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WSTĘP 
 

Po uchwaleniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, postępuje proces włączania organizacji pozarządowych 

w system wykonywania zadań publicznych, zwłaszcza w obszarze usług społecznych. 

Zgodnie z art. 5 ust.1 cyt. ustawy, administracja rządowa realizuje zadania ze sfery publicznej 

we współpracy z III Sektorem, zgodnie z zasadą pomocniczości państwa, w świadczeniu 

usług społecznych przy wykorzystaniu środków publicznych. Punktem wyjścia stało się 

tworzenie własnych programów współpracy, które uwzględniałyby specyfikę obszaru: 

identyfikacja konkretnych problemów, zakres działalności organizacji pozarządowych, 

możliwość realizacji zadań publicznych i ich finansowania, sytuację społeczno-ekonomiczną 

ludności zamieszkującej obszar. Niezbędnym jest włączenie podmiotów pozarządowych 

w system funkcjonowania regionu lubuskiego na zasadzie równoprawnego partnerstwa. 

Wynikający z art.5b ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

ustawowy obowiązek opracowania programu współpracy administracji rządowej z III 

Sektorem, został zrealizowany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

Wojewoda Lubuski wychodzi natomiast z inicjatywą opracowania zasad współpracy z tymi 

podmiotami w obszarze pomocy społecznej. Zadania wynikające z ustawy o pomocy 

społecznej, koncentrujące się na wspieraniu osób i rodzin do życia w godnych warunkach, 

to priorytetowe cele Wojewody Lubuskiego. Aktywnie rozwijające się w tym obszarze 

organizacje pozarządowe działające na terenie woj. lubuskiego to z kolei ogromny potencjał 

do realizacji tego celu.  

Odniesienie znajdują tu zapisy ustawy o pomocy społecznej, która w art. 2 ust 2 

wskazuje, że pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, 

współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi 

i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz 

osobami fizycznymi i prawnymi. Zgodnie z  art. 25. ust 1 ustawy o pomocy społecznej 

organy administracji rządowej i samorządowej, mogą zlecać realizację zadania z zakresu 

pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji 

zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 

podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie 
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pomocy społecznej. Dodatkowo art. 22 pkt 14 jako zadanie wojewody wskazuje finansowe 

wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy społecznej, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

Działając na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie Wojewoda Lubuski ogłasza otwarte konkursy ofert 

dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej. 

Wskazuje przy tej okazji w priorytetach Konkursu zaobserwowane w toku prowadzonych 

czynności nadzorczo – kontrolnych w pomocy społecznej problemy i potrzeby. Dotyczą one 

tych zadań powierzonych ustawą o pomocy społecznej, na które występuje w województwie 

największe zapotrzebowanie, a jednocześnie najmniejsze zasoby do jego realizacji. 

Organizacje pozarządowe, stanowiące trzeci sektor obok publicznego i prywatnego powstają 

ze społecznej potrzeby, wypełniając lukę, której nie potrafią zapełnić sektory publiczny 

i rynkowy. Realizują zadania społeczne, wynikające z polityki państwa i jego zadań, lub te, 

które mimo istniejącego zapotrzebowania nie znalazły chętnych do ich spełniania, ani wśród 

organizacji publicznych, ani prywatnych, zorientowanych na zysk. 

Wieloletnie doświadczenie służb Wojewody Lubuskiego w realizacji Konkursu 

pozwoliło sformułować wnioski dotyczące mocnych i słabych stron w zakresie włączania się 

organizacji pozarządowych w realizację zadań pomocy społecznej. Trudności często są 

skutkiem wielopłaszczyznowej realizacji zadań przez organizacje pozarządowe, gdzie pomoc 

społeczna stanowi jeden z wielu, często marginalnych aspektów oddziaływań. Skutkuje to 

brakiem pełnej wiedzy o celowości realizacji danego zadania, jak również celowości ścisłej 

współpracy z jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Podmiot pozarządowy posiada 

również inną znajomość potrzeb klienta, wielokrotnie klienta wspólnego z jednostką 

organizacyjną pomocy społecznej. Zdarza się, że podmioty pozarządowe i rządowe działając 

na jego rzecz, podejmują wydawałoby się słuszne, patrząc z perspektywy każdego z nich 

działania, jednak w procesie pomagania niespójne i nieukierunkowane. Ze strony samych 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej często dostrzegalny jest brak właściwego 

zaangażowania w budowanie partnerstwa z podmiotami III sektora. Warto przy tym 

wymienić walory takich praktyk. Jest to  przede wszystkim możliwość poszerzenia wsparcia 

dla potrzebujących, a także rozwinięcie możliwości sposobu jego realizacji. Podmioty 

