecznej. Najwięcej konkursów przeprowadzono w dzielnicy Wesoła, Śródmieście i PradzePołudnie. Najmniej konkursów w dzielnicach realizowanych było w kategorii edukacja oraz
w kategorii ochrona środowiska. Jednocześnie w 2015 roku kontynuowano zadania
wieloletnie, na które konkursy były ogłoszone w latach wcześniejszych.

Kultura

Sport

Edukacja

Pomoc
społeczna

Ochrona i
promocja zdrowia

Bemowo

1

1

0

1

0

Białołęka

1

2

0

1

1

Bielany

1

2

0

1

2

Mokotów

1

1

1

1

2

Ochota

1

1

0

2

2

Praga-Południe

2

2

1

1

3

Praga-Północ

1

1

0

1

5

Rembertów

0

2

0

0

1

Śródmieście

3

1

1

1

3

Targówek

3

1

1

1

2

Ursus

0

2

1

0

1

Ochrona
środowiska
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13

Ursynów

3

1

1

0

3

Wawer

1

1

0

4

2

Wesoła

1

2

0

2

6

Wilanów

0

3

0

0

0

Włochy

1

1

0

0

1

Wola

1

0

1

1

5

Żoliborz

1

1

0

2

3

RAZEM

22

25

7

19

42

0
0
0
0
0
0
0
1

Tabela: Liczba konkursów jednorocznych i wieloletnich przeprowadzonych w dzielnicach m.st. Warszawy w 2015 roku
w podziale na poszczególne obszary

1

Wykres: Otwarte konkursy ofert wg kategorii przeprowadzone w dzielnicach

Elektroniczny Generator Wniosków
Elektroniczny Generator Wniosków to nowe narzędzie internetowe,
uruchomione pilotażowo w 2014 roku, umożliwiające w prosty sposób
wypełnienie oferty realizacji zadania publicznego składanej przez
organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w ramach otwartych konkursów ofert.
W 2015 roku w Elektronicznym Generatorze Wniosków cztery Biura publikowały otwarte
konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłaszane przez miasto stołeczne Warszawa,
tj. Centrum Komunikacji Społecznej, Biuro Kultury, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
oraz Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego.

2. Małe granty
W 2015 roku organizacje złożyły 813 ofert na otrzymanie
dofinansowania w formie małego grantu w skali całego
miasta. Łączna kwota wnioskowanych dotacji wyniosła
7 006 133,89 zł. Na 813 złożone oferty dofinansowanie
otrzymało 315 wniosków, to o 8 więcej w stosunku do
14

roku poprzedniego. 344 oferty nie uzyskały dofinansowania. Wśród 315 złożonych
i pozytywnie rozpatrzonych ofert 9 to przypadki, gdzie organizacja pozarządowa
zrezygnowała z przyjęcia dotacji. W ubiegłym roku aż 14 dzielnic przeznaczyło środki
finansowe na realizację zadań publicznych w formie małych grantów.
O nadal dużym, podobnym jak w roku ubiegłym, zainteresowaniu pozyskaniem dotacji
w ramach małych grantów świadczy poniższe zestawienie, na którym widać jak w ostatnich
latach wzrosła liczba ofert składanych przez organizacje, kwota wnioskowanych środków
oraz liczba przyznanych dotacji.

Wykres: Oferty złożone i przyznane dotacje w trybie małych grantów w latach 2012-2015

W porównaniu do roku 2014 kwota przyznanych środków tylko nieznacznie zmalała o ok. 1 % i wyniosła 2 443 428,19 zł w 2015 roku.

Wykres: Wnioskowane i przyznane środki w trybie małych grantów w latach 2012-2015

15

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

Liczba złożonych ofert

549

646

842

813

Liczba ofert, które uzyskały dofinansowanie

260

259

307

315

Liczba ofert, które nie spełniły wymagań formalnych

41

56

87

77

Kwota wnioskowanych środków

4 857 076 5 640 358,42 7 129 065,10 7 006 133,89

Kwota przyznanych środków

2 056 986

1 993 259

2 470 985,70 2 443 428,19
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3. Zakup usług od organizacji pozarządowych
Poza głównym trybem zlecania realizacji zadań publicznych, czyli otwartych konkursów ofert,
ustawodawca przewidział inne tryby zlecania, które są dopuszczalne na podstawie
odrębnych przepisów, w tym zakup usług od organizacji pozarządowych (prowadzących
działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową).
Zgodnie z § 7 ust. 4 programu współpracy na 2015 rok, jeżeli zadania publiczne mogły być
zrealizowane efektywniej niż w trybie otwartego konkursu ofert, można było powierzyć
wykonanie ich w trybie zakupu usługi od organizacji pozarządowych, prowadzących
działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową, przy porównywalności metod
kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania. Taki zakup usług dokonywany jest
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
Jednocześnie § 14 ust. 2 programu współpracy na 2015 rok stanowi, że m.st. Warszawa
podaje do publicznej wiadomości listę organizacji realizujących zadania publiczne poza
trybem otwartego konkursu ofert. Wykazy, zawierające m.in. nazwy organizacji i zadań
zleconych im do realizacji, a także kwoty, na które zostały zakupione usługi, są od 2010 roku
zamieszczane na stronie www.ngo.um.warszawa.pl
W 2015 roku m.st. Warszawa zakupiło od organizacji pozarządowych usługi głównie
w dziedzinie kultury, opieki i sportu tj. koncerty, zabawy o tematyce ekologicznej, wystawy,
szkolenia, warsztaty fotograficzne oraz kompleksowe usługi polegające na organizacji
i realizowaniu imprez. W roku sprawozdawczym zawarto 478 umowy na łączną kwotę
7 095 982,65 zł.

4. Wynajem lokali na preferencyjnych warunkach

Kolejną z form współpracy finansowej m.st. Warszawy z organizacjami
pozarządowymi jest oddanie w najem na preferencyjnych warunkach
lokali użytkowych organizacjom pozarządowym na cel prowadzonej
działalności pożytku publicznego. Zasady takiego najmu szczegółowo
określa uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja
2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach
wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz
wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony,
kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 104, poz. 2968, z późn.
zm.) oraz zarządzenie Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r.
w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz
szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych
na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).
W 2015 roku w zasobach m.st. Warszawy znajdowało się ogółem 9 105 lokali użytkowych.
Z tej liczby 792 lokale zostały wynajęte organizacjom pozarządowym, co stanowi 8,8%
zasobu. Powyższe dane nie odbiegają znacząco od tych z roku 2014, co ilustruje tabela nr 4.
Niewielkiemu zmniejszeniu uległa jedynie ogólna liczba lokali użytkowych pozostających
w zasobach m.st. Warszawy. Fakt ten związany jest z procesem zwrotu nieruchomości ich
dawnym właścicielom oraz ze sprzedażą lokali na rzecz najemców.
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Najwięcej lokali zajmowanych przez organizacje pozarządowe znajdowało się na terenie
Dzielnicy Śródmieście – 437. Jest to związane z ogólnie wysoką liczbą lokali użytkowych
na terenie tej Dzielnicy. W niektórych dzielnicach m.st. Warszawy (Bemowo, Rembertów,
Ursynów i Wesoła) w 2015 roku nie został wynajęty żaden lokal organizacjom
pozarządowym. Nadal dwie dzielnice (Bemowo i Wesoła) m.st. Warszawy nie posiadają ani
jednego lokalu użytkowego.
W tym miejscu warto wspomnieć, że na stronie www.ngo.um.warszawa.pl zamieszczane
są kwartalne zestawienia danych dotyczące lokali wynajmowanych organizacjom
pozarządowym z zasobów m.st. Warszawy na preferencyjnych warunkach, jak również
szersza informacja na ten temat.

dzielnica
m.st. Warszawy

Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga-Południe
Praga-Północ
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy
Wola
Żoliborz
RAZEM

ogólna liczba lokali
użytkowych

2013
rok
0
34
327
1 144
700
1 151
1 181
14
2 975
143
45
8
53
0
11
88
1 254
175
9 303

2014
rok
0
32
325
1 117
685
1 095
1 185
12
2 928
143
44
16
53
0
17
85
1 236
163
9 136

2015
rok
0
34
312
1 098
689
1 079
1 163
12
2 874
141
44
17
53
0
16
83
1 229
161
9 005

lokale wynajęte
organizacjom
pozarządowym

2013
rok
0
0
27
68
53
69
38
0
403
4
7
1
2
0
3
1
31
14
721

2014
rok
0
0
28
65
60
77
44
0
426
4
7
0
1
0
4
2
31
16
765

2015
rok
0
1
29
71
60
76
47
0
437
4
5
0
1
0
5
2
37
17
792

% lokali wynajętych
organizacjom
pozarządowym
z ogólnej liczby lokali
użytkowych

2013
rok
0
0
8,26
5,94
7,57
5,99
3,22
0
13,55
2,80
15,56
12,50
3,77
0
27,27
1,14
2,47
8,00
7,75

2014
rok
0,0
0,0
8,6
5,8
8,8
7,0
3,7
0,0
14,5
2,8
15,9
0,0
1,9
0,0
23,5
2,4
2,5
9,8
8,4

2015
rok
0
2,94
9,29
6,47
8,71
7,04
4,04
0
15,21
2,84
11,36
0,00
1,89
0
31,25
2,41
3,01
10,56
8,80

