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I. Wstęp 

Współpraca organizacji pozarządowych z Samorządem Województwa i mieszkańcami oparta jest 

na zapisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie1) (zwana dalej „ustawą”), 

dokumentach strategicznych oraz uchwalanych corocznie Programach współpracy Samorządu 

Województwa z organizacjami pozarządowymi. 

„Program Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi 

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

i o wolontariacie na 2021 rok” (zwany dalej „Programem”) został przyjęty Uchwałą Nr 163/20 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2020 roku. Powstał w oparciu o wiedzę 

i doświadczenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, jak również organizacji 

pozarządowych, które zgodnie z zasadą partnerstwa zapraszane są do pomocy w lepszym 

identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, jak też zgłaszania swoich propozycji 

rozwiązań. Propozycje do Programu były zbierane w drodze konsultacji internetowych 

i korespondencyjnych. Projekt był również przedmiotem debaty Mazowieckiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego. 

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, współpracując z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz osobami 

kierującymi właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi urzędu i wojewódzkich 

samorządowych jednostek organizacyjnych na bieżąco monitorował realizację Programu. W trakcie 

roku zidentyfikowana została potrzeba nowelizacji Programu. Został on zmieniony uchwałą nr 5/21 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2021 r. 

Zmiany polegały na wpisaniu do Programu zadań finansowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 

Mazowsza, zadania związanego z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków Covid-19, oraz 

na zwiększeniu środków finansowych na zadanie w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz 

ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. Jednocześnie zmodyfikowano zasady związane 

z nowelizowaniem kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych oraz klauzulę informacyjną 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych.  

Niniejszy dokument jest sprawozdaniem z realizacji Programu w 2021 roku. 

II. Współpraca finansowa 

Współpraca Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w obszarze finansowym 

polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych. Odbywa się to w wielu dziedzinach, w szczególności 

pomocy społecznej, edukacji, kultury czy sportu. Województwo odpowiadając na potrzeby 

i oczekiwania mieszkańców wyłania najlepsze projekty na realizację zadań publicznych, wspierając 

je finansowo.  

Tryb otwartego konkursu ofert jest podstawowym trybem zlecania zadań, w którym samorząd 

wybiera organizacje, którym zleca zadanie publiczne i przekazuje dotacje. Środki niewykorzystane 

w ramach konkursów samorząd rozdysponowuje w trybie określonym w art. 19a ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli jako tzw. „małe dotacje”.  

 
1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). 
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W 2021 roku z organizacjami pozarządowymi wyłonionymi po przeprowadzeniu otwartych 

konkursów ofert zawarto 1 538 umów i udzielono im dotacji na łączną kwotę 52 678 162,80 zł. 

Na podstawie art. 19a ustawy udzielono 172 „małe dotacje” na kwotę 1 150 221,00 zł, z czego 

1 100 000,00 zł to środki odrębnie zarezerwowane na małe dotacje, a pozostała kwota to część 

środków niewykorzystanych w konkursach. 

Na podstawie art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych2) udzielono 234 dotacje na łączną kwotę 1 376 528,00 zł. 

Poniższy wykres przedstawia wahania wysokości środków przeznaczanych corocznie na współpracę 

z organizacjami pozarządowymi. Wskazane kwoty (dotacje przekazane w ramach otwartych 

konkursów ofert oraz w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i art. 15zzm ustawy 

z dnia 2 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych) nie uwzględniają środków przeznaczanych dla podmiotów spoza sektora finansów 

publicznych w ramach programów ochrony zabytków i programów wsparcia ochotniczych straży 

pożarnych.  

Wykres 1  
Kwota dotacji przekazywana organizacjom pozarządowym w latach 2016-2021 

 
  

 
2) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.). 
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Środki przeznaczone na współpracę finansową z organizacjami pozarządowymi pochodzą z różnych źródeł, 

co ilustruje poniższy wykres. 

Wykres 2  
Źródła finansowania dotacji w 2021 roku 

 

Część środków tj. środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dochody 

z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi 

o zawartości do 18%, dotacje celowe z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego 

(na zadania w zakresie wspierania pieczy zastępczej) kształtuje się co roku na zbliżonym poziomie. 

Możliwość przekazywania środków pochodzących z dochodów własnych jest uzależniona od takich 

czynników jak wpływy podatkowe czy obciążenie województwa tzw. „janosikowym”, czyli 

obowiązkową wpłatą do budżetu państwa dokonywaną na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 

2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zasilająca rezerwę celową budżetu 

państwa, z której finansowana jest subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego. 

W 2021 roku otwarte konkursy ofert były ogłaszane w 17 obszarach współpracy określonych 

w Programie. Obszar „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” podzielony był 

dodatkowo na 4 podobszary. 
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Tabela 1  
Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu współpracy w 2021 roku 

Środki finansowe 
przeznaczone 

i wykorzystane 
na realizację 

Programu w 2021 roku 
(obszar/podobszar) 

Środki 
zapisane 

w Programie 
współpracy 

Środki faktycznie 
przeznaczone 

na realizację zadań 
określonych 
w Programie 

poprzez ogłoszenie 
konkursu/naboru 

Kwota 
przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

Wkład wniesiony 
przez organizacje 

(finansowy 
i niefinansowy) 

Obszar: 
Przeciwdziałanie 
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym, 
Podobszar: Działania na 
rzecz profilaktyki 
i rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych  

4 400 000,00 4 400 000,00 4 395 880,00 4 395 651,94 910 176,50 

Obszar: 
Przeciwdziałanie 
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym, 
Podobszar: Działania na 
rzecz przeciwdziałania 
zaburzeniom życia 
rodzinnego w związku 
z nadużywaniem 
alkoholu 

2 460 000,00 2 460 000,00 2 453 000,00 2 424 731,37 844 992,23 

Obszar: 
Przeciwdziałanie 
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym, 
Podobszar: Działania 
z zakresu 
przeciwdziałania 
narkomanii 

700 000,00 700 000,00 680 312,50 656 812,50 144 107,00 

Obszar: 
Przeciwdziałanie 
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym, 
Podobszar: Działania 
z zakresu 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie  

1 100 000,00  1 100 000,00 1 024 780,00 1 019 128,88 154 108,00 
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Środki finansowe 
przeznaczone 

i wykorzystane 
na realizację 

Programu w 2021 roku 
(obszar/podobszar) 