III sektora potrzeby i problemy klientów pomocy społecznej postrzegają przez inny pryzmat, 

empatycznie, z pełnym zaufaniem i wiarą w skuteczność swoich działań. Cechuje je 

niezależność, spontaniczność, innowacyjność oraz co bardzo istotne, rozpoznanie potrzeb 
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i problemów społecznych u podstaw, szczególnie kwestii trudnych i drażliwych społecznie. 

Działania jednostek samorządu terytorialnego często obwarowane są przepisami, czynnikiem 

administracyjnym, obowiązującą dokumentacją. Wspólna realizacja działań może 

zrównoważyć obie sytuacje, wzbogacić doświadczenia obu stron, a przede wszystkim 

wzmocnić wsparcie dla klienta.   

Rozległość podejmowanych działań i ich społeczny charakter oraz stale wzrastający 

poziom realizowanych usług i zadań powoduje, iż niezbędne jest wpisanie na stałe sektora 

pozarządowego w system funkcjonowania środowiska lokalnego. 

Program został stworzony jako narzędzie dla podmiotów działających w obszarze 

pomocy społecznej, wskazujące ideę współpracy podmiotów III sektora z samorządem 

i Wojewodą Lubuskim.  

 Przybliżenie założeń Programu, sposobu ich realizacji powinno wpłynąć korzystnie 

na docelowy podmiot oddziaływania, jakim są klienci pomocy społecznej, a także zbudować 

partnerskie relacje w lokalnych środowiskach.  
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I. Postanowienia ogólne Programu. 

 

Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) wojewodzie – rozumie się przez to Wojewodę Lubuskiego 

2) urzędzie – rozumie się przez to Lubuski Urząd Wojewódzki 

3) organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 

ust. 2 oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa 

w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) 

4) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.)  

5) ustawie o pożytku – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 

ze zm.) 

6) ustawie o pomocy społecznej – rozumie się przez to ustawę z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.); 

7) komisji – rozumie się przez to komisje konkursowe powołane w celu opiniowania 

złożonych ofert, o których mowa w art. 15 ust. 2a cyt. ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie; 

8) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 

ust. 2 cyt. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;  

9) Programie – rozumie się przez to Program współpracy Wojewody Lubuskiego 

w latach 2017 - 2021 z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej;  

10) wydziale – rozumie się przez to Wydział Polityki Społecznej LUW;  

11) stronie www. – rozumie się przez to stronę  www.lubuskie.uw.gov.pl ;  

12) tablicy ogłoszeń – rozumie się ogólnodostępną w holu Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. tablicę ogłoszeń;  

13) konsultacjach – rozumie się podaną do publicznej wiadomości informację 

o możliwości skonsultowania z pracownikami Wydziału Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, sposobu sporządzenia oferty i planowanych 

w niej działań, przed przestąpieniem do konkursu;  

14) Oddziale – rozumie się Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej w Wydziale 

Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

 

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/
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II. Cel główny i cele szczegółowe  Programu 

 

Zadaniem Wojewody jest współpraca z partnerami pozarządowymi w rozwiązywaniu 

danego problemu społecznego z uwzględnieniem specyfiki regionu i zdiagnozowanych w tym 

zakresie potrzeb. Udział Wojewody gwarantuje jakość wybranych przedsięwzięć społecznych, 

natomiast od organizacji pozarządowych oczekuje ich wdrożenia i kontynuacji w miarę 

potrzeby. 