Tabela 1. Liczba lokali użytkowych wynajętych organizacjom pozarządowym z zasobów m.st. Warszawy
w latach 2013–2015
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IV. Współpraca pozafinansowa
1. Inicjatywa lokalna
W ciągu dwóch lat od wejścia w życie uchwały Rady m.st. Warszawy o inicjatywie lokalnej,
zarówno mieszkańcy, urzędnicy i organizacje pozarządowe, za których
pośrednictwem mieszkańcy mogą złożyć projekt, przyglądali się
nowemu narzędziu z pewną rezerwą, ale i nadzieją. Na szczęście
dzięki dobrej woli zaangażowanych stron, ich wytrwałości i chęci
polepszania współpracy, narzędzie to staje się coraz bardziej
popularne w naszym mieście. Od dnia 11 lipca 2013 roku, kiedy
zaczęła obowiązywać uchwała nr LXII/1692/2013 Rady Miasta
Stołecznego Warszawy zrealizowano 40 zadań w ramach inicjatywy
lokalnej, w roku 2015 - 30 inicjatyw. Ponadto 9 inicjatyw złożonych w 2015 jest w trakcie
realizacji, a 10 wniosków złożonych w 2015 i 2016 roku jest w trakcie oceny. Najczęściej
składane wnioski dotyczą kwestii związanych z zielenią i ekologią (ogródki edukacyjnoekologiczne przy placówkach edukacyjnych i kulturalnych, łąki kwietne, rewitalizacja
zaniedbanych terenów zielonych), rewitalizacji podwórek i skwerków przy blokach
(uporządkowanie terenu, postawienie obiektów małej architektury sprzyjających integracji).
Liczne były wnioski związane z organizacją różnych spotkań integracyjnych dla mieszkańców
(pikniki sąsiedzkie, potańcówka, rajd rowerowy) oraz wydarzeń rekreacyjno-sportowych
(turnieje, zawody, zajęcia sportowe). Wpłynęły także wnioski dotyczące integracji
mieszkańców poprzez prace mające na celu poprawę estetyki ich najbliższego otoczenia
oraz poprawę bezpieczeństwa i funkcjonalności miejsc, z których korzystają. Kilka wniosków
dotyczyło także przeprowadzenia różnego rodzaju warsztatów dla mieszkańców. Na uwagę
zasługuje wniosek o nakręcenie filmu o historii Pragi Północ i Liceum Ogólnokształcącego
im. Władysława IV, złożony i zrealizowany przez grupę praskiej młodzieży. W 2015 r.
zdecydowaną większość wniosków złożyli bezpośrednio mieszkańcy, z pośrednictwa
organizacji pozarządowych skorzystano zaś w 9 przypadkach. Najaktywniejsi okazali się
mieszkańcy Woli (13 wniosków), Wawra (10) oraz Pragi Północ (7 wniosków). Tylko z 3
dzielnic (Ursynów, Wilanów i Żoliborz) nie wpłynęły żadne wnioski o realizację inicjatywy
lokalnej. Z rezerwy celowej Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy na 2015 r. na
realizację inicjatyw lokalnych wydano 399.342,00 zł. Wartość realizowanych zadań waha się
od kilku do kilkudziesięciu tys. zł. W pierwszej połowie 2016 roku wprowadzone zostaną
zmiany do uchwały określającej tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizacje
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Są one rezultatem przeprowadzonej także
w 2015 roku diagnozy i konsultacji społecznych.

2. Konsultacje
Akty prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej konsultowane są z organizacjami pozarządowymi.
Konsultacje są przeprowadzane na podstawie uchwały
nr LXI/1691/2013 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 11
lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy oraz Uchwały nr
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L/1440/2013
Rady
m.st.
Warszawy
z
dnia
21
lutego
2013
r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku
Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
W 2015 roku przeprowadzono 23 konsultacje, w tym cztery na przełomie 2014
i 2015 roku. Największa liczba konsultacji (13) dotyczyła spraw związanych z ustanowieniem
bądź zniesieniem statusu pomników przyrody. Pozostałe dziesięć konsultacji to tematy
związane m.in. ze sprawami społecznymi, edukacją, kulturą, ochroną środowiska tj.:
1. Konsultacje Projektu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2016 roku;
2. Konsultacje projektu Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2016 2018;
3. Konsultacje projektu Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata
2016 - 2018;
4. Konsultacje projektu Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2018;
5. Konsultacje projektu Programu Współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku
z organizacjami pozarządowymi (…);
6. Konsultacje projektu Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań na rzecz
Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2016 - 2018;
7. Konsultacje projektu zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządu na terenie
m.st. Warszawy.
8. Konsultacje Strategii Współpracy Dzielnicy Praga – Południe z Organizacjami
Pozarządowymi na lata 2015 – 2016
9. Konsultacje Programu Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i Organizacji
Pozarządowych do roku 2020 – II etap.
10. Konsultacje projektów dokumentów z zakresu świadczenia asysty rodzinnej
w m.st. Warszawa.
Więcej informacji o prowadzonych konsultacjach można znaleźć również na stronie
www.konsultacje.um.warszawa.pl

3. Konkurs na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2014 roku
S3KTOR
Na terenie Warszawy działa ponad 12 000 zarejestrowanych organizacji pozarządowych
i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako organizacje pozarządowe).
Co roku organizują one liczne wydarzenia oraz projekty skierowane do mieszkańców stolicy.
Prowadzone działania dotyczą różnych obszarów życia społecznego, od tych promujących
kulturę, zdrowie, ochronę środowiska naturalnego do tych adresowanych do osób starszych
czy niepełnosprawnych.
Większość odbiorców tych działań nie zawsze zdaje sobie sprawę, że za nimi stoją
właśnie organizacje pozarządowe. Aby zmienić ten stan rzeczy i pomóc w nagłośnieniu
działalności tych mniejszych, mniej znanych organizacji, m.st. Warszawa postanowiło
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zorganizować konkurs promujący działalność III sektora. Od 2010 roku Urząd m.st. Warszawy
organizuje konkurs na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową S3KTOR. Konkurs,
w którym nagradzane są wartościowe, czasami na co dzień niedostrzegalne inicjatywy,
realizowane przez organizacje pozarządowe. Nagrody te promują działania społeczne oraz
zaangażowanie na rzecz innych, na rzecz mieszkańców stolicy. Do tej pory odbyły się cztery
edycje konkursu, w których wzięło udział ponad 500 inicjatyw.
Z roku na rok konkurs stawał się coraz bardziej rozpoznawalny wśród organizacji
trzeciego sektora, jak również mieszkańców stolicy. Otrzymanie nagrody w konkursie jest
traktowane jako wyróżnienie i docenienie wysiłku organizacji. Dzięki zachowaniu ciągłości
w przyznawaniu nagród, sprawiedliwej ocenie inicjatyw jak również z pomocą
rozpoznawalnej identyfikacji wizualnej „S3KTOR” zdążył wyrobić sobie markę i uznanie
wśród warszawskich NGO.
Konkurs na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2014 roku S3KTOR został
ogłoszony zarządzeniem nr 6792/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2014 r.
Regulamin konkursu stanowił załącznik do zarządzenia. Ze względu na konieczność
wydłużenia terminu wskazywania przez biura merytoryczne i dzielnice inicjatyw
nominowanych do nagrody głównej, zarządzenie ogłaszające konkurs zostało zmienione
Zarządzeniem nr 99/2015 r. Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zgodnie z § 7. ust. 3 regulaminu, do Kapituły konkursu powołano sześciu przedstawicieli
Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, trzy osoby powołane z imienia
i nazwiska przez Prezydenta m.st. Warszawy oraz przedstawicieli organizacji, której
inicjatywa otrzymała nagrodę Grand Prix w konkursie na najlepszą warszawską inicjatywę
pozarządową 2013, 2012, 2011, 2010 roku S3KTOR.
W skład kapituły weszli:
Przedstawiciele Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wskazani przez WRP:
1. Marek Chodaczyński
2. Tomasz Harasimowicz
3. Karolina Malczyk
4. Andrzej Mrowiec
5. Olga Pilarska-Siennicka
6. Jarosław Szostakowski
Przedstawiciele organizacji, które w poprzednich edycjach konkursu były laureatami Grand
Prix:
1. Jarosław Chołodecki, Stowarzyszenie Mieszkańców Ulicy Smolnej (2010) – złożył
rezygnację
2. Agnieszka Sikora, Fundacja po Drugie (2012)
3. Julia Biczysko, Stowarzyszenie Katedra Kultury (2013)
Osoby powołane z imienia i nazwiska przez Prezydenta m. st. Warszawy:
1. Urszula Majewska - Przewodnicząca - przedstawiciel Prezydenta m. st. Warszawy
2. Marcin Wojdat – Sekretarz Miasta, Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi
3. Teresa Kotwica - Kierownik Działu Marketingu spółki z o.o. Tramwaje Warszawskie
Inicjatywy można było zgłaszać w 10 kategoriach konkursowych:
1. Edukacja – inicjatywy, które rozwijają umiejętności, wiedzę oraz zainteresowania
mieszkańców Warszawy
2. Ekologia i środowisko przyrodnicze – inicjatywy i działania edukacyjne na rzecz
kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego, ładu przestrzennego, jego
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wartości estetyczno-widokowych, przyrodniczych, zachowania dziedzictwa
przyrodniczego, promowanie, wdrażanie, wspieranie inicjatyw i zachowań
proekologicznych mieszkańców Warszawy
3. Kultura i sztuka – inicjatywy aktywizujące mieszkańców do czynnego uczestnictwa
w kulturze, działania animujące i edukacyjne, które wzmacniają znaczenie kultury
w codziennym życiu, inicjatywy dotyczące twórczości artystycznej
4. Pomoc społeczna – inicjatywy, które nastawione są na wspieranie osób znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej oraz na profilaktykę uzależnień
5. Projekty interdyscyplinarne – inicjatywy, wykraczające jednoznacznie poza jedną
kategorię konkursową
6. Przestrzeń miejska – inicjatywy mające na celu kształtowanie ładu przestrzennego,
estetyki przestrzeni miejskiej
7. Społeczeństwo obywatelskie i prawa człowieka – inicjatywy, które promują
aktywność obywatelską, wspierają kształtowanie demokratycznego społeczeństwa,
odnoszą się od praw człowieka, upowszechniają postawy tolerancji wobec
różnorodności i przeciwdziałają dyskryminacji
8. Społeczność lokalna – inicjatywy, które sprzyjają rozwojowi środowisk lokalnych oraz
integracji mieszkańców w poszczególnych dzielnicach np. wspólnot terytorialnych
9. Sport i rekreacja – inicjatywy zachęcające mieszkańców Warszawy do zdrowego
i aktywnego spędzania wolnego czasu lub inicjatywy dotyczące szkolenia
i współzawodnictwa sportowego
10. Zdrowie – inicjatywy mające na celu realizację działań w zakresie ochrony i promocji
zdrowia
Przyjęto łącznie 194 zgłoszeń, dotyczących 172 inicjatyw (kilka inicjatyw zostało wielokrotnie
zgłoszone przez różne osoby fizyczne i prawne).
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu S3KTOR 2014 odbyło się 12 czerwca 2015 r. o godzinie
17.30 w przestrzeni Służewskiego Domu Kultury.
Na uroczystości pojawili się zaproszeni goście –w sumie przeszło 200 osób.
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Edukacja