Środki 
zapisane 

w Programie 
współpracy 

Środki faktycznie 
przeznaczone 

na realizację zadań 
określonych 
w Programie 

poprzez ogłoszenie 
konkursu/naboru 

Kwota 
przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

Wkład wniesiony 
przez organizacje 

(finansowy 
i niefinansowy) 

Pomoc społeczna, 
w tym pomoc 
rodzinom i osobom  
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób 

500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 552 700,02 

Działalność na rzecz 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym  

14 012 939,00 14 012 939,00 13 997 697,40 13 698 159,96 1 010 436,21 

Działalność na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych 

3 306 081,00 3 306 081,00 3 302 011,11 3 271 349,45 349 391,80 

Wspieranie rodziny 
i systemu pieczy 
zastępczej  

6 535 840,00 6 535 840,00 6 535 840,00 6 514 992,69 517 638,57 

Wspieranie 
i upowszechnianie 
kultury fizycznej 

7 704 777,00 
(kwota 

przeznczona na 
otwarte konkursy 

ofert -6 604 777,00 
+1 100 000,00 

„małe dotacje”) 

6 604 777,00 6 604 777,00 6 413 110,70 8 287 365,56 

Działalność 
wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym 
rozwój 
przedsiębiorczości 

1 375 000,00 1 175 000,00 1 054 369,54 1 050 969,13 142 132,00 

Turystyka 
i krajoznawstwo 

1 500 000,00 1 500 000,00 1 470 000, 00 1 402 868,73 572 391,55 

Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury 
i dziedzictwa 
narodowego Zadania 1-
13 

2 700 000,00 2 700 000,00 2 662 955,00 2 609 993,96 1 704 636,54 

Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury 
i dziedzictwa 
narodowego, Zadanie 
14 (dziedzictwo 
kulinarne) 

250 000,00 250 000,00 249 020,00 247 190,35 65 382,00 
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Środki finansowe 
przeznaczone 

i wykorzystane 
na realizację 

Programu w 2021 roku 
(obszar/podobszar) 

Środki 
zapisane 

w Programie 
współpracy 

Środki faktycznie 
przeznaczone 

na realizację zadań 
określonych 
w Programie 

poprzez ogłoszenie 
konkursu/naboru 

Kwota 
przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

Wkład wniesiony 
przez organizacje 

(finansowy 
i niefinansowy) 

Ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego, 
Zadania 1-2 (edukacja 
przyrodnicza) 

200 000,00 200 000,00 200 000,00 199 850,00 47 320,00 

Ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego, 
Zadanie 3 (ochrona 
powietrza) 

220 000,00 220 000,00 219 846,00 219 753,76 41 642,72 

Ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego, 
Zadanie 4 (ochrona 
pszczół) 

150 000,00 150 000,00 150 000,00 149 906,33 49 877,00 

Nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie 

600 000,00 600 000,00 600 000,00 569 542,37 466 560,94 

Działalność na rzecz 
integracji europejskiej 
oraz rozwijania 
kontaktów 
i współpracy między 
społeczeństwami 

100 000,00 100 000,00 95 429,00 94 192,72 12 569,94 

Działalność na rzecz 
organizacji 
pozarządowych oraz 
podmiotów 
wymienionych w art. 3. 
ust. 3, w zakresie 
określonym w art. 4 
ust. 1 pkt 1-32a ustawy 
o działalności pożytku 
publicznego 
i o wolontariacie 

800 000,00 800 000,00 800 000,00 792 264,24 224 140,75 

Działalność 
wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności 
lokalnych  

3 038 500,00 3 038 500,00 2 963 005,25 2 902 243,66 0,00 

Ratownictwo i ochrona 
ludności 

350 000,00 350 000,00 350 000,00 347 971,24 468 902,55 
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Tabela 2  
Środki finansowe w ramach dotacji udzielonych w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 15 zzm ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

Obszar/podobszar 
współpracy 

Liczba ofert, które 
złożono trybie 

pozakonkursowym 

Liczba 
zawartych 

umów 

Liczba 
podmiotów 

którym 
przyznano 

dotację 

Kwota 
przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

Porządek i bezpieczeństwo 
publiczne - COVID 19 (tryb 
pozakonkursowy nabór) 

234 234 105 1 376 528,00 1 290 878,65 

Środki finansowe 
przeznaczone 

i wykorzystane 
na realizację 

Programu w 2021 roku 
(obszar/podobszar) 

Środki 
zapisane 

w Programie 
współpracy 

Środki faktycznie 
przeznaczone 

na realizację zadań 
określonych 
w Programie 

poprzez ogłoszenie 
konkursu/naboru 

Kwota 
przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

Wkład wniesiony 
przez organizacje 

(finansowy 
i niefinansowy) 

Porządek 
i bezpieczeństwo 
publiczne 

350 000,00 350 000,00 350 000,00 347 943,98  0,00 

Upowszechnianie 
i ochrona praw 
konsumentów 

60 000,00 60 000,00 56 000,00 54 987,69 8 200,00 

Budżet Obywatelski 
Mazowsza 

586 712,00 586 712,00 586 712,00 585 011,81 0,00 

Porządek 
i bezpieczeństwo 
publiczne - COVID 19 
(tryb pozakonkursowy 
nabór) 

1 376 528,00 1 376 528,00 1 376 528,00 1 290 878,65 293 746,17 

Razem 54 376 377,00 53 076 377,00 52 678 162,80  51 759 506,11 16 868 418,05 
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Tabela 3  
Środki finansowe w ramach dotacji udzielonych na podstawie art. 19a ustawy w 2021 roku 

Obszar/podobszar współpracy 

Liczba ofert, które 
złożono na 

podstawie art. 19a 
ustawy 

o działalności 
pożytku 

publicznego  
i o wolontariacie 

Liczba zawartych 
umów 

Kwota 
przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana  
kwota dotacji 

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej  

245 165 1 100 000,00 1 069 573,26 

Działalność na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami 

1 1 4 571,00 4 571,00 

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

1 1 9 750,00 9 750,00 

Działalność na rzecz integracji 
i reintegracji zawodowej 
i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

1 1 10 000,00 10 000,00 

Obszar: Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym, Podobszar: Działania 
na rzecz profilaktyki 
i rozwiązywania problemów 
alkoholowych 

1 1 3 900,00 3 900,00 

Obszar: Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym, Podobszar: 
Działania na rzecz 
przeciwdziałania zaburzeniom 
życia rodzinnego w związku 
z nadużywaniem alkoholu 

1 1 6 000,00 6 000,00 

Obszar: Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym, Podobszar: 
Działania z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii. 