Zawartym w ustawie o pomocy społecznej celem jest umożliwienie osobom 

i  rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie 

pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy 

społecznej jest zapobieganie powyższym sytuacjom przez podejmowanie działań 

zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji 

ze  środowiskiem. Patrząc na zapisy dotyczące celu pomocy społecznej oraz wskazanego 

na  wstępie programu sposobu realizacji zadań (we współpracy z podmiotami III sektora) 

wyłaniają się dwa cele główne: udzielenie adekwatnej do potrzeb, zasobów i możliwości 

pomocy, jak największej grupie potrzebujących oraz budowanie partnerskiej współpracy 

pomiędzy administracją rządową, samorządową, a podmiotami III sektora w obszarze 

pomocy społecznej. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja powyższych celów głównych możliwa jest po określeniu szczegółowych 

dążeń  służących ich osiągnięciu. Uwzględniać one powinny wykorzystanie obserwowanych 

dotąd mocnych stron, jak i dążenie do redukowania słabych. Pierwszym istotnym elementem 

jest zatem dobra diagnoza potrzeb klientów pomocy społecznej, występujących na terenie, 

na  którym organizacja pozarządowa działa. Wiedza taka zgromadzona powinna być 

w samorządach, głównie w ośrodkach pomocy społecznej. Tam po pomoc zgłaszają się sami 

klienci, tam problemy zgłaszają niejednokrotnie inni przedstawiciele społeczności lokalnej. 

Gmina powinna dysponować ustawowo wymaganą strategią rozwiązywania problemów 

Cele główne: 

1. Udzielenie adekwatnej do potrzeb, zasobów i możliwości pomocy, jak największej 

grupie potrzebujących. 

2. Budowanie partnerskiej współpracy pomiędzy administracją rządową, 

samorządową, a podmiotami III sektora w obszarze pomocy społecznej. 
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społecznych, której opracowanie nie jest możliwe bez dogłębnego rozpoznania potrzeb.  

Dynamiczna sytuacja demograficzna, ekonomiczna, gospodarcza w kraju przekłada się 

na problemy społeczne, a tym samym zmusza jednostki organizacyjne pomocy społecznej 

do bieżącego dostosowywania oferty pomocy do zmieniających się stale potrzeb. Organizacje 

zaś posiadają wiedzę o potrzebach klienta opartą na stałym z nim kontakcie, najczęściej 

udzielając pomocy doraźnej, bezpośredniej, szybkiej. Warto połączyć i zweryfikować  

posiadaną wiedzę obu podmiotów celem dokonania rzetelnej diagnozy środowiska 

lokalnego pod względem występujących potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

Kolejną sprawą jest taka działalność podmiotów III sektora, która uzupełni potrzeby 

lokalne w zakresie pomocy społecznej. Często działające lokalnie organizacje pozarządowe 

funkcjonują w zupełnie innym społecznie obszarze, niż oczekiwałyby tego samorządy, 

czy  jednostki organizacyjne pomocy społecznej. W miastach lub większych gminach 

ogłaszane są dla podmiotów III sektora Konkursy na realizację określonych zadań, 

tam wydaje się łatwiejsze dostosowanie oferty organizacji do występujących potrzeb. 

Z  drugiej strony obserwuje się tam większą konkurencyjność. W małych gminach zdarza się, 

że jednostki organizacyjne pomocy społecznej nie mają wiedzy o działających na ich terenie 

organizacjach pozarządowych lub ich zadaniach. Ważnym zatem aspektem będzie 

pozyskanie profesjonalnych partnerów reprezentujących podmioty III sektora. 

Finał podejmowanych działań ma się sprowadzać do wspólnej realizacji zadań 

pomocy społecznej jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów III sektora. Działania 

podejmowane na rzecz danego klienta – po wykorzystaniu wiedzy wszystkich  partnerów 

o  jego potrzebach, możliwościach i zasobach dają szanse na ustalenie ukierunkowanych, 

spójnych i celowych form pomocy. Tym samym zwiększają możliwości osiągnięcia 

zamierzonego celu w pracy z daną osobą. Cel będzie zatem prowadził do uzupełnienia zadań 

pomocy społecznej przez podmioty III sektora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele szczegółowe: 

 

1. Dokonanie rzetelnej diagnozy środowiska lokalnego pod względem 

występujących potrzeb w zakresie pomocy społecznej.  

2. Pozyskanie profesjonalnych partnerów reprezentujących podmioty III sektora.  

3. Uzupełnienie zadań pomocy społecznej przez podmioty III sektora. 
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III. Sposób realizacji zaplanowanych celów. 