BUUM

STOWARZYSZENIE „Z SIEDZIBĄ W
WARSZAWIE”

Ekologia i środowisko
przyrodnicze
Kultura i Sztuka
Pomoc społeczna

MIEJSKIE PSZCZOŁY

STOWARZYSZENIE PROJEKT:
POLSKA
FUNDACJA „KULTURA NIE BOLI”
FUNDACJA NAGLE SAMI

Projekty
interdyscyplinarne
Przestrzeń miejska

BIG BOOK FESTIVAL 2014
NAGLE SAMI KOMPLEKSOWE
WSPARCIE OSÓB W
ŻAŁOBIE
SKLEP KOOPERATYWY
SPOŻYWCZEJ „DOBRZE”
KRZAKI 2014

Społeczeństwo
obywatelskie
i prawa człowieka
Społeczność lokalna

HEJTSTOP

Sport i rekreacja

MUZEUM SPOŁECZNE II
NOWE DYNASY
BIG BOOK FESTIVAL 2014
SKLEP KOOPERATYWY
SPOŻYWCZEJ „DOBRZE”
MUZEUM SPOŁECZNE II
NOWE DYNASY

Nagroda Grand Prix
Nagroda Mieszkańców
Nagroda Portalu NGO

STREFA DZIEŃ DOBRY

STOWARZYSZENIE KOOPERATYWA
SPOŻYWCZA „DOBRZE”
FUNDACJA ŚWIAT BEZ
WANDALIZMÓW
STOWARZYSZENIE PROJEKT:
POLSKA
STOWARZYSZENIE
CENTRUM WSPIERANIA
AKTYWNOŚCI LOKALNEJ CAL
STOWARZYSZENIE STUDIO
TEATRALNE KOŁO
FUNDACJA „KULTURA NIE BOLI”
STOWARZYSZENIE KOOPERATYWA
SPOŻYWCZA „DOBRZE”
STOWARZYSZENIE „STUDIO
TEATRALNE KOŁO”

Laureaci w każdej kategorii otrzymywali pamiątkowe kasetony z logiem konkursu oraz nazwą
kategori a także pamiątkowe dyplomy. Zwycięskie organizacje otrzymały prawo
do posługiwania się tytułem i logotypem „Najlepszej warszawskiej inicjatywy pozarządowej
2014 roku S3KTOR” w poszczególnych kategoriach konkursowych. Logotypy zostały
przekazane na nośnikach elektronicznych.
4. Honorowe patronaty
Kolejną formą współpracy pozafinansowej Miasta
z organizacjami pozarządowymi, jest objęcie honorowym
patronatem Prezydenta m.st. Warszawy działań lub
programów prowadzonych przez organizacje. W 2015 roku
w tej sprawie złożono 184 wnioski. Aż 144 działania
uzyskały akceptację i zostały objęte patronatem Prezydenta. O to prestiżowe wyróżnienie
w roku sprawozdawczym starały się stowarzyszenia, fundacje i kluby sportowe.
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5. Słup ogłoszeniowy

Od 2011 roku organizacje pozarządowe mają możliwość
nieodpłatnego
zamieszczania
plakatów
promujących
ich działania na słupie ogłoszeniowym zlokalizowanym przy
ul. Senatorskiej 27. Powierzchnia ogłoszeniowa na ten cel
wynajmowana jest przez m.st. Warszawa od jednej ze spółek.
Głównym celem tego projektu jest możliwość informowania
mieszkańców Warszawy o przedsięwzięciach realizowanych na
ich rzecz przez organizacje pozarządowe. Pierwszeństwo w rezerwacji powierzchni mają
organizacje, których inicjatywy były finansowane lub współfinansowane z budżetu
m.st. Warszawy, albo zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy.
W ciągu całego 2015 roku ekspozycja na słupie była zmieniana 21 razy i skorzystało z niej 37
organizacji. Większość prezentowanych afiszy na słupie ogłoszeniowym stanowiły materiały
dotyczące kultury i sportu, co obrazuje wykres nr 9.

Wykres 1. Tematyka plakatów zamieszczanych w 2015 roku na słupie ogłoszeniowym przy ul. Senatorskiej 27

6. Strony internetowe
Urząd m.st. Warszawy prowadzi oddzielną stronę internetową www.ngo.um.warszawa.pl
dedykowaną organizacjom pozarządowym, na której zamieszczane są informacje dotyczące
aktualnych wydarzeń skierowanych do organizacji pozarządowych.
www.ngo.um.warszawa.pl
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Na stronie publikowane są informacje o otwartych konkursach ofert, małych grantach,
pracach komisji dialogu społecznego (KDS), dzielnicowych komisjach dialogu społecznego
(DKDS), Warszawskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego (WRP), Forum Dialogu
Społecznego (FDS), a także o konkursie S3KTOR. W zakładce „Baza wiedzy” można znaleźć
najważniejsze przepisy prawne dotyczące organizacji pozarządowych i współpracy
warszawskiego samorządu ze stołecznym III sektorem.
Warszawa Pozarządowa to profil na Facebooku skierowany do podmiotów trzeciego
sektora, na którym można znaleźć najnowsze informacje i przypomnienia o ważnych
wydarzeniach skierowanych do organizacji. Kolejny rok działania pokazał jak dużym
zainteresowaniem cieszy się to źródło informacji. Profil ten polubiło 2800 osób.
www.facebook.com/Warszawa.pozarzadowa

https://www.facebook.com/Konkurs.S3KTOR

Konkurs S3EKTOR to kolejny profil na Facebooku prowadzony dla organizacji, który powstał
w celu promocji konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową. To na tym
profilu można śledzić harmonogram działań związanych z konkursem, na bieżąco dostawać
informacje o kolejnych etapach konkursu, tutaj znajdziemy również informacje o wynikach
cząstkowych i poznamy zwycięzców w konkursie.

7. 1 % dla warszawskich organizacji
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
upoważnia podatnika płacącego podatek dochodowy od osób
fizycznych do przeznaczenia 1% swojego należnego podatku na
rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego
znajdującej się na oficjalnej liście tego rodzaju organizacji.
Urząd m.st. Warszawy wspierając warszawskie organizacje
w 2015 roku prowadził kampanię informacyjną skierowaną do mieszkańców Warszawy
i pracowników, dotyczącą możliwości przekazania 1% swojego podatku dochodowego na
rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. W ubiegłym roku kampania realizowana
była pod hasłem:
Rozliczając swój PIT pamiętaj o 1%. Wesprzyj organizacje działające na rzecz Warszawy!
Lista organizacji była dostępna na stronie www.warszawa.ngo.pl.
Wypełniając PIT i przekazując 1%, organizacje otrzymują wsparcie do realizowania wielu
cennych inicjatyw w różnych dziedzinach dla mieszkańców Warszawy.
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8. Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej
Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej (SCWO)
prowadzone było we współpracy z innymi
organizacjami pozarządowymi. W 2015 rok był
ostatnim rokiem wdrażania wieloletniego projektu
realizowanego na podstawie trzyletniej umowy
o wsparcie realizacji zadania publicznego, którą (w wyniku otwartego konkursu ofert
przeprowadzonego w 2012 roku) m.st. Warszawa zawarło ze Stowarzyszeniem Biuro Obsługi
Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Federacją Organizacji Służebnych MAZOWIA,
Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Stowarzyszeniem „Centrum
Wolontariatu” oraz Federacją Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna. Stołeczne
Centrum Współpracy Obywatelskiej prowadziło
działania wspierające warszawskie
organizacje pozarządowe i inicjatywy obywatelskie – pomagało założyć organizację
pozarządową, przygotować wniosek o dotację, prawidłowo poprowadzić księgowość,
doradzało formy aktywności społecznej, zachęcało warszawiaków do działalności sąsiedzkiej
czy wolontariackiej, udostępniło sale, sprzęt komputerowy, pomagało zorganizować
spotkanie.
Cele działalności SCWO osiągnięte w ubiegłym roku to:
1.
Wzrost potencjału sektora pozarządowego w Warszawie,
•
poprzez szkolenia i poradnictwo dostarczono przedstawicielom organizacji wiedzę
i umiejętności z zakresu zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień
finansowych oraz przygotowania i rozliczania ofert realizacji zadań publicznych;
•
wspierano organizacje i inicjatywy obywatelskie w zakresie technicznym,
informacyjnym i szkoleniowy poprzez prowadzenie Inkubatora i zadań związanych
z aktywizowaniem wolontariatu;
•
wspierano integrację wewnątrzsektorową i proces sieciowania poprzez pracę
z partnerstwami oraz KDS-ami i DKDS-ami;
•
rozwijano standardy działania organizacji poprzez poradnictwo ukierunkowane na
monitoring standardu minimum w zakresie finansów;
•
wzmacniano instytucjonalne funkcjonowanie organizacji poprzez badanie narzędziem
oceny, opracowanie planów zmian i pomoc w ich wdrożeniu.
2.
Rozwój dialogu i budowanie partnerskich relacji pomiędzy podmiotami działającymi
na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów i potrzeb społecznych mieszkańców
Warszawy,
•
Systematycznie wzmacniano partnerstwa warszawskie;
•
Podjęto prace w zakresie wzmocnienia roli KDS i DKDS poprzez dostarczenie
przedstawicielom ww. wiedzy i umiejętności dialogu i współpracy międzysektorowej.
3.
Wpieranie aktywności obywatelskiej i inicjatyw mieszkańców Warszawy;
•
Systematycznie wzmacniano rozwój Ruchu Sąsiedzkiego;
•
Wspierano rozwój warszawskiego wolontariatu.
W 2015 roku działania SCWO realizowane były na siedmiu głównych płaszczyznach:
1.
Poradnictwo i konsultacje specjalistyczne
2.
Szkolenia i spotkania specjalistyczne
3.
Tworzenie, wsparcie rozwoju i promocja partnerstw lokalnych na terenie
m.st. Warszawy
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4.
Wsparcie aktywności obywatelskiej poprzez rozwój ruchu sąsiedzkiego
5.
Prowadzenie inkubatora organizacji pozarządowych
6.
Wsparcie i rozwój warszawskiego wolontariatu
7.
Wsparcie Komisji Dialogu Społecznego
Siedziba SCWO znajdowała się w lokalu przy ul. Wareckiej 4/6, wynajętym organizacjom
przez m.st. Warszawę na preferencyjnych warunkach.
Osiągnięte w latach 2012-2015 rezultaty działań SCWO
1. Rezultaty twarde:
Nazwa rezultatu twardego