2 2 16 000,00 16 000,00 

Razem 252 172 1 150 221,00 1 119 794,26 

Analiza przeznaczenia środków na poszczególne obszary współpracy wskazuje, że ponad połowa 

środków została przeznaczona na zadania z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej i ochrony 

zdrowia (58%). Przeznaczenie stosunkowo dużych środków na te zadania determinowane jest 

ogromnymi potrzebami w tym zakresie i społeczną wagą problemów, takich jak uzależnienia 

czy wykluczenie społeczne oraz konieczność zapewnienia wsparcia osobom niepełnosprawnym, 

rodzinom i koordynacji zadań związanych z pieczą zastępczą. Z drugiej strony zadania w tym obszarze 

realizowane są ze środków, na wysokość których nie ma wpływu bieżąca sytuacja finansowa. Środki 
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te pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotacji celowej 

z budżetu państwa oraz dotacji z jednostek samorządu terytorialnego. 

Tradycyjnie duża pula (13% środków) została przeznaczona na wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej. Samorząd Województwa nie realizuje zadań w tym obszarze za pośrednictwem własnych 

jednostek organizacyjnych. Zlecanie ich organizacjom pozarządowym jest jedyną możliwością 

wywiązania się z realizacji ustawowego zadania, jakim jest rozwój sportu dzieci i młodzieży. 

Ponadto wsparto przedsięwzięcia związane ze wspomaganiem rozwoju wspólnot i społeczności 

lokalnych (6%), kulturą (6%), turystyką (3%), ochroną przyrody (1%), wsparciem organizacji 

pozarządowych, rozwojem przedsiębiorczości. Najmniej środków – poniżej 1%, przeznaczono 

na zadania w obszarze integracji europejskiej.  

Katalog zadań zlecanych organizacjom pozarządowym do realizacji w drodze otwartych konkursów 

ofert w 2021 roku został rozszerzony o zadania wybrane przez mieszkańców w ramach Budżetu 

Obywatelskiego Mazowsza (6 zadań). 

Podział budżetu dotacyjnego w 2021 roku ilustruje poniższy wykres, natomiast szczegóły dotyczące 

zadań realizowanych w ramach poszczególnych obszarów/podobszarów omówione zostały 

w kolejnym rozdziale sprawozdania. 
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Wykres 3  
Podział środków na dotacje w poszczególnych obszarach współpracy w 2021 roku 

 

Działania na rzecz profilaktyki 
i rozwiązywania problemów 

alkoholowych 
9%

Przeciwdziałanie zaburzeniom 
życia rodzinnego w związku 

z nadużywaniem alkoholu 5%

Przeciwdziałanie 
narkomanii

1%

Przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie 2%

Pomoc społeczna, 
1%

Integracja i reintegracja zawodowa 
i społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 
27%

Działalność na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych
6%

Wspieranie rodziny 
i systemu pieczy 

zastępczej 
13%

Wspieranie 
i upowszechnianie 
kultury fizycznej

13%

Działalność 
wspomagająca 

rozwój gospodarczy, 
w tym rozwój 

przedsiębiorczości
2%

Turystyka 
i krajoznawstwo

3%

Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i 
dziedzictwa 
narodowego

6%

Ekologia i ochrony 
zwierząt oraz 

ochrony 
dziedzictwa 

przyrodniczego
1%

Nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, 

oświata i 
wychowanie

1%

Działalność na rzecz 
integracji europejskiej oraz 

rozwijania kontaktów i 
współpracy między 
społeczeństwami

>1%

Działalność 
na rzecz 

organizacji 
pozarządow
ych (…) 2%Działalność 

wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności 

lokalnych 
6%

Ratownictwo i ochrona 
ludności 1%

Porządek i bezpieczeństwo 
publiczne

1%

Upowszechnianie i ochrona praw 
konsumentów

>1%

Budżet Obywatelski Mazowsza
>1%

Podział środków na dotacje w poszczególnych obszarach 
współpracy w 2021 r.
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Tabela 4  
Zestawienie danych liczbowych dotyczących poszczególnych konkursów ofert ogłoszonych w 2021 roku, 
w tym liczby złożonych ofert i zawartych umów 

Obszar/podobszar 

Liczba 
ogłoszonych 
otwartych 
konkursów 

ofert 

Liczba 
złożonych 

ofert 

Liczba 
ofert, 

które nie 
przeszły 
oceny 

formalnej 

Liczba 
zawartych 

umów 

Liczba 
podmiotów, 

którym 
przyznano 

dotację 

Obszar: Przeciwdziałanie uzależnieniom   
i patologiom społecznym, Podobszar:   
Działania na rzecz profilaktyki   
i  rozwiązywania problemów 
alkoholowych  

3 122 1 52 52 

Obszar: Przeciwdziałanie uzależnieniom   
i patologiom społecznym, Podobszar:   
Działania na rzecz przeciwdziałania 
zaburzeniom życia rodzinnego 
w związku z nadużywaniem alkoholu 

1 40 0 19 14 

Obszar: Przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym, Podobszar:   
Działania z zakresu przeciwdziałania 
narkomanii 

1 51 0 30 30 

Obszar: Przeciwdziałanie uzależnieniom   
i patologiom społecznym, Podobszar:  
Działania z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie  

1 55 1 20 20 

Pomoc społeczna,   
w tym pomoc rodzinom i osobom   
w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

1 22 0 7 7 

Działalność na rzecz integracji   
i reintegracji zawodowej   
i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym  

2 244 7 133 135 

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

1 115 0 47 47 

Wspieranie rodziny   
i systemu pieczy zastępczej  

3 15 1 45 45 

Wspieranie   
i upowszechnianie kultury fizycznej 

1 345 25 177 173 

Działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy,   
w tym rozwój przedsiębiorczości 

3 17 0 12 12 

Turystyka   
i krajoznawstwo 

2 215 3 63 62 
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Obszar/podobszar 

Liczba 
ogłoszonych 
otwartych 
konkursów 

ofert 

Liczba 
złożonych 

ofert 

Liczba 
ofert, 

które nie 
przeszły 
oceny 

formalnej 

Liczba 
zawartych 

umów 

Liczba 
podmiotów, 

którym 
przyznano 

dotację 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego,  
Zadania 1-13 

1 510 12 151 146 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego,  
Zadanie 14 (dziedzictwo kulinarne) 