 

Sposób realizacji poszczególnych celów szczegółowych zostanie oparty o nałożone 

ustawą o pomocy społecznej na wojewodę kompetencje i obowiązki. Wojewoda ma przede 

wszystkim kompetencje nadzorczo – kontrolne w obszarze pomocy społecznej, ale też m.in. 

obowiązek dokonywania oceny stanu i skuteczności pomocy społecznej. Wiedzę o potrzebach 

klientów pomocy społecznej i stopniu ich zaspokajania czerpie zatem głównie 

z  przeprowadzanych postępowań kontrolnych, analizy sprawozdań, informacji i opinii 

jednostek, rozpatrywania interwencji i spraw klientów indywidualnych, spotkań, konferencji, 

współpracy z przedstawicielami innych służb realizujących zadania na rzecz ochrony 

i wsparcia obywateli. Przytoczone na wstępie przepisy ustawy o pomocy społecznej 

zobowiązują Wojewodę do współpracy z podmiotami III sektora. Współpraca ta opiera się 

głównie o organizowany od wielu lat Konkurs Grantowy Wojewody Lubuskiego 

dla organizacji pozarządowych województwa lubuskiego w obszarze pomocy społecznej. 

Co  roku Wojewoda Lubuski planuje i przeznacza środki finansowe na ten cel, pokazując 

jednocześnie dostrzegalne w pomocy społecznej potrzeby i konieczność ich realizacji 

we współpracy z podmiotami III sektora.  

Realizację ustalonych w Programie celów rozpocznie zatem coroczne ogłoszenie 

Konkursu, o którym mowa wraz z podaniem priorytetów (obserwowanych potrzeb) 

do realizacji przez organizacje pozarządowe. Oczekiwana jest tutaj aktywność zarówno 

ze strony organizacji pozarządowych, jak i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. 

Zainteresowanie Konkursem powinno skutkować współpracą obu stron, a w efekcie 

wzmocnieniem wsparcia dla klienta. Niezbędne jest wspólne ustalenie potrzeb na danym 

terenie. Zainicjować współpracę w tym zakresie może organizacja pozarządowa; ale również 

jednostka organizacyjna pomocy społecznej może poprosić działający na swoim terenie 

podmiot o wystąpienie z ofertą w danym obszarze. Obie strony powinny szczegółowo 

uzgodnić planowany zakres wsparcia poprzez pryzmat faktycznych potrzeb określonej grupy 

klientów.   
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Realizacja zadań pomocy społecznej powinna polegać na udzielaniu profesjonalnej 

pomocy klientom przez podmioty i osoby posiadające odpowiednie kompetencje, 

przygotowanie do realizacji zadań pomocy społecznej, a także wykazujące się rzetelnością, 

ukierunkowaną koncepcją, umiejętnością oceny sytuacji. Oczekiwania w tym zakresie 

dotyczą oceny zasobów organizacji, stopnia jej zaangażowania i możliwości realizacji zadania 

zgodnie z przyjętym priorytetem. Wojewoda Lubuski ogłaszając Konkurs, celem wyłonienia 

partnerów dających gwarancję zapewnienia jakości usług na oczekiwanym poziomie, określa 

warunki jakie musi organizacja spełnić żeby przystąpić do Konkursu. Konkurs, co roku 

ogłaszany jest na stronach BIP, stronie www., na tablicy ogłoszeń Urzędu. Oferty, które 

spełnią wymogi formalne, podlegają ocenie merytorycznej. Podstawowym założeniem 

ogłaszanego konkursu natomiast jest deklaracja współpracy jednostki organizacyjnej pomocy 

społecznej do realizacji założeń zawartych w ofercie. Deklaracja ta sprowadzać się powinna 

przede wszystkim do wyłonienia klientów pomocy społecznej, jako beneficjentów projektu. 

Od stopnia spełnienia oczekiwań merytorycznych zależna jest przyznana kwota dotacji. 

Zlecenie zadania przez Wojewodę następuje w drodze Umowy, z warunków której 

zleceniobiorca musi się rozliczyć na odpowiednim druku sprawozdania. Podpisanie umowy 

przez Zleceniobiorcę (organizację) oznacza obligatoryjną konieczność rozliczenia się 

z przyznanej dotacji, pod rygorem zwrotu środków finansowych. 