Wskaźnik rezultatu
2013

2014

2015

Zadanie 1 PORADNICTWO I KONSLTACJE SPECJALISTYCZNE (realizator Stowarzyszenie
Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Ilość godzin dostępności Specjalistów ds. poradnictwa

1920

1920

1920

Ilość organizacji korzystających z porad doraźnych

69

60

90

Ilość godzin porad długofalowych

120

118,5

120

Ilość godzin konsultacji księgowych

110 (+ 7 132
godziny w
grudniu
2012)

120

Ilość godzin konsultacji prawnych

130

132

120

Ilość przeprowadzonych wizyt monitoringowych

15

16

15

Ilość organizacji objętych audytem

3

3

3

45

45

45

Ilość godzin wsparcia we wdrażaniu planu rozwoju
Zadanie 2 SZKOLENIA I SPOTKANIA SPECJALISTYCZNE (realizacja Stowarzyszenie Biuro
Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego)
Ilość przeprowadzonych
szkolenia otwarte

dni

szkoleniowych

– 18 (12 FRSO 18 (12 18 (12
i 6 BORIS)
FRSO i 6 FRSO i 6
BORIS)
BORIS)

Ilość przeprowadzonych godzin dydaktycznych

144

144

144

Ilość osób uczestniczących w szkoleniach otwartych

284

323

277

Ilość osób uczestniczących w cyklu szkoleniowym

20

20

20

Ilość dni szkoleniowych w cyklu

6

6

6
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Ilość przeprowadzonych godzin dydaktycznych w 48
cyklu szkoleniowym

48

48

Ilość przeprowadzonych
obywatelskich

24

24

spotkań

–

kawiarenek 24

Zadanie 3 TWORZENIE, WSPARCIE ROZWOJU I PROMOCJA PARTNERSTW LOKALNYCH NA
TERENIE M.ST. WARSZAWY (realizator Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw
Społecznych BORIS)
Ilość przeprowadzonych
partnerstw.

spotkań

animacyjnych 31

32

41

Ilość przeprowadzonych seminariów

3

3

3

Ilość osób uczestniczących w seminariach

95

109

151

Ilość przeprowadzonych dni szkoleniowych

4

4

4

Ilość przeprowadzonych godzin dydaktycznych

2

32

32

Ilość osób uczestniczących w szkoleniach

50

43

89

Ilość wspartych wydarzeń lokalnych wspartych

4

4

4

Ilość wspieranych partnerstw lokalnych

15

Ilość utworzonych nowych partnerstw lokalnych

1

2

1

Zadanie 4 WSPARCIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ POPRZEZ ROZWÓJ RUCHU
SĄSIEDZKIEGO (realizator Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności lokalnej CAL)
Ilość spotkań w ramach Klubu Sąsiedzkiego Podwale 5
13

5

5

Ilość osób uczestniczących w spotkaniach w ramach 86
Klubu Sąsiedzkiego Podwale 13

58

53

Ilość dni szkoleniowych

7

7

7

Ilość przeprowadzonych godzin dydaktycznych

35

35

35

Ilość osób uczestniczących w szkoleniach

18

19

8

Ilość przeprowadzonych seminariów

6

4

4

Ilość osób uczestniczących w seminariach

130

116

107

Ilość przeprowadzonych wydarzeń Dzień Sąsiada

1

1

1

Podwórkowa 1

1

1

Ilość przeprowadzonych
Gwiazdka

wydarzeń

Zadanie 5 PROWADZENIE INKUBATORA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH (realizator
Federacji Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna)
Ilość organizacji uczestniczących w Inkubatorze

16

15

15

Ilość przeprowadzonych spotkań rekrutacyjnych

1

1

1
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Ilość przeprowadzonych dni szkoleniowych

18

18

18

Ilość przeprowadzonych godzin dydaktycznych

144

144

144

Ilość zestawów materiałów szkoleniowych

144

135

135

trenerów na konsultacje 90

90

90

Ilość godzin pracy prawnika

50

50

50

Ilość udzielonych porad przez prawnika

70

65

81

Ilość godzin pracy księgowej/go

50

50

50

Ilość udzielonych porad przez księgową/ego

05

65

71

Ilość godzin dostępności konsultanta w zakresie 50
wniosków dotacyjnych i pr

45

50

Ilość przeprowadzonych seminariów

10

10

Ilość godzin dostępności
poszkoleniowe

10

Zadanie 6 WSPARCIE ROZWOJU WARSZAWSKIEGO WOLONTARIATU
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie)
Ilość dni szkoleniowych dla
koordynatorów wolontariatu

zaawansowanych 3

(realizator

3

3

dla 45

45

46

zaawansowanych 35

35

35

początkujących 6

6

6

dla 30

40

40

początkujących 30

30

30

Ilość przeprowadzonych spotkań, „Dlaczego warto 10
być wolontariuszem”

10

10

Ilość spotkań „poranki z wolontariatem”

4

4

77

70

Ilość osób uczestniczących w szkoleniach
zaawansowanych koordynatorów wolontariatu
Ilość godzin konsultacji dla
koordynatorów wolontariatu
Ilość dni szkoleniowych
koordynatorów wolontariatu

dla

Ilość osób uczestniczących w szkoleniach
początkujących koordynatorów wolontariatu
Ilość godzin konsultacji
koordynatorów wolontariatu

dla

Ilość osób uczestniczących w „porankach
wolontariatem”

4
z 70

Ilość przeprowadzonych Festiwali Wolontariatu

1

1

1

Ilość osób uczestniczących w festiwalu

80

82

80

Ilość przeprowadzonych warsztatów w ramach 12
festiwalu

13

12

Ilość wizyt studyjnych w ramach festiwalu

3

3

3

29

Ilość przeprowadzonych spotkań w dzielnicach

3

3

w 40

40

40

Ilość przygotowanych e-newsletterów

12

12

12

Ilość przeprowadzonych akcji miejskich

1

1

1

Ilość osób zaangażowanych w akcję

80

82

80

1

1

100

100

12

12

3

3

Ilość osób uczestniczących
poszczególnych dzielnicach

w

3

spotkaniach

Ilość
akcji
promocyjno
–
poświęconych Skrzynce Dobroci

informacyjnych 1

Ilość pozyskanych ofert pracy dla wolontariuszy
Ilość przeprowadzonych spotkań
Inkubatora inicjatyw wolontariackich

w

100

ramach 12

Ilość
przeprowadzonych
seminariów/
wizyt 3
studyjnych dla koordynatorów wolontariatu w
szkołach

Zadanie 7 WSPARCIE KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO (realizator Federacja Organizacji
Służebnych MAZOWIA)
Ilość przeprowadzonych seminariów

3

3

3

Ilość uczestników seminariów

40

32

30

Ilość dni szkoleniowych

6

6

6

Ilość przeprowadzonych godzin dydaktycznych

48

48

48

Ilość osób uczestniczących w szkoleniach

61

60

46

1

1

Ilość przeprowadzonych
doświadczeń

warsztatów

wymiany 1

2.










Produkty
1 film informacyjno-promocyjny dotyczący partnerstw lokalnych
9 tekstów/ analiz wspierających KDS/DKDS
3 filmy podsumowujące Dzień Sąsiada
3 filmy podsumowujące akcję Podwórkowej Gwiazdki
1 poradnik „Jak zorganizować święto sąsiedzkie”
strona internetowa poświęcona miejskiemu wolontariatowi
9 planów rozwoju organizacji (po audytach)
E-poradniki „Od pomysłu do projektu”
Publikacja opisująca strukturę współpracy Urzędu m.st. Warszawy z organizacjami
pozarządowymi
3. Rezultaty miękkie
 uczestnicy szkoleń, poradnictwa, konsultacji specjalistycznych, spotkań –kawiarenek
obywatelskich, Inkubatora dla organizacji zdobyli wiedzę z zakresu zarządzania
organizacją
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1000 warszawskich organizacji uzyskało w ramach projektu wsparcie organizacyjne,
techniczne, informacyjne i szkoleniowe.
 wspierane organizacje poprawiły wewnętrzne procedury administracyjno-prawne
 9 organizacji zostało wzmocnionych instytucjonalnie z uwzględnieniem ich stopnia
rozwoju.
 wzrosły kompetencje w zakresie komunikacji i dialogu międzysektorowego wśród
organizacji objętych działaniami wzmacniającymi KDS
 powstało 5 nowych partnerstw lokalnych na terenie Warszawy
 nowopowstałe partnerstwa określiły swoje zasady działania oraz cele
 6 partnerstw lokalnych wspieranych w ramach projektu SCWO zaangażowało się
w organizację wydarzeń lokalnych
 wzrosła liczba środowisk zaangażowanych w działania Ruchu Sąsiedzkiego
 uczestnicy działań wspierających Ruch Sąsiedzki zdobyli wiedzę z zakresu aktywizacji
ludzi do działania
 koordynatorzy wolontariatu objęci działaniami projektu zwiększyli wiedzę
i umiejętności w zakresie zarządzania pracą wolontariuszy
 pozyskano 100 nowych ofert pracy dla wolontariuszy
 100 nowych wolontariuszy zaangażowało się w prace na rzecz warszawskich
organizacji i instytucji
 objęte działaniami projektu organizacji działające w KDS i DKDS, zwiększyły swoją
aktywność w pracach komisji.
W kolejnych latach kontynuacją ww. działań będzie projekt Stołeczne Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych.