1 88 0 26 26 

Ekologia i ochrony zwierząt oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
Zadania 1-2 (edukacja przyrodnicza) 

1 110 5 16 16 

Ekologia i ochrona zwierząt 
oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego  Zadanie 3 (ochrona 
powietrza) 

2 35 0 13 13 

Ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 
Zadanie 4 (ochrona pszczół) 

1 53 0 16 16 

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie 

1 173 16 47 44 

Działalność na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijania kontaktów   
i współpracy między społeczeństwami 

1 13 0 3 3 

Działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3. ust. 3, 
w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 
pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 

2 78 2 17 28 

Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych  

1 621 0 601 604 

Ratownictwo  
i ochrona ludności 

1 17 4 12 12 

Porządek   
i bezpieczeństwo publiczne 

2 228 0 24 24 

Upowszechnianie   
i ochrona praw konsumentów  

1 13  0 2 2 

Budżet Obywatelski Mazowsza 6 16 0 6 6 

Razem 40 3 196 77 1 538 1 537 

W 2021 roku ogłoszono 34 otwarte konkursy ofert oraz 6 konkursów na realizację zadań wybranych 

przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W ramach, których wpłynęło  

3 196 ofert. Tylko 77 z nich zostało zaopiniowane negatywnie na etapie weryfikacji formalnej. 

Stanowi to 2,5 % wszystkich złożonych ofert. Samorząd wdraża działania mające na celu wsparcie 
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oferentów. Wymogi formalne w poszczególnych konkursach zostały ograniczone do ustawowego 

minimum, a samorząd stworzył narzędzia pozwalające na wyeliminowanie błędów. W szczególności 

wymienić tu należy dokument „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa 

mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2033 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

w roku 2021”, możliwość uzupełnień i zgłaszania zastrzeżeń do wyników oceny formalnej, możliwość 

skonsultowania poprawności formalnej oferty z pracownikiem odpowiedzialnym za koordynację 

konkursu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub 

samorządowej jednostce organizacyjnej ocenionych negatywnie na etapie oceny formalnej. 

Natomiast oferty składane w konkursach realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej są prowadzone 

z wykorzystaniem elektronicznego systemu zawierającego m. in. generator ofert. Pozwolił 

on na wyeliminowanie błędów związanych z nieprawidłowym wypełnieniem oferty w tym pomyłek 

w kosztorysie czy harmonogramie.  

Umowy na realizację zadań podpisano na podstawie 1 538 ofert – łącznie z 1 537 organizacjami. 

Niektóre podmioty realizowały więcej niż jedno zadanie.  

Na podstawie umów wieloletnich przekazano do realizacji następujące zadania: 

• Zadanie „Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dotkniętych problemem alkoholowym (zadanie realizowane w latach 2020-2022) w obszarze 

„Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”; 

• Zadanie „Udzielenie pomocy i wparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie 

– utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym 

chorobą Alzheimer” (zadanie realizowane w latach 2020-2022) w obszarze Działalność na rzecz 

integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”; 

• Zadanie „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej” (zadanie konkursowe realizowane w latach 

2019-2021) w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”; 

• Zadanie „Zlecenie prowadzenia ośrodków adopcyjnych” (zadanie realizowane w latach 2019-

2023 na podstawie umowy zawartej w 2019 roku) w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu 

pieczy zastępczej”; 

• Zadanie „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego” (zadanie realizowane 

w latach 2020-2022) w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”; 

• Zadanie „Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających 

samodzielność rodzin z dziećmi” (zadanie realizowane w latach 2020-2022) w obszarze 

„Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”; 

• Zadanie „Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu 

ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci 

zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin 

zastępczych” (zadanie realizowane w latach 2020-2022) w obszarze „Wspieranie rodziny 

i systemu pieczy zastępczej”; 

• Zadanie „Powołanie i działanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego 2019 -     

2021” (realizowane w latach 2019-2021 na podstawie umowy zawartej w 2019 roku) w obszarze 

„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”. 
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Wśród podmiotów realizujących zadania publiczne w ramach współpracy finansowej dominują 

stowarzyszenia - 62 %. Szczegółowy podział obrazuje poniższy wykres. 

Wykres 4  
Podział zleceniobiorców ze względu na formę prawną 

  

Zdecydowana większość podmiotów realizujących zadania ma siedzibę w miastach, gdzie działa 

większość organizacji pozarządowych. Organizacje miejskie mają lepszy dostęp do informacji 

i środków finansowych.  

Największy odsetek podmiotów realizujących zadania samorządu województwa mazowieckiego 

ma swoją siedzibę w Warszawie (326), podregionie radomskim (282), siedleckim (253), płockim (269), 

ostrołęckim (184) oraz żyrardowskim (128). Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że tu siedzibę 

mają największe mazowieckie organizacje realizujące zadania na rzecz całego województwa, 

organizacje te mają największe doświadczenie w pozyskiwaniu środków ze źródeł publicznych. 

fundacja
21%

stowarzyszenie
62%

stowarzyszenie 
zwykłe

6%

kościelna osoba 
prawna

1%

związek 
stowarzyszeń

1%

związek sportowy
>1%

stowarzyszenie sportowe
>1%

uczniowski klub sportowy
>1%

spółdzielnia socjalna
>1%

osp
7%

spółka non profit
>1%

spółka prawa 
handlowego

>1%

inne
2%

Podział zleceniobiorców ze względu na formę prawną
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Wykres 5  
Zleceniobiorcy ze względu na siedzibę (Podregiony) 

 

III. Dane dotyczące zadań realizowanych w ramach poszczególnych 

obszarów i podobszarów 

1.  Współpraca w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” 

W ramach obszaru „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” wydzielone zostały 

cztery podobszary, które skupiły zadania o zbliżonym zakresie tematycznym: 

1) „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”; 

2) „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”; 

3) „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”; 

4) „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. 

Alokacja środków na poszczególne zadania oraz osiągnięte rezultaty opisane zostały oddzielnie 

dla każdego z podobszarów. 

1.1. Podobszar „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku 
z  alkoholem” 

Na realizację zadań w formie dotacji w konkursach ofert przekazano łącznie kwotę 2 453 000,00 zł. 

(w tym 1 500 000,00 zł – WPF) z czego wykorzystano 2 424 731,37 zł (w tym 1 473 462,36 – WPF). 