 

 

 

 

 

 

Sposób realizacji celu pn. „Dokonanie rzetelnej diagnozy środowiska lokalnego pod 

względem występujących potrzeb w zakresie pomocy społecznej”: 

1. Ogłoszenie przez Wojewodę Konkursu Grantowego dla organizacji 

pozarządowych uwzględniającego potrzeby  społeczne (zawarte w priorytetach 

Konkursu) obserwowane w skali województwa lubuskiego. 

2. Dokonanie rozpoznania potrzeb klientów w gminach i powiatach województwa 

lubuskiego przez poszczególne samorządy. 

3. Ocena możliwości realizacji potrzeb klienta przez samorządy we współpracy 

z oferentami. 
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Ogłoszony przez Wojewodę Konkurs dla organizacji pozarządowych bazuje przede 

wszystkim na tzw. priorytetach. Co roku służby wojewody dokonują przeglądu potrzeb 

wynikającego z posiadanej przez nich wiedzy, materiałów i danych. Na tej podstawie 

określają potrzeby, które powinny być priorytetowo wzmocnione na rzecz uzyskania 

pozytywnych rezultatów w pracy z klientem pomocy społecznej. Podstawowy warunek 

zakłada pozyskanie do projektu klientów z pomocy społecznej, co jest jednoznaczne 

z nawiązaniem ścisłej współpracy z jednostką organizacyjną pomocy społecznej. W ofercie 

powinny zatem zostać ujęte te zadania, które jednostka organizacyjna pomocy społecznej 

chce wzmocnić zasobami organizacji pozarządowej. Powinna w dalszej perspektywie uzyskać 

od organizacji realizującej projekt, informację zwrotną nt. uzyskanych w jego toku efektów 

w pracy z klientem, możliwości i założeń pomocy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób realizacji celu pn. „Pozyskanie profesjonalnych partnerów reprezentujących 

podmioty III sektora.”: 

1. Wojewoda Lubuski ogłasza w Konkursie Grantowym warunki formalne 

i  merytoryczne, jakie musi spełnić oferent, żeby przystąpić do realizacji 

projektu. 

2. Jednostka organizacyjna pomocy społecznej zobowiązuje się pisemnie 

(na wymaganej w Konkursie  deklaracji o współpracy) do współpracy 

w realizacji zawartego w ofercie złożonej do konkursu zadania.  

3. Wojewoda podpisuje stosowne umowy z wyłonionymi w oparciu o przyjęte 

do oceny kryteria oferentami. 

 

Sposób realizacji celu pn. „Uzupełnienie zadań pomocy społecznej przez podmioty III 

sektora”: 

1. Wojewoda ogłaszając Konkurs przyjmuje priorytety wg występujących 

w  województwie potrzeb kierując się powierzonymi samorządom zadaniami 

zawartymi w ustawie o pomocy społecznej.  

2. Podmioty III sektora, którym wojewoda zlecił realizację zadania – obejmują 

projektem beneficjentów wyłonionych we współpracy z jednostką organizacyjną 

pomocy społecznej. 

3. Oferenci, którym wojewoda zlecił realizację zadania, w ramach bieżącej 

współpracy przekazują jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej 

informacje zwrotne o uzyskanych efektach w pracy z klientem pomocy 

społecznej.  
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Po zakończeniu realizacji zleconego przez Wojewodę zadania, beneficjenci powinni 

docelowo pozostać w kręgu zainteresowania jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, 

która wykorzystując podjęte w ramach projektu działania, może kontynuować zmierzający 

do określonego stanu, proces pomagania.  
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IV. Zasoby materialne i niematerialne służące realizacji celów. 

 

Zadania z zakresu pomocy społecznej w imieniu i z upoważnienia wojewody realizuje 

Wydział Polityki Społecznej. Organizacyjnie w Wydziale zadania pomocy społecznej 

mieszczą się w kompetencjach Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej. 