12. Warsztat
WARSZTAT,
to
lokal
należący
do m.st. Warszawy znajdujący się przy
pl. Konstytucji 4. Został zaadoptowany
w ramach starań Warszawy o tytuł
Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
Od tego czasu stał się rozpoznawalnym
miejscem dialogu między warszawiakami, organizacjami i urzędnikami. Jest jednym z Miejsc
aktywności lokalnej (wspieranych przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy). Od 15 stycznia 2014 roku do 30 listopada 2015 roku gospodarzem
WARSZTATU była Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE wyłoniona w ramach
otwartego konkursu ofert.
Mieszkańcy Warszawy mogli korzystać z powierzchni lokalu, który udostępniany jest
nieodpłatnie na potrzeby realizacji projektów mających na celu: aktywizowanie społeczności
lokalnych, animowanie działań i wspieranie integracji na poziomie lokalnym oraz pobudzanie
mieszkańców Warszawy do wspólnych działań na rzecz swojego otoczenia.
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych pełniła rolę operatora
Warsztatu realizując w ubiegłym roku projekty zgodnie z założeniami
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przedstawionymi przez Urząd m.st. Warszawy. W 2015 roku przestrzeń Warsztatu była
dostępna przez siedem dni w tygodniu.
O udostępnienie przestrzeni Warsztatu w okresie od stycznia do listopada 2015 złożono 351
wniosków. Zdecydowana większość wniosków została złożona przez organizacje
pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Warszawy w bardzo różnych obszarach - od
działań na rzecz rozwoju postaw obywatelskich i ruchów miejskich i alternatywnych, działań
na rzecz ekologii, przez działania antydyskryminacyjne i równościowe na rzecz różnych grup.
W Warsztacie odbywały się także działania wspierające rozwój organizacji pozarządowych,
ich pracowników i wolontariuszy.
Większość złożonych wniosków w 2015 roku dotyczyła organizacji wydarzeń otwartych
dla mieszkańców tj. szkolenia, seminaria, debaty, wystawy, happeningi. Wiele wniosków
o udostępnienie powierzchni zostało złożonych przez osoby prywatne oraz grupy
mieszkańców Warszawy, którzy spotykali się w Warsztacie żeby rozwijać swoje
zainteresowania i pasje (grupy śpiewacze, kooperatywa spożywcza, grupy rękodzielnicze).
Oprócz działań dla mieszkańców Warszawy prowadzone były również spotkania wspierające
rozwój organizacji pozarządowych np. szkolenia wolontariuszy oraz narady operacyjne
pracowników organizacji.
Kolejnym elementem działań związanych ze wspieraniem rozwoju warszawskich organizacji
pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych były działania edukacyjno-doradcze
z przedsiębiorstwami społecznymi skupionymi w prowadzonym przez FISE Ośrodku Wsparcia
Ekonomii Społecznej.
13 czerwca 2015 r. odbyły się II Targi Śródmieście
Południowe – „Śródmieście działa. Święto
Inicjatyw
Społecznych”,
współorganizowane
z Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego
i Urzędem Dzielnicy Śródmieście. Wzięło w nich
udział ponad 40 organizacji pozarządowych i
instytucji z rejonu Śródmieścia. Wydarzenie miało
formułę warsztatową, w 7 tematycznych
namiotach, organizacje zmieniając się co godzinę,
oferowały mieszkańcom różne aktywności.
7 lutego 2015 r. dzięki współpracy operatora Warsztatu, Centrum Komunikacji Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy, Fundacji Badań i Innowacji Społecznych Stocznia oraz lokalnych
warszawskich aktywistów zorganizowano w Warsztacie II Maraton Pisania Projektów do
budżetu partycypacyjnego.
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Wykres 2. Wnioski złożone o udostępnienie przestrzeni Warsztatu w 2015 roku

Więcej informacji nt. działań Warsztatu można znaleźć na stronie:
www.warsztatwarszawski.blogspot.com
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE prowadziła Warsztat Warszawski także
w okresie od 1 do 23 grudnia 2015 roku1.

13. Centrum Lokalnych Aktywności Społecznych
Centrum Społeczne PACA znajduje się w lokalu należącym do m.st. Warszawy przy ul. Paca
40 (Praga-Południe). W latach 2012-2015 prowadzone było na podstawie
umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Animowanie
i wspieranie inicjatyw lokalnych skierowanych do mieszkańców
m.st. Warszawy, w tym prowadzenie Centrum Lokalnych Aktywności
Społecznych (Centrum Społeczne PACA). Lokal do tego zadania został
wynajęty organizacji przez m.st. Warszawę na preferencyjnych
warunkach.
Centrum Społeczne PACA prowadzi działalność animacyjną na rzecz
mieszkańców Warszawy, organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, w tym szczególnie
mieszkańców dzielnicy Praga-Południe, udostępnia także nieodpłatnie przestrzeń i sprzęt na
potrzeby projektów animacyjnych i aktywizujących społeczność lokalną.
PACA 40 to miejsce skupiające mieszkańców Grochowa, to przestrzeń na spotkania różnych
ludzi i inicjatyw działających na rzecz grochowskiej społeczności. Można tam poznać
sąsiadów i aktywistów, zaangażować się w lokalne przedsięwzięcia, zrealizować własne
pomysły, wziąć udział w warsztatach, otwartych spotkaniach, imprezach kulturalnych lub też
miło spędzić czas przy kawie, przejrzeć lokalną prasę i zagrać w gry planszowe.
W proponowanych przez Centrum działaniach animacyjnych w 2015 wzięło udział 3783 osób
(odnotowanych na listach obecności). Ze względu na nieformalny charakter miejsca i wiele
form spędzania w nim czasu można szacować, że liczba ta jest znacznie wyższa.
Realizacja projektu w 2015 roku wpłynęła na zwiększenie dostępu do zajęć edukacyjnych,
artystycznych i integracyjnych dla różnorodnych grup mieszkańców (m. in.: seniorów, dzieci,
młodzieży, dorosłych, bezrobotnych, studentów, matek wracających na rynek pracy, osób
samotnych).
W ubiegłym roku zorganizowano ok. 1730 akcji – zajęć,
warsztatów, szkoleń i spotkań. Szczególną popularnością
cieszyły się zajęcia komputerowe, językowe, podróżnicze,
kulinarne i rękodzielnicze, które w większości realizowane były
przez wolontariuszy i okolicznych mieszkańców. Zwiększenie
1

W związku z opóźnieniem wyboru nowego koordynatora tego miejsca. (Brak rozstrzygnięcia konkursu „na
wspieranie warszawskich działań lokalnych pod szyldem „Warszawa lokalnie”, w tym prowadzenie Warsztatu
Warszawskiego, w latach 2016-2018” w listopadzie 2015 roku i konieczność ogłoszenia tego konkursu raz
jeszcze).
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aktywności społecznej wśród osób korzystających z oferty Centrum PACA wiązało
się z rozwijaniem wolontariatu, w 2015 roku podpisano 32 umowy wolontariackie.
Odwiedzający Centrum PACA mieli możliwość skorzystania z bogatej oferty, zgłaszali swoje
pomysły na działania (tj. prowadzenie swoich zajęć, współpraca z innymi organizacjami),
nawiązywali nowe możliwości, tworzyli interakcje międzypokoleniowe np. wspólne
gotowanie, poranki międzypokoleniowe, Dzień Sąsiada.
W maju ubiegłego roku na Paca odbył się „Dzień sąsiada”, a w grudniu „Podwórkowa
Gwiazdka”. 3 grudnia Centrum PACA i partnerstwo dziewięciu organizacji i instytucji
pozarządowych współpracujących z wolontariuszami zorganizowało w IV Liceum
Ogólonokształcącym „Trzeci Dzielnicowy Dzień Wolontariusza”, którego celem była promocja
idei wolontariatu i uhonorowanie wyróżniających się wolontariuszy.
W 2015 roku dokończono realizację (rozpoczętej w 2014 roku) inicjatywy lokalnej „Sąsiedzki
Ogród na Paca”. W ramach współpracy mieszkańców, Stowarzyszenia CAL i Urzędu Dzielnicy
Praga-Południe przekształcono zaniedbany teren na tyłach Centrum w przyjazny i atrakcyjny
dla mieszkańców ogród sąsiedzki. (Mieszkańcy zaangażowani w działania poprzez wspólną
pracę przeprowadzili rewitalizacje zieleni, stworzyli miejsca do odpoczynku i relaksu, poprzez
postawienie ławeczek, zawieszenie huśtawki., a w sezonie letnim wystawianie leżaków.
Ogród stał się przestrzenią do spotkań, edukacji, warsztatów, zajęć sportowych).
W zakresie realizowanego zadania publicznego prowadzone były:
1. działania w Centrum PACA
2. międzypokoleniowe działania świetlicowo-klubowe
3. działania w obszarze innowacji społecznej w oparciu o ekonomię społeczną
4. działania związane z animowaniem inicjatyw obywatelskich i miastotwórczych oraz
kulturalno-artystycznych
5. doradztwo
6. wizyty studyjne
7. staże i praktyki
8. debaty, spotkania – miejskie i artystyczne
9. działania wspierające inicjatywy obywatelskie, miastotwórcze, kulturalnoartystyczne poprzez konkursy na najciekawsze inicjatywy
10. użyczanie miejsca i sprzętu dla inicjatyw obywatelskich, grup nieformalnych,
organizacji, instytucji publicznych
11. utworzenie i prowadzenie strony www Centrum PACA oraz prowadzenie
kalendarium wydarzeń/działań
12. przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczący
Centrum PACA