Wkład własny wniesiony przez organizacje (finansowy i niefinansowy) wyniósł 844 992,23 zł. 

Podregion 
ciechanowski

6%

Podregion 
ostrołęcki

10%

Podregion płocki
15%

Podregion 
piaseczyński

3%

Podregion 
radomski 

15%

Podregion siedlecki
14%

m. st. Warszawa
18%

Podregion 
warszawski-

wschodni
5%

Podregion 
warszawski-

zachodni
5%

Podregion 
wołomiński

1%

Podregion 
żyrardowski

7%
inne
1%

ZLECENIOBIORCY ZE WZGLĘDU NA SIEDZIBĘ  (PODREGIONY) 
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Tabela 5  
Współpraca w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku 
z alkoholem” 

L.p. Nazwa zadania Data 
ogłoszenia 
konkursu 

Liczba 
zawartych 

umów 

Liczba 
podmiotów, 

którym 
przyznano 

dotację 

Kwota 
przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

1 Wspieranie realizacji 
programów 
informacyjno-
edukacyjnych 
ukierunkowanych 
na ograniczenie 
przemocy w rodzinie 
w związku 
z nadużywaniem 
alkoholu 

02.03.2021 7 7 300 000,00 299 489,00 

2 Wspieranie realizacji 
programów 
korekcyjno-
edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie 
lub programów 
ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie 
w związku 
z nadużywaniem 
alkoholu 

02.03.2021 6 6 293 000,00 293 000,00 

3 Wspieranie realizacji 
programów 
skierowanych do osób 
współuzależnionych, 
programów pomocy 
psychologicznej 
i psychoterapii dla 
dorosłych członków 
rodzin osób pijących 
szkodliwie, 
uzależnionych oraz 
będących w trakcie 
leczenia odwykowego 

02.03.2021 3 3 60 000,00 59 700,01 

4 „Kuźnia Kreatywności” 
– Program 
wzmacniający proces 
socjalizacji dzieci 
i młodzieży 
ze środowisk 

02.03.2021 3 3 299 980,00 299 980,00 
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L.p. Nazwa zadania Data 
ogłoszenia 
konkursu 

Liczba 
zawartych 

umów 

Liczba 
podmiotów, 

którym 
przyznano 

dotację 

Kwota 
przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

marginalizowanych 
w oparciu o ideę 
twórczej pedagogiki 

5 Wspieranie świetlic 
socjoterapeutycznych, 
środowiskowych 
i klubów 
młodzieżowych, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
realizacji programów 
socjoterapii dla dzieci 
i młodzieży z rodzin 
dotkniętych 
problemem 
alkoholowym (zadanie 
konkursowe 
realizowane w latach 
2020-2022) 

10.03.2020 22 
(umowy 
zawarto  

w 2020 r.) 

22 1 500 000,00 
(transza  

na 2021 r.) 

1 473 462,36  
 

Efekty współpracy 

Rezultaty liczbowe 

• 19 umów z 14 organizacjami pozarządowymi (dodatkowo 22 umowy wieloletnie zawarte w 2020 
r.), 

• ok. 2 400 odbiorców zadania, 

• 7 programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy 

w rodzinie, 

• 6 programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

• 3 programy skierowane do współuzależnionych oraz dorosłych członków rodzin osób pijących 

szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego, 

• 3 programy wzmacniające proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych 

w oparciu o ideę twórczej pedagogiki. 

Rezultaty jakościowe 

• wsparcia w zakresie rehabilitacji oraz reintegracji dla osób uzależnionych od alkoholu 
ze szczególnym uwzględnieniem osób stosujących przemoc domową, 

• zwiększenie poziomu wiedzy z obszaru profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, 

• podniesienie poziomu wiedzy na temat możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy w zakresie 

problemu uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
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• podniesienie poziomu wiedzy na temat zaburzeń funkcjonowania systemu rodzinnego w związku 

z uwikłaniem w życie z osobą uzależnioną,  

• podniesienie poziomu wiedzy na temat sygnałów ostrzegawczych i możliwości uzyskania 

specjalistycznej pomocy w zakresie występującej przemocy domowej, 

• podniesienie poziomu umiejętności komunikacji i asertywnego odmawiania u uczestników 

projektu z grupy osób doświadczających przemocy, 

• podniesienie poziomu wiedzy z zakresu prawnych aspektów dotyczących przemocy domowej, 

• wsparcie programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych lub 

zagrożonych problemem alkoholowym.  

1.2. Podobszar „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” 

Na realizację zadań w formie dotacji w konkursach ofert przekazano łącznie kwotę 4 395 88,00 zł 

(w tym 2 000 000,00 zł - WPF), z czego wykorzystano 4 395 651,94 zł (w tym 2 000 000,00 zł - WPF). 

Wkład własny wniesiony przez organizacje (finansowy i niefinansowy) wyniósł 910 176,50 zł. 

Tabela 6  
Współpraca w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” 

L.p. Nazwa zadania 
Data 

ogłoszenia 
konkursu 

Liczba 
zawartyc
h umów 

Liczba 
podmiotów, 

którym 
przyznano 

dotację 

Kwota 
przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

1 Wspieranie realizacji 
rekomendowanych 
programów 
profilaktycznych 
opartych na 
skutecznych strategiach 
oddziaływania (baza 
programów 
rekomendowanych, 
prowadzona w ramach 
systemu opracowanego 
wspólnie przez KBPN, 
PARPA, Ośrodek 
Rozwoju Edukacji MEN 
oraz Instytut Psychiatrii 
i Neurologii) 

02.03.2021 5 5 97 600,00 97 600,00 

2 Wspieranie realizacji 
programów służących 
profilaktyce uzależnień 
i promocji życia bez 
nałogów 
z uwzględnieniem 
działalności kulturalnej 
i sportowej dzieci, 
młodzieży, studentów 

02.03.2021 21 21 600 000,00 599 999,97 
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L.p. Nazwa zadania 
Data 

ogłoszenia 
konkursu 

Liczba 
zawartyc
h umów 

Liczba 
podmiotów, 

którym 
przyznano 

dotację 

Kwota 
przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

i ich rodziców/ 
opiekunów 

3 Wspieranie realizacji 
programów 
edukacyjnych oraz 
profilaktycznych 
dotyczących 
Płodowego Zespołu 
Alkoholowego (FAS) 
i Spektrum Zaburzeń 
Alkoholowych (FASD), 
a także programów 
adresowanych 
do dorosłych dzieci 
alkoholików (DDA) 