Funkcjonują w nim trzy zespoły nadzorczo – kontrolne, realizujące również inne zadania 

z ustawy o pomocy społecznej, oraz odrębne stanowisko ds. umów i kontroli. Nadzorowi 

i kontroli z obszaru pomocy społecznej podlega łącznie ok. 280 jednostek (liczba ta stale 

ulega zmianie). Priorytety do konkursu proponują wszyscy pracownicy Oddziału, o którym 

mowa. Przygotowaniem pozostałych warunków realizacji zadania zajmuje się funkcjonujący 

w Oddziale zespół ds. nadzoru i kontroli ośrodków pomocy społecznej. Ten zespół zajmuje 

się również techniczną oprawą Konkursu. Ostateczne warunki Konkursu zatwierdza 

Wojewoda Lubuski. Szczegółowy tryb ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych 

konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze środków Wojewody określa cyt. ustawa 

o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a warunki konkursów zamieszcza się 

w ogłoszeniach o konkursie. 

  Po ukazaniu się ogłoszenia o konkursie wszyscy potencjalni oferenci mają możliwość 

skonsultowania projektów z wyznaczonymi pracownikami Wydziału Polityki Społecznej. 

Informacja o konsultacjach wraz z ich terminem pojawia się na stronach BIP i www.  

  Oferty podlegają ocenie, której dokonuje powołana przez Wojewodę Komisja 

Konkursowa, według przyjętych przez nią kryteriów. W jej skład wchodzą przedstawiciele 

wojewody oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy mogą się zgłosić 

do  udziału w pracach Komisji, w drodze ogłoszonego przez Wojewodę Lubuskiego 

na  stronach BIP i www. otwartego naboru.  

Ogłoszenie wyników konkursu podawane jest do publicznej wiadomości, zgodnie 

z zasadami określonymi w ustawie o pożytku. Od dnia ogłoszenia wyników konkursu oferent 

zobowiązany jest w terminie 14 dni dostarczyć dokumenty niezbędne do podpisania umowy, 

które są wskazane w ogłoszeniu. Umowa zostanie podpisana niezwłocznie, o ile realizujący 

zadanie dostarczy w wymaganym terminie wszystkie niezbędne dokumenty. Niedostarczenie 

przez organizację wymaganych dokumentów lub niedopełnienie obowiązków koniecznych 

do zawarcia umowy w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie może skutkować 

odstąpieniem Wojewody od zawarcia umowy. 
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Służby Wojewody dokonując oceny przedłożonego sprawozdania z realizacji zadania 

podejmują decyzję o słuszności dokonania kontroli w zakresie sposobu realizacji umowy oraz 

prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu wojewody. Kontrola może również zostać 

przeprowadzona w toku realizacji zleconego umową zadania.  
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Podsumowanie  

 

   

 Program będzie podlegał cyklicznej weryfikacji przez służby Wojewody Lubuskiego, 

co roku, po zakończeniu procedury Konkursowej dla organizacji prorządowych. Być może, 

stały monitoring postępów w realizacji celów wykaże potrzebę  weryfikacji części zapisów. 

 

Reasumując realizacja zawartych w Programie celów wraz z wykorzystaniem sposobu ich 

realizacji koncentruje się na: 

1. Ogłoszeniu przez Wojewodę Lubuskiego Konkursu Grantowego dla organizacji 

pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej. 

2. Organizacji konsultacji dla tych organizacji, które zamierzają złożyć ofertę 

w Konkursie Wojewody. 

3. Ocenie złożonych w Konkursie ofert dokonywanej przez Komisje Konkursową. 

4. Podaniu do publicznej wiadomości zatwierdzonego przez Wojewodę podziału 

środków dla poszczególnych organizacji pozarządowych. Przekazaniu informacji 

pisemnej o nie spełnionych wymogach do organizacji, które z tych względów 

odrzucono.  

5. Uzupełnieniu ofert przez organizacje pozarządowe, o aktualizację kosztorysu 

dostosowanego do wysokości przyznanej kwoty dotacji.  

6. Podpisaniu umowy z podmiotem, któremu przyznano dotacje.  

7. Rozliczeniu wykorzystania dotacji. 

8. Ewentualnej decyzji o kontroli sposobu wykonania zadania. 

 

Ponadto: 

1. Wojewoda może wystawić referencje organizacjom pozarządowym, z którymi 

współpracuje, i które rzetelnie wywiązywały się z realizowanych zadań. 

2. Wojewoda lub jego przedstawiciele mogą uczestniczyć w przedsięwzięciach 

z obszaru pomocy społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe, może 

zapraszać przedstawicieli organizacji do udziału we własnych inicjatywach.  

3. Inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy 

Społecznej przyjmują interesantów codziennie w dni robocze, w godz. od 7:30 

do 15:30 w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

oraz w Delegaturze Urzędu w Zielonej Górze – w godz. od 7:30 do 14:30.  



Harmonogram realizacji zadań 
 

Cel główny: 

1.  Udzielenie adekwatnej do potrzeb pomocy, jak największej grupie potrzebujących. 

2. Budowanie partnerskiej współpracy pomiędzy administracja rządową, samorządową, a  podmiotami III sektora w obszarze pomocy 

społecznej. 

 

 

Cele szczegółowe Sposób realizacji  

 

Osoby 

odpowiedzialne 

Czas i miejsce realizacji 

 

 

Dokonanie rzetelnej diagnozy 

środowiska lokalnego pod 

względem występujących potrzeb 

w zakresie pomocy społecznej 

Ogłoszenie przez Wojewodę Konkursu 

Grantowego dla organizacji 

pozarządowych uwzględniając potrzeby 

społeczne (zawarte w priorytetach 

konkursu) obserwowane w skali 

województwa lubuskiego 

Wydział Polityki 

Społecznej  

Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego 

w Gorzowie Wlkp. 

Strona BIP, strona www, 

tablica ogłoszeń w LUW 

 

marzec/kwiecień każdego roku 

Dokonanie rozpoznania potrzeb klientów 

w gminach i powiatach województwa 

lubuskiego przez poszczególne samorządy 

Na bieżąco w toku 

realizowanych zadań 

Ocena możliwości realizacji potrzeb 

klienta przez samorządy we współpracy 

z oferentami 

 

Oferenci, jednostki 

organizacyjne pomocy 

społecznej 

działanie poprzedzone 

złożeniem oferty 
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Pozyskanie profesjonalnych 

partnerów reprezentujących 

podmioty III sektora 

Wojewoda Lubuski ogłasza w Konkursie 

Grantowym warunki formalne 

i merytoryczne, jakie musi spełnić oferent, 

żeby przystąpić do realizacji projektu  

 

Wydział Polityki 

Społecznej  

Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego 

w Gorzowie Wlkp. 

 

Strona BIP, strona www, 

tablica ogłoszeń w LUW 

 

marzec/kwiecień każdego roku 

Jednostka organizacyjna pomocy 

społecznej zobowiązuje się pisemnie 

(na wymaganej w konkursie deklaracji 

o współpracy) do współpracy w realizacji 

zawartego w ofercie złożonej do konkursu 

zadania 

 

Oferenci, jednostki 

organizacyjne pomocy 

społecznej 

Dokument stanowiący warunek 

formalny do udziału 

w Konkursie 

Wojewoda podpisuje stosowne umowy 

z wyłonionymi w oparciu o przyjęte do 

oceny kryteria oferentami 

 

Wydział Polityki 

Społecznej  

Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w 

Gorzowie Wlkp. 

 

Każdego roku - po ogłoszeniu 

wyników Konkursu 

 

 

Uzupełnienie zadań pomocy 

społecznej przez podmioty III 

sektora 

Wojewoda ogłaszając Konkurs przyjmuje 

priorytety wg występujących 

w województwie potrzeb kierując się 

powierzonymi samorządom zadaniami 

zawartymi w ustawie o pomocy społecznej 

 

 

Wydział Polityki 

Społecznej  

Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego 

w Gorzowie Wlkp. 

 

Strona BIP, strona www, 

tablica ogłoszeń w LUW 

 

marzec/kwiecień każdego roku 

Podmiot III sektora, któremu wojewoda 

zlecił realizację zadania obejmuje 

projektem beneficjentów wyłonionych 

we współpracy z jednostką organizacyjną 

pomocy społecznej 

 

Oferenci, jednostki 

organizacyjne pomocy 

społecznej 

Na bieżąco – w  ramach 

realizacji zadania 
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Oferenci, którym wojewoda zlecił 

realizację zadania, w ramach bieżącej 

współpracy przekazują jednostkom 

organizacyjnym pomocy społecznej 

informacje zwrotne o uzyskanych efektach  

w pracy z klientem pomocy społecznej 

oferenci na bieżąco – w  ramach 

realizacji zadania i po jego 

zakończeniu 

 

 Czas realizacji zadań: 2017 - 2021 