14. Program Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i Organizacji
Pozarządowych do roku 2020
W lipcu 2015 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła Program rozwoju współpracy
m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) - Uchwała z dnia 9 lipca
2015 nr XIV/289/2015.
Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 jest
wieloletnim programem operacyjnym wyznaczającym, na najbliższych kilka lat, kierunki
współpracy pomiędzy Miastem a III sektorem. Program wpisuje się w realizację Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do roku 2020 oraz w Społeczną Strategię Warszawy.
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Ideą powstania programu było przygotowanie strategii współpracy wykraczającej poza
wąsko narzucone ramy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Są one
realizowane od lat przez Roczne programy współpracy m.st. Warszawy z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oprócz zachowania ich
dotychczasowej struktury, od roku 2016, będą one najważniejszymi instrumentami
do rocznego planowania wdrażania Programu. To w nich będą również określane priorytety
na dany rok, jak i przewidziane w Ustawie wymogi.
Program ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ współpraca Miasta z organizacjami
pozarządowymi odbywa się na wielu płaszczyznach i dotyczy różnych branż. Opisane
są w nim formy współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi – zarówno
te wskazane w Ustawie, jak i nowatorskie rozwiązania. Dodatkowo w sposób
komplementarny potraktowano konieczność wzmacniania i rozwijania zarówno samych
organizacji, jak i Urzędu, co stanowić może podstawę do wyznaczania nowych standardów
we wzajemnej współpracy.
Program opiera się na założeniu, że stowarzyszenia i fundacje oraz inne inicjatywy
obywatelskie są ważnym i niezbędnym partnerem dla samorządu w zakresie:
 realizowania zadań publicznych
 współtworzenia polityk publicznych, także poprzez monitoring działań władz
samorządowych
 proponowania i testowania nowych, innowacyjnych rozwiązań
 budowania wizerunku i marki Warszawy
Program reguluje m.in. takie obszary, jak:
 współpraca finansowa organizacji z miastem np.: otwarte konkursy ofert, małe
granty, zakup usług
 udział organizacji w tworzeniu dokumentów o charakterze strategicznym dla miasta
i realizacja wspólnych projektów
 systemy wsparcia dla organizacji oraz rozwój kompetencji urzędników w zakresie
współpracy z organizacjami
 najem na preferencyjnych warunkach lokali użytkowych
 kierunki rozwoju struktury dialogu społecznego (Komisje Dialogu Społecznego.
Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego, Forum Dialogu Społecznego, Warszawska
Rada Działalności Pożytku Publicznego)
Niniejszy program nie rodzi bezpośrednich skutków finansowych. Same zobowiązania
finansowe będą powstawały na etapie realizacji poszczególnych zadań. Założenia finansowe
wskazują szacunkowe koszty potrzebne do realizacji zadań i projektów, obejmują różne
źródła finansowania, w tym obecnie już przeznaczane na ten cel środki, jak i pochodzące
z innych, pozaurzędowych źródeł.

V. Podmioty uczestniczące we współpracy
1. Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe to podmioty nie będące jednostkami sektora finansów
publicznych, których działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku. Funkcjonują
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w różnych dziedzinach życia, a ich działania najczęściej mają charakter społeczny,
charytatywny lub wolontariacki. Nazwa „organizacje pozarządowe” związana jest z ich
działalnością, ponieważ nie są zależne od działalności rządu.
Organizacje pozarządowe realizują zadania z katalogu zadań publicznych gminy na podstawie
udzielonego zlecenia, które nie są zadaniami własnymi gminy. Organizacje pozarządowe,
w odróżnieniu od organów publicznych, są prywatne, gdyż powstają z inicjatywy prywatnych
założycieli i działają w interesie publicznym. Organizacje pozarządowe określane są również
takimi nazwami jak:
 NGO – z języka angielskiego Non-governmental Organization;
 Organizacje Non-Profit – co oznacza, że ich działalność nie jest nastawiona na zysk;
 Trzeci sektor – to określenie kolejnego sektora działającego obok sektora publicznego
(władz, administracji publicznej) i rynkowego (przedsiębiorców);
 Organizacje społeczne;
 Organizacje użyteczności publicznej.
W Warszawie zarejestrowanych jest ok. 14 000 organizacji pozarządowych, ale tylko ok. 40%
z nich aktywnie działa, z tego tylko część współpracuje z m.st. Warszawa.

2. Biura Urzędu m.st. Warszawy i dzielnice m.st. Warszawy
Ważną rolę we współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi pełnią
podstawowe komórki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy, jakimi są biura Urzędu
m.st. Warszawy i jednostki pomocnicze m.st. Warszawy, czyli dzielnice m.st. Warszawy,
które bezpośrednio współpracują z organizacjami pozarządowymi. Wewnętrznymi
komórkami organizacyjnymi biura są: wydziały, zespoły, delegatury (właściwość miejscowa
delegatury obejmuje obszar jednej dzielnicy, a jej siedziba znajduje się na terenie tej
dzielnicy) oraz samodzielne jedno- i wieloosobowe stanowiska pracy. Biura wykonują bieżącą
kontrolę nadzorowanych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy.
W 2014 roku, siedem biur Urzędu m.st. Warszawy prowadziło współpracę finansową
z organizacjami pozarządowymi, przekazując im dotacje na realizację zadań publicznych.
Natomiast w 2015 roku tych biur już jest dziesięć (Biuro Edukacji, Biuro Kultury, Biuro
Ochrony Środowiska, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Biuro Polityki Zdrowotnej,
Biuro Sportu i Rekreacji, Biuro Marketingu Miasta, Biuro Stołecznego Konserwatora
Zabytków, Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego oraz Centrum Komunikacji
Społecznej)
Na poziomie lokalnym z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, oświaty
i wychowania, sportu, spraw społecznych i zdrowia współpracują wydziały dla dzielnic
m.st. Warszawy.

3. Pełnomocnik Prezydenta m.st.
z organizacjami pozarządowymi

Warszawy

ds.

współpracy

Funkcję Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi pełni Pan Marcin Wojdat od 11 kwietnia 2006 roku.
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Do głównych zadań Pełnomocnika, określonych w Zarządzeniu Nr 3384/2006 Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2006 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 4024/2010
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 stycznia 2010 roku, należało w 2015 roku:
1. organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami
pozarządowymi,
2. współpraca z Forum i Komisjami Dialogu Społecznego,
3. realizowanie polityki m.st. Warszawy w zakresie współpracy z organizacjami
pozarządowymi,
4. prowadzenie spraw związanych z ujednolicaniem procedur obowiązujących
w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy w zakresie
współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie udzielania
dotacji,
5. pełnienie roli mediatora pomiędzy organizacjami pozarządowymi a m.st. Warszawą,
w sytuacjach konfliktowych,
6. koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy w zakresie
współpracy z organizacjami pozarządowymi,
7. przygotowywanie projektów rocznych programów współpracy m.st. Warszawy
z organizacjami pozarządowymi,
8. współtworzenie serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych,
9. prowadzenie internetowej bazy adresowej organizacji pozarządowych oraz
internetowej księgi dotacji,
10. monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz umieszczanie ich na stronie internetowej m.st. Warszawy,
11. reprezentowanie Prezydenta m.st. Warszawy na konferencjach i spotkaniach
dotyczących problematyki sektora pozarządowego,
12. organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi,
13. przedstawianie Prezydentowi m.st. Warszawy corocznych sprawozdań z działalności
Pełnomocnika oraz wniosków ze współpracy m.st. Warszawy z organizacjami
pozarządowymi,
14. przeprowadzenie oraz koordynacja naboru ekspertów zatrudnianych do oceny
merytorycznej ofert składanych w trybie otwartych konkursów ofert na realizację
zadań publicznych.
Obsługę organizacyjno-biurową w zakresie zadań Pełnomocnika wykonuje Wydział
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Centrum Komunikacji Społecznej. Do zakresu
działań Wydziału należało w szczególności:
1) przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych dla organizacji pozarządowych, z zastrzeżeniem zadań innych biur
Urzędu, wydziałów dla dzielnic i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy;
2) rozpatrywanie ofert organizacji pozarządowych, składanych w trybie art. 19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), z zastrzeżeniem zadań innych biur Urzędu,
wydziałów dla dzielnic i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy;
3) rozliczanie i kontrola realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom
pozarządowym w otwartych konkursach ofert i trybie małych grantów;
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4) obsługa organizacyjno-techniczna Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym:
a) publikacja kopii ofert małych grantów w Biuletynie Informacji Publicznej m.st.
Warszawy i na stronie internetowej,
b) koordynowanie przeprowadzanych przez biura Urzędu, wydziały dla dzielnic i
jednostki organizacyjne m.st. Warszawy otwartych konkursów ofert na realizację
zadań publicznych,
c) prowadzenie Internetowej Księgi Dotacji oraz strony internetowej
www.ngo.um.warszawa.pl;
5) współpraca z Warszawską Radą Pożytku Publicznego, komisjami dialogu społecznego
i dzielnicowymi komisjami dialogu społecznego oraz Forum Dialogu Społecznego,
w tym obsługa organizacyjno-techniczna Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego;
6) wzmacnianie mechanizmów współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi
w zakresie realizacji zadań publicznych;
7) przygotowywanie analiz, sprawozdań i innych opracowań z zakresu zadań
Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi.

4. Komisje dialogu społecznego
Komisje dialogu społecznego tworzone są przez organizacje pozarządowe i biura Urzędu
m.st. Warszawy. Działają w bardzo wielu dziedzinach zadań publicznych i mają charakter
inicjatywno-doradczy. Do ich głównych zadań należy:
 konsultowanie i współtworzenie dokumentów i aktów prawnych wydawanych przez
m.st. Warszawę w zakresie działalności danego KDS-u,
 opiniowanie projektów aktów prawnych związanymi z priorytetowymi zadaniami
publicznymi,
 delegowanie przedstawicieli do udziału w komisjach konkursowych rozpatrujących
oferty o przyznanie dotacji,
 współpraca z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Urzędu m.st. Warszawy
w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych
do mieszkańców Warszawy,
 określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
 występowanie do władz m.st. Warszawy z odpowiednimi wnioskami w zakresie
swojej działalności,
 aktywna współpraca z Warszawską Radą Pożytku, Dzielnicowymi Komisjami Dialogu
Społecznego i Forum Dialogu Społecznego.
W 2015 roku funkcjonowały 32 KDS-y działając przy 12 biurach Urzędu m.st. Warszawy:
1. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Komisja Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego
2. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dialogu Społecznego ds. Ratownictwa i Ochrony Ludności
3. Biuro Edukacji
Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji
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4. Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym
Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu
5. Biuro Kultury
Komisja Dialogu Społecznego ds. Kultury
Komisja Dialogu Społecznego ds. Muzyki
Komisja Dialogu Społecznego ds. Tańca
Komisja Dialogu Społecznego ds. Teatru
6. Biuro Marketingu Miasta
Komisja Dialogu Społecznego ds. Warszawskiej Wisły
7. Biuro Ochrony Środowiska
Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt
Komisja Dialogu Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego
8. Biuro Polityki Zdrowotnej
Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji Zdrowia
9. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Komisja Dialogu Społecznego ds. Bezdomności
Komisja Dialogu Społecznego ds. Lokalnego Systemu Wsparcia
Komisja Dialogu Społecznego ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny
Komisja Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności
Komisja Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów
Komisja Dialogu Społecznego ds. Pomocy Najuboższym
Komisja Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego
Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi
Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS
Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Komisja Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku
10. Biuro Sportu i Rekreacji
Komisja Dialogu Społecznego ds. Rekreacji
Komisja Dialogu Społecznego ds. Sportu
Komisja Dialogu Społecznego ds. Upowszechniania Kultury Fizycznej
11. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
12. Centrum Komunikacji Społecznej
Komisja Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców
Komisja Dialogu Społecznego ds. Partycypacji Obywatelskiej
Komisja Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających
Komisja Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania
W 2015 roku komisje dialogu społecznego skupiały łącznie 723 organizacje. Ogółem w 2015
roku odbyło się 225 posiedzeń KDS-ów. Najwięcej razy spotkała się Komisja Dialogu
Społecznego ds. Transportu, odbyła 20 posiedzeń. W każdym posiedzeniu KDS-u brało udział
średnio 11 przedstawicieli organizacji. Wszystkie protokoły można przeczytać na stronie
www.ngo.um.warszawa.pl. Należy tu zaznaczyć, że w 2014 roku trzy Komisje nie złożyły
sprawozdań rocznych a w 2015 roku tych komisji było już 7.
Przedstawiciele KDS-ów włączali się w działania animacyjne realizowane przez biura
merytoryczne na rzecz mieszkańców, brali udział w konsultowaniu dokumentów
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strategicznych dla miasta. Uczestniczyli również w komisjach konkursowych do oceny ofert
złożonych w trybie tzw. małych grantów realizacji zadań publicznych.