02.03.2021 4 4 99 960,00 99 960,00 

4 Wspieranie realizacji 
programów 
informacyjno-
edukacyjnych na rzecz 
przeciwdziałania 
nietrzeźwości na 
drogach 

02.03.2021 4 4 98 320,00 98 320,00 

5 Wspieranie realizacji 
programów 
profilaktycznych lub 
socjoterapeutycznych 
dla dzieci i młodzieży 
z rodzin dotkniętych 
skutkami alkoholizmu, 
realizowanych w trakcie 
wakacji pn.: 
„Na wakacje 
po uśmiech” 

02.03.2021 17 17 1 500 000,00 1 499 771,97 

6 Wspieranie realizacji 
programu 
profilaktycznego dla 
dzieci i młodzieży 
z rodzin dotkniętych 
skutkami alkoholizmu, 
realizowanego 
w trakcie wakacji pn.: 
„Pogodne Lato” (na lata 

15.03.2021 1 (umowa 
wieloletni

a 2021-
2023) 

1 2 000 000,00 
na 2021 r. 

2 000 000,00 
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L.p. Nazwa zadania 
Data 

ogłoszenia 
konkursu 

Liczba 
zawartyc
h umów 

Liczba 
podmiotów, 

którym 
przyznano 

dotację 

Kwota 
przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

2021-2023) 

Efekty współpracy 

Rezultaty liczbowe  

• 52 umowy z 52 organizacjami pozarządowymi, 

• ok. 15 000 odbiorców zadań, 

• 5 rekomendowanych programów profilaktycznych opartych na skutecznych strategiach 

oddziaływania, 

• 4 programy edukacyjne dla DDA oraz dotyczących FAS i FASD, 

• 4 programy informacyjno-edukacyjne zapobiegające nietrzeźwości na drogach, 

• 21 programów służących profilaktyce uzależnień i promocji życia bez nałogów z uwzględnieniem 

działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów, 

• 1 wakacyjnego programu profilaktycznego dla 1 500 dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin 

dotkniętych skutkami alkoholizmu (umowa wieloletnia realizowana w latach 2021–2023), 

• 7 wakacyjnych programów profilaktycznych/socjoterapeutycznych dla 1 200 dzieci i młodzieży 

pochodzących z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu. 

Rezultaty jakościowe 

• dostarczenie uczestnikom informacji na temat podejmowania skutecznej interwencji wobec osób 

z problemem alkoholowym, 

• wzrost wiedzy na temat wpływu alkoholu na płód oraz konsekwencje spożywania go w ciąży, 

• dostarczenie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka urodzonego z FAS, 

• podniesienie poziomu wiedzy z zakresu prawnych aspektów dotyczących przemocy domowej, 

• dostarczenie wiedzy na temat szkodliwości spożywania alkoholu, a także przyczyn 

i mechanizmów uzależnienia, 

• wzmacnianie czynników chroniących przed ryzykiem sięgania po alkohol i używki przez dzieci 

i młodzież, 

• wzrost umiejętności komunikacyjnych oraz relacji społecznych z innymi grupami wiekowymi, 

• organizacja w okresie wakacyjnym 14-dniowych wyjazdów do miejscowości atrakcyjnych 

turystycznie w Polsce, 

• aktywizacja dzieci i młodzieży z rodzin skutkami alkoholizmu, w tym dzieci i młodzieży 

z niepełnosprawnościami, 

• przeprowadzenia zajęć promujących aktywność fizyczną, rekreacyjną, edukacyjną i kulturalną 

dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, 

• poprawy funkcjonowania psychicznego i społecznego  w zakresie zmniejszenia liczby i natężenia 

objawów świadczących o zaburzeniach zachowania wśród dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych 

skutkami alkoholizmu, 
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• wzrostu wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz z zakresu zdrowego stylu życia wśród dzieci 

i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, 

• wzrostu rozwoju zdolności i zainteresowań wśród dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych 

skutkami alkoholizmu, 

• wzrostu umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży z rodzin 

dotkniętych skutkami alkoholizmu. 

1.3. Podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii” 

Na realizację zadań w formie dotacji w konkursach ofert przekazano łącznie kwotę 656 812,50 zł, 

z czego wykorzystano 656 812,50 zł. Wkład własny wniesiony przez organizacje (finansowy 

i niefinansowy) wyniósł 144 107,00 zł. 

Tabela 7  
Współpraca w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania narkomanii” 

L.p. Nazwa zadania 

Data 
ogłoszenia 
konkursu 

Liczba 
zawartych 

umów 

Liczba 
podmiotów, 

którym 
przyznano 

dotację 

Kwota 
przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

1 Wspieranie realizacji 
programów 
edukacyjnych 
i profilaktycznych 
dotyczących zagrożeń 
wynikających 
z używania środków 
odurzających, substancji 
psychotropowych 
i nowych substancji 
psychoaktywnych, 
a także 
z pozamedycznego 
stosowania produktów 
leczniczych, których 
używanie może 
prowadzić 
do uzależnienia 

02.03.2021 13 13 360 000,00 336 500,00 

2 Wspieranie programów 
profilaktycznych 
o naukowych 
podstawach 
lub o potwierdzonej 
skuteczności 
adresowanych do dzieci 
i młodzieży w wieku 
szkolnym osób 
dorosłych zalecanych 
w ramach systemu 
rekomendacji 
programów 
profilaktycznych 
i promocji zdrowia 
psychicznego (baza 
programów 
rekomendowanych, 

02.03.2021 5 5 
 

93 840,00 93 840,00 
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L.p. Nazwa zadania 

Data 
ogłoszenia 
konkursu 

Liczba 
zawartych 

umów 

Liczba 
podmiotów, 

którym 
przyznano 

dotację 

Kwota 
przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

prowadzona w ramach 
systemu opracowanego 
wspólnie przez KBPN, 
PARPA, Ośrodek 
Rozwoju Edukacji MEN 
oraz Instytut Psychiatrii 
i Neurologii) 

3 Wspieranie realizacji 
programów profilaktyki 
selektywnej 
i wskazującej 
adresowanych 
do środowisk 
zagrożonych lub grup 
wysoce narażonych na 
czynniki ryzyka 
używających środków 
odurzających, substancji 
psychotropowych 
i nowych substancji 
psychoaktywnych 
w sposób okazjonalny 
bądź szkodliwy 

02.03.2021 
 

12 12 226 472,50 226 472,50 

Efekty współpracy 

Rezultaty liczbowe 
• 30 umów z 30 organizacjami pozarządowymi, 

• 7 631 odbiorców zadań (w tym 3 799 to dzieci i młodzież do 24 roku życia), 

• 13 programów edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących zagrożeń wynikających z używania 

środków odurzających, substancji psychoaktywnych i nowych substancji psychoaktywnych, 

a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić 

do uzależnienia, 

• 5 programów profilaktycznych o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności 

adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym osób dorosłych zalecanych w ramach 

systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego (baza 

programów rekomendowanych, prowadzona w ramach systemu opracowanego wspólnie przez 

KBPN, PARPA, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii, 

• 12 programów profilaktyki selektywnej i wskazującej skierowanych do osób ze środowisk 

zagrożonych lub grup wysoce narażonych na czynniki ryzyka używających środków odurzających, 

substancji psychoaktywnych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny bądź 

szkodliwy, 

• z powodu niezłożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego, 1 umowa 

została rozwiązania. 
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Rezultaty jakościowe  

• wzrost u odbiorców zadania wiedzy o przyczynach, mechanizmach, szkodliwości zażywania 

środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, 

a także pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, 

• nabycie przez odbiorców zadania wiedzy w zakresie konsekwencji zdrowotnych, społecznych 

i prawnych związanych z podejmowaniem ryzykownych zachowań związanych z zażywaniem 

środków psychoaktywnych, 

• nabycie przez odbiorców zadania wiedzy w ramach aktywizacji społecznej (poszukiwanie 

zatrudnienia, poznawanie nowych form komunikacji, ogólnie rozumianej adaptacji do warunków 

rzeczywistych) do podjęcia ról społecznych i zawodowych. 

1.4. Podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 

Na realizację zadania w formie dotacji w konkursach ofert przekazano łącznie kwotę 1 024 780,00 zł, 

z czego wykorzystano 1 019 128,88 zł. Wkład własny wniesiony przez organizacje (finansowy 

i niefinansowy) wyniósł 154 108,00 zł. 

Tabela 8  
Współpraca w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 

L.p. Nazwa zadania 

Data 
ogłoszenia 
konkursu 

Liczba 
zawartych 

umów 

Liczba 
podmiotów, 

którym 
przyznano 

dotację 

Kwota 
przyznanyc

h dotacji  

Wykorzystana 
kwota dotacji 

1 Profilaktyka i edukacja 
społeczna w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie - 
Komponent nr 1 

02.03.2021 8 8 300 000,00 297 562,08 

2 Profilaktyka i edukacja 
społeczna w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie - 
Komponent nr 2 
(zadanie konkursowe 
realizowane w latach 
2021-2023) 

02.03.2021 6 (umowy 
wieloletnie 
2021-2023) 

6 429 580, 00 
(transza 

w 2021 r.) 

426 366,80  
 

3 Programy korekcyjne dla 
sprawców przemocy 
w rodzinie 

02.03.2021 6 6 295 200,00 295 200,00 

Efekty współpracy 

Rezultaty liczbowe 

• 20 umów z 20 organizacjami pozarządowymi, 

• 4 229 odbiorców zadnia. 
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Rezultaty jakościowe 

• wzrost wiedzy społeczeństwa odnośnie rozpoznawania oraz reagowania na zjawisko przemocy, 

• wzrost wiedzy odnośnie miejsc pomocy dla osób doznających przemocy, 

• społeczeństwo zostało wyposażone w niezbędną wiedzę oraz środki potrzebne do skutecznego 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2. Współpraca w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” 

Na realizację zadania w formie dotacji w konkursach ofert przekazano łącznie kwotę 500 000,00 zł, 

z czego wykorzystano 500 000,00 zł. Wkład własny wniesiony przez organizacje (finansowy 

i niefinansowy) wyniósł 552 700,02 zł. 

Tabela 9  
Współpraca w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” 

L.p. Nazwa zadania 
Data 

ogłoszenia 
konkursu 

Liczba 
zawartych 

umów 

Liczba 
podmiotów, 

którym 
przyznano 

dotację 

Kwota 
przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

1 Wsparcie 
ponadlokalnych 
systemów 
pozyskiwania, 
magazynowania, 
dystrybucji żywności 
dla organizacji 
pozarządowych  
i innych podmiotów 
realizujących działania 
na rzecz osób ubogich 
i zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym (zadanie 
konkursowe 
realizowane w latach 
2021-2023) 

02.03.2021 
6 (umowy 
wieloletnie 
2021-2023) 

6 
200 000,00 

(transza 
w 2021 r.) 

200 000,00 

 

2 Program wsparcia dla 
osób wychodzących 
z bezdomności 

02.03.2021 
1 (umowa 
wieloletnia 
2021-2023) 

1 
300 000,00 

(transza 
w 2021 r) 

300 000,00  

Efekty współpracy 

Rezultaty liczbowe 

• 7 umów z 7 organizacjami pozarządowymi, 

• ok. 270 000 osób, do których dystrybuowana była pomoc żywnościowa. 
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Rezultaty jakościowe 

• wzmocnienie systemu dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych docierających do osób 

ubogich i w trudnej sytuacji życiowej, 

• pozyskiwanie żywności, w tym produktów o krótkim terminie przydatności, tzw. artykułów 

niehandlowych, wadliwie opakowanych, których wartość odżywcza nie budzi zastrzeżeń,  

• promowanie postaw przeciwdziałających utylizacji żywności lub jej marnowaniu. 

3. Współpraca w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej 
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” 

Na realizację zadań w formie dotacji w konkursach ofert przekazano łącznie kwotę 13 997 697,40 zł, 

z czego wykorzystano 13 698 159,96 zł. Wkład własny wniesiony przez organizacje (finansowy 

i niefinansowy) wyniósł 1 010 436,21 zł. 

Tabela 10  
Współpraca w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym” 

L.p. Nazwa zadania 
Data 

ogłoszenia 
konkursu 

Liczba 
zawartych 

umów 

Liczba 
podmiotów, 

którym 
przyznano 

dotację 

Kwota 
przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

1 Wsparcie 
samodzielności 
społecznej osób 
z zaburzeniami 
psychicznymi oraz 
ich rodzin (zadanie 
konkursowe 
realizowane 
w latach 2021-
2023) 

02.03.2021 6 6 443 308, 00 
(transza 

w 2021 r.) 

441 730,60 

2 Pomoc 
niemedyczna dla 
rodzin z dziećmi 
w zakresie 
przeciwdziałania 
depresji, zaburzeń 
odżywiania oraz 
kompulsywnych 
zachowań 
związanych 
z używaniem 
nowych technologii 
(zadanie 
konkursowe 
realizowane 
w latach 2021-
2023) 

02.03.2021 5 5 249 030,00 
(transza 

w 2021 r). 

249 030,00 
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L.p. Nazwa zadania 
Data 

ogłoszenia 
konkursu 

Liczba 
zawartych 

umów 

Liczba 
podmiotów, 

którym 
przyznano 

dotację 

Kwota 
przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

3 Wsparcie 
samodzielności 
społecznej osób 
dotkniętych 
Chorobą 
Alzheimera 
i innymi chorobami 
otępiennymi oraz 
ich rodzin 

02.03.2021 11 11 350 995,40 346 016,99 

4 Pomoc 
niemedyczna dla 
rodzin z dziećmi 
i młodzieżą 
z zespołem 
Aspergera 

02.03.2021 6 6 300 000,00 298 753,85 

5 Udzielenie pomocy 
i wparcia 
społecznego dla 
osób starszych 
chorujących 
psychicznie –
utworzenie 
Dziennego Domu 
Pobytu dla osób 
starszych 
z chorobami 
otępiennymi, 
w tym chorobą 
Alzheimer (zadanie 
konkursowe 
realizowane 
w latach 2020-
2022) 

25.02.2020 6 (umowy 
na lata 

2021-2023) 

6  7 483 812,00 
(transza 

w 2021 r.) 

7 310 335,88 

6 Pomoc 
niemedyczna – 
poradnictwo dla 
dzieci i młodzieży 
cierpiących na 
zaburzenia lękowo-
depresyjne 

02.03.2021 6 6 291 840,00 291 165,55 

7 Działania na rzecz 
seniorów 
w zakresie 
zwiększania 
samodzielności 
i przeciwdziałania 
zagrożeniu 
marginalizacją 
społeczną 

23.03.2021 35 35 1 019 127,00 1 024 103,68 



 

str. 30 

 

L.p. Nazwa zadania 
Data 

ogłoszenia 
konkursu 

Liczba 
zawartych 

umów 

Liczba 
podmiotów, 

którym 
przyznano 

dotację 

Kwota 
przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

8 Partycypacja 
seniorów w życiu 
społecznym 
(zadanie 
konkursowe 
realizowane 
w latach 2021-
2023) 

23.03.2021 1 1 96 300,00 
(transza 

w 2021 r.) 

82 096,81 

9 Ścieżką edukacyjną 
w trzeci wiek 
(zadanie 
konkursowe 
realizowane 
w latach 2021-
2023) 

23.03.2021 37 37 300 000,00 
(transza 

w 2021 r.) 

299 929,63 

10 Bony społeczne dla 
seniorów  (zadanie 
konkursowe 
realizowane 
w latach 2021-
2023) 

23.03.2021 1 1 300 000,00 
(transza 

w 2021 r.) 

299 710,99 

11 Internetowa 
platforma 
informacyjno-
poradnikowa dla 
seniorów (zadanie 
konkursowe 
realizowane 
w latach 2021-
2023)  

23.03.2021 1 1 99 700,00 
(transza 

w 2021 r.) 

99 699,48 

12 Pomoc 
niemedyczna 
w zakresie ochrony 
zdrowia 
psychicznego 
seniorów (zadanie 
konkursowe 
realizowane 
w latach 2021-
2023)  

23.03.2021 9 10 289 130,00 
(transza 

w 2021 r.) 

268 926,88 

13 Wsparcie rozwoju 
ekonomii 
społecznej 
(zadanie 
konkursowe 
realizowane 
w latach 2019-
2021) 

12.02.2019 9 10 2 699 455,00 
(transza 
w 2021 r.) 

2 686 531,40 
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Efekty współpracy 

Rezultaty liczbowe 

• Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym: 

✓ 75 umowy z 75 organizacjami pozarządowymi (dodatkowo 6 umów wieloletnich zawarte 

w  2020 r.), 

✓ 5 224 odbiorców bezpośrednich oraz w ramach zadania realizowanego w latach 2020–2022 

pt. Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie 

– utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym 

chorobą Alzheimera: 106 odbiorców bezpośrednich. 

• Działania z zakresu polityki senioralnej: 
✓ 49 dotacji udzielonym 50 podmiotom podejmującym działania publiczne na rzecz lokalnej 

społeczności we współpracy z Województwem Mazowieckim. Liczba podmiotów różni się 
od liczby dotacji, ponieważ 3 podmioty otrzymały w 2021 r. po 2 dotacje (na zadanie roczne 
i 3- letnie), 

✓ 5 058 mieszkańców województwa mazowieckiego było odbiorcami zadania, 
✓ zrealizowano 49 zadań publicznych o dużej różnorodności działań projektowych kierowanych 

do seniorów m.in. warsztaty podnoszące kompetencje cyfrowe, psychoedukacyjne, literackie, 
teatralne, muzyczne, zdrowego stylu życia, aktywności społecznej. Ponadto, zorganizowano 
i przeprowadzono zajęcia sportowo-relaksacyjne, muzyczno-ruchowe, nordic walking itp. 

• Działania z zakresu ekonomii społecznej: 
✓ 9 umów z 10 organizacjami pozarządowych podjęło działania publiczne na rzecz lokalnej 

społeczności we współpracy z Województwem, 
✓ 5 887 odbiorców zadania. 

Rezultaty jakościowe 

• Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym: 
✓ wzrost wiedzy o zespole Aspergera - w tym wskaźnik dotyczący rozpoznawania tego 

zaburzenia rozwojowego, 
✓ wsparcie samodzielności społecznej osób ociemniałych, słabowidzących i ich rodzin, 

indywidualne i grupowe, 
✓ przeprowadzenie społeczno-edukacyjnej akcji informacyjnej na temat korzyści wynikających 

z profesjonalnego wsparcia dla osób słabowidzących i niewidomych angażującego różne 
służby: pomoc społeczną, lekarzy POZ i pielęgniarki środowiskowe i innych specjalistów 
rehabilitacji, 

✓ szkolenia dla specjalistów, 
✓ poprawa jakości życia, poziomu funkcjonowania społecznego oraz integracji 

ze społecznością