5. Dzielnicowe komisje dialogu społecznego
Dzielnicowe komisje dialogu społecznego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi
przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz dzielnice m.st. Warszawy. W każdej
dzielnicy m.st. Warszawy może działać jeden DKDS. W skład DKDS-u wchodzi po jednym
przedstawicielu zainteresowanych organizacji, działających w zakresie zadań publicznych
należących do dzielnicy, oraz przynajmniej jeden przedstawiciel Miasta, delegowany przez
zarząd dzielnicy. Do istniejącego DKDS-u zainteresowana organizacja może przystąpić
w dowolnym momencie. Do głównych zadań DKDS-ów należy:
• opiniowanie i współtworzenie dokumentów i aktów prawnych wydawanych przez
organy dzielnicy, z zakresie działalności danej komisji,
• opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z priorytetowymi zadaniami
publicznymi określonymi w programie współpracy,
• delegowanie przedstawicieli do udziału w komisjach konkursowych rozpatrujących
oferty o przyznanie dotacji,
• współpraca z właściwą dzielnicą w celu polepszenia i podwyższenia efektywności
działań kierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy,
• określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
• występowanie do władz miasta z odpowiednimi wnioskami w zakresie swojej
działalności,
• aktywna współpraca z WRP, KDS-ami i FDS-em.
W 2015 roku działało siedemnaście Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego:
1. DKDS Bemowo,
2. DKDS Białołęka,
3. DKDS Bielany,
4. DKDS Mokotów,
5. DKDS Ochota,
6. DKDS Praga-Południe,
7. DKDS Praga-Północ,
8. DKDS Rembertów
9. DKDS Śródmieście,
10. DKDS Targówek,
11. DKDS Ursus,
12. DKDS Ursynów,
13. DKDS Wawer,
14. DKDS Wesoła,
15. DKDS Wola,
16. DKDS Włochy,
17. DKDS Żoliborz.
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W 2015 r. DKDS-y skupiały 568 organizacji. Odbyło się 112 spotkań. Najwięcej spotkań
odbyło się w DKDS Bemowo i Targówek – 11, a najmniej w DKDS Wesoła – 1. Ponadto
odbywały się spotkania prezydiów i zespołów roboczych. Wszystkie DKDS-y zostały
zaproszone do konsultowania tematów i treści zadań konkursowych oraz w spotkaniach
zespołów w sprawie oceny małych grantów. Sprawozdania roczne z działalności dostępne są
na stronie www.ngo.um.warszawa.pl. Należy tu zaznaczyć, że w 2015 roku jeden DKDS nie
złożył sprawozdania. Ponadto DKDS-y inicjowały wiele innych działań realizowanych przy
współpracy Urzędu Dzielnicy oraz innych DKDS-ów.

6. Forum Dialogu Społecznego

Forum Dialogu Społecznego (dalej jako Forum lub FDS) działa
na podstawie § 29 Programu, głównym celem Forum jest
wzmocnienie i pogłębienie współpracy m.st. Warszawy
z organizacjami pozarządowymi poprzez wymianę informacji
pomiędzy komisjami dialogu społecznego i dzielnicowymi
komisjami dialogu społecznego.
W 2015 roku Forum odbyło 11 spotkań, w których uczestniczył m.in. Pełnomocnik Prezydent
m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi p. Marcin Wojdat, Dyrektor
Centrum Komunikacji Społecznej oraz przewodniczący i przedstawiciele KDS-ów i DKDS-ów.
Wszystkie posiedzenia forum były jawne i otwarte.
Głównymi tematami poruszanymi podczas spotkań Forum w 2015 roku były bieżące
wydarzenia i informacje na temat działań Urzędu m.st. Warszawy skierowane
do organizacji pozarządowych, przebieg spotkań WRP, otwarte konkursy ofert i procedura
konkursowa. Ponadto w trakcie spotkań członkowie FDSu zajmowali się poniższymi
zagadnieniami dotyczącymi:











Informacja na temat bieżącej pracy KDS-ów i DKDS-ów.
Informacja na temat bieżącej pracy Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Omówienie problemów otwarcia placówek oświatowych dla NGO-sów.
Przekazano informacje o konkursie na najlepsza Warszawską inicjatywę w 2015 roku
S3KTOR.
Omówiono założenia inicjatywy lokalnej.
Omówiono funkcjonowanie Lokalnych Systemów Wsparcia
Omówiono system wydawania nowych kart parkingowych w Stołecznym Centrum Osób
Niepełnosprawnych.
Podczas Forum został przedstawiony nowy dyrektor w CKS Krzysztof Mikołajewski.
Omówiono kwestie związane ze zmianami w CKS.
Konsultowano program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 oraz jego
znaczeniu dla współpracy Urzędu z III sektorem. Dyskutowano o bieżących i przyszłych
kierunkach, w których współpraca będzie się toczyć, oraz o tym jakie miejsce w tej
współpracy zajmują aktywiści oraz niesformalizowane grupy działające na rzecz
społeczności lokalnych.
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Omówiono działania podejmowane na rzecz Seniorów w Urzędzie m.st. Warszawy.
Forum było spotkaniem konsultacyjnym Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy
i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) z udziałem dyrekcji CKS.
Omówiono temat boisk szkolnych dostępnych dla społeczności lokalnej po zamknięciu
placówki oświatowej.
Omówiono pracę Warszawskiej Rady Seniorów.
Omówione zostało procedowanie przy budżecie partycypacyjnym.
Omówienie zasad udostępniania bazy szkolnej na potrzeby organizacji pozarządowych,
która została wypracowana przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy i KDS ds. Edukacji.
Dyskutowano nad Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
m.st. Warszawy.
Dyskutowano nad odświeżeniem formuły Forum Dialogu Społecznego, oraz jak
zmotywować przedstawicieli organizacji do uczestnictwa w FDS.
Przypomniano historię Centrum Komunikacji Społecznej oraz czym się zajmuje Wydział
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Omówiono z udziałem dyrekcji CKS kwestie związane z przygotowaniem m.st. Warszawy na
przyjęcie uchodźców.
Zapoznano się platformą CivilHub.
Dyskutowano o zasadności umieszczenia w umowach zawieranych przez m.st. Warszawę
zapisów antydyskryminacyjnych, treści klauzuli, procesu wdrożenia zapisów.
W ramach Forum utworzony został Zespół programowy Forum Dialogu Społecznego w skład
którego wchodzą przedstawiciele Komisji Dialogu Społecznego: Tomasz Harasimowicz
z KDS-u ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS, Barbara Kapturkiewicz – przedstawiciel
KDS ds. Edukacji oraz Marta Knyps z KDS ds. Niepełnosprawności.

7. Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego
Organizację oraz tryb działania WRP na lata 2015-2017 określa uchwała nr XLIX/1374/2013
Rady m.st. Warszawy z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz
organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. Woj.
Maz. poz. 1162), przyjęta zgodnie z art. 41 i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).
Do zadań Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności:
● opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin, projektów
uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w
art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
● wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
● udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji
publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy,
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● wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do
realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
W maju 2015 roku, Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego pod
przewodnictwem Włodzimierza Paszyńskiego i Anny Gierałtowskiej, zakończyła pracę.
Od stycznia do maja odbyło się pięć posiedzeń Rady, w tym uroczyste XXVI, z udziałem
Prezydent Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, która podziękowała wszystkim za udział w pracach
Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. Podkreśliła, że działania
Rady przyczyniły się do wzmocnienia systemu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami
oraz do uwzględnienia głosów środowiska pozarządowego w przygotowywaniu niektórych
uchwał Rady m.st. Warszawy. W dowód wdzięczności wręczyła wszystkim podziękowania i
drobne upominki.
W skład Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji na podstawie
uchwały Rady m.st. Warszawy nr LI/1496/2013 z dnia 7 marca 2013 r. oraz zarządzenia
Prezydenta m.st. Warszawy nr 4259/2013 z dnia 7 maja 2013 r., wchodzili:
- przedstawiciele Prezydenta m.st. Warszawy:
Adam Grzegrzółka,
Jarosław Jóźwiak,
Martyna Leciak,
Karolina Malczyk,
Włodzimierz Paszyński,
Olga Pilarska-Siennicka,
Marcin Wojdat,
-przedstawiciele Rady m.st. Warszawy:
Rafał Dorosiński,
Andrzej Golimont,
Jarosław Szostakowski,
-przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
Marek Chodaczynski,
Alina Gałązka,
Anna Gierałtowska,
Rafał Jachimiak,
Ewa Kolankiewicz,
Maria Lehman,
Marta Lewandowska,
Andrzej Mrowiec,
Andrzej Trzeciakowski,
Bartłomiej Włodkowski.
Na XXII posiedzeniu WRP swoją rezygnację z członkowstwa w Radzie złożył Andrzej
Golimont. Na jego miejsce Rada m.st. Warszawy w dniu 12 lutego 2015 r. wyznaczyła Panią
Małgorzatę Żuber-Zielicz, która uczestniczyła w pracach Rady od 18 marca 2015 roku.
Zespoły robocze powołane przez Radę w 2015 do prowadzenia spraw w zakresie:
a) procedur kontroli i sprawozdań;
b) ekspertów;
c) wieloletniego programu współpracy;
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d) konkursu S3KTOR.
Największą skutecznością i intensywnością prac wykazał się zespół roboczy ds. Wieloletniego
Programu Współpracy, który rozpoczął prace w 2014 roku i bardzo intensywnie pracował
do połowy roku 2015 pod przewodnictwem Marty Lewandowskiej. W wyniku tych działań
powstał Program Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi
do roku 2020, przyjęty uchwałą Rady m.st. Warszawy w lipcu 2015 roku.
Zespół ds. ujednolicenia procedur przyznawania dotacji organizacji pozarządowym podzielił
się na trzy grupy:
- Zespół ds. konkursów ofert, który pracuje nad ujednoliceniem zapisów w zakresie:
ogłoszenie konkursowe, oferta, ocena formalna i merytoryczna, komisja konkursowa,
eksperci, dostęp do informacji, ogłoszenie wyników;
- Zespół ds. umowy i realizacji zadania, który pracuje nad ujednoliceniem najważniejszych
zagadnień w zakresie: uaktualnienia kosztorysu i harmonogramu, kształtu umowy, realizacji
zadania (w tym zmiany w załącznikach do umowy, kontrola w trakcie trwania realizacji
zadania zarówno finansowa jak i merytoryczna);
- Zespół ds. kontroli i sprawozdawczości, który pracuje nad ujednoliceniem najważniejszych
zagadnień w zakresie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania, kontroli dowodów
księgowych, kontroli zewnętrznej (ujednolicenie wymogów i wytycznych) i krzyżowa.
Zespół ds. konkursu S3KTOR zdecydował, że prace należy podjąć w 2016 roku i skupić się nad
zmianą modelu konkursu.
Dyżury przedstawicieli Rady
W roku 2015 członkowie Rady pełnili dyżury w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy udzielając porad dla organizacji pozarządowych w sprawach trudnych.
Przyjmowali propozycje i postulaty. Odbyło się 11 takich dyżurów.
Procedurę wyłaniania kandydatur na członków Rady ogłosił Prezydent m.st. Warszawy
w dniu 19 stycznia 2015 roku, przekazując harmonogram prac, które przedstawiały się
następująco: od 2 lutego do 6 marca - zgłaszanie kandydatur przedstawicieli organizacji
pozarządowych; od 9 do 13 marca - zebranie informacji uzyskanych zgłoszeń z KDS-ów; od 16
marca do 17 kwietnia - publikacja na stronie Miasta i głosowanie; 27 kwietnia - ogłoszenie
wyników głosowania.
W terminie od 2 lutego do 6 marca 2015 roku Komisje Dialogu Społecznego mogły zgłaszać
po jednej kandydaturze na przedstawiciela organizacji pozarządowych do Warszawskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego. Po zgłoszeniu kandydatur przez komisje dialogu
społecznego, weryfikacji tych zgłoszeń i opublikowaniu listy kandydatur, każda organizacja
pozarządowa, działająca na terenie m.st. Warszawy mogła w terminie od 16 marca do 17
kwietnia 2015 roku oddać głos na maksymalnie 10 kandydatur. Dzięki zaproponowanej
formule wyborów wszystkie warszawskie organizacje pozarządowe mogły, w sposób
demokratyczny i bezpośredni, zadecydować o wyborze swoich przedstawicieli do tej Rady.
W wyniku naboru ze strony pozarządowej zostało zgłoszonych 16 kandydatów, na których
oddano w sumie 904 ważne głosy.
Po zweryfikowaniu oddanych głosów 27 kwietnia 2015 roku na stronie internetowej
www.ngo.um.warszawa.pl została opublikowana lista 10. osób rekomendowanych
Prezydentowi m.st. Warszawy do składu Warszawskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego, które otrzymały najwięcej głosów w kolejności alfabetycznej.
1)
Marek Chodaczyński,
2)
Paulina Gajownik,
3)
Anna Gierałtowska,
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4)
Tomasz Harasimowicz,
5)
Agnieszka Kozłowska,
6)
Marta Lewandowska,
7)
Andrzej Mrowiec,
8)
Marek Ślusarz,
9)
Andrzej Trzeciakowski,
10)
Bartłomiej Włodkowski.
Prezydent wskazał 7. swoich przedstawicieli:
1)
Jarosław Jóźwiak
2)
Katarzyna Łęgiewicz
3)
Tomasz Pactwa
4)
Olga Pilarska
5)
Janusz Samel
6)
Joanna Szwajcowska
7)
Marcin Wojdat
Rada m.st. Warszawy wskazała trzy kandydatury na członków WRP spośród radnych
m.st. Warszawy (uchwała nr VIII/167/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie wskazania kandydatów na członków Warszawskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego). Przedstawiciele Rady m.st. Warszawy:
1)
Anna Rożek,
2)
Jarosław Szostakowski,
3)
Anna Żuber - Zielicz;
Zarządzeniem nr 768/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2015
roku została utworzona Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego na III kadencję.
Pierwsze posiedzenie odbyło się 18 czerwca 2015 roku i miało uroczysty charakter.
Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz pogratulowała nowym członkom Rady.
Wyraziła przekonanie, że tak jak poprzedniej Radzie uda się wypracować rozwiązania, które
pełniej oddadzą ideę współpracy, opartej na podstawowych zasadach – m.in. pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Wręczyła
imienne nominacje dziękując wszystkim za zaangażowanie i chęć pracy w Radzie, która ma
charakter społeczny bez prawa do wynagrodzenia, także w postaci ryczałtowej. Następnie
wskazała Jarosława Jóźwiaka na Przewodniczącego Rady. Strona pozarządowa wskazała
Andrzeja Mrowca na Wiceprzewodniczącego. Przyjęto Regulamin działalności Warszawskiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Rada pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady m.st. Warszawy:
1.
w sprawie Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022;
2.
w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą
„Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt’;
3.
zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta stołecznego Warszawy;
4.
w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;
5.
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
m.st. Warszawy w 2016 roku;
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6.
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2018;
7.
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań Na Rzecz
Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2016 – 2018;
8.
w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m. st. Warszawie na lata
2015-2017;
9.
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2020;
10.
w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy z organizacjami
pozarządowymi do 2020 roku.
W 2015 roku WRP wydała opinie w następujących sprawach:
1)
przyjęto sprawozdanie z realizacji programu współpracy m.st. Warszawy w 2014 roku
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2)
zaproponowano, aby opracować i wdrożyć jednolity systemu opłat związanych
z udostępnieniem pomieszczeń w budynkach szkolnych i ośrodkach sportowych
organizacjom pozarządowym. W tym celu zaproszono do współpracy Biuro Edukacji i Biuro
Sportu i Rekreacji. Rada wniosła kilka istotnych zmian do projektu zarządzenia Prezydenta w
tej sprawie;
3) zgłoszono postulat, żeby nad projektem rocznego programu współpracy m.st. Warszawy
z organizacjami pozarządowymi pracowały osoby z poprzedniej kadencji, gdyż łatwiej będzie
określić cele i zadania zapisane w Programie Rozwoju Współpracy. Do grona Zespołu
roboczego dołączyły: Olga Pilarska-Siennicka, Marek Ślusarz, Paulina Gajownik i Anna
Gierałtowska. Zespół roboczy pracował w lipcu i sierpniu, na początku września zakończył
prace nad dokumentem;
4) rozpatrzono wnioski z Dzielnicy Ochota i Dzielnicy Żoliborz o wyrażenie zgody
na przesunięcie środków przeznaczonych w budżecie dzielnicy na realizację zadań
publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert
na inne zadania. Wniosek Dzielnicy Ochota uzyskał pozytywną opinię WRP, zaś wniosek
Dzielnicy Żoliborz (z uwagi na małe rozdysponowanie środków w ramach procedury
konkursowej w porównaniu do wysokości planowanych przesunięć) nie uzyskał pozytywnej
opinii. Wyrażono również pozytywna opinię na temat przesunięć środków na wniosek Biura
Sportu i Rekreacji;
5) wskazano trzech przedstawicieli strony pozarządowej Rady do pracy w Zespole
Sterującym ds. realizacji Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy z organizacjami
pozarządowymi do 2020 roku. Zespół powołany został na cały okres realizacji PRW, czyli do
2020 roku. Do prac w zespole rekomendowano: Martę Lewandowską, Ewę Kolankiewicz i
Andrzeja Mrowca;
6) przedstawiciele Rady pracowali w zespołach roboczych analizujących uwagi zebrane
podczas konsultacji społecznych projektów: Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania
Akoholizmowi w 2016 roku Anna Gierałtowska, Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
lata 2016-2018 Tomasz Harasimowicz, Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań
Na Rzecz Osób Żyjących z HIV Magdalena Ankiersztejn-Bartczak;
7) wytypowano przedstawiciela Rady do pracy w Komitecie Rewitalizacji Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji ZPR, którym został Bartłomiej Włodkowski;
8) zgłoszono postulat włączenia przedstawicieli strony pozarządowej WRP w prace nad
procesem aktualizacji Strategii Rozwoju Warszawy w sposób uwzględniający uczestnictwo
przedstawicieli organizacji pozarządowych lub przedstawicieli WRPP (lub osoby posiadającej
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jej rekomendację) przynajmniej w Komitecie Sterującym ds. aktualizacji strategii Komitetu
Sterującego Aktualizacji poprzez przemodelowanie struktury organizacyjnej odpowiadającej
za jej przygotowanie i przeprowadzenie.
W roku 2015 odbyło się 6 posiedzeń Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
gdzie średnia frekwencja wynosiła 87,5%.
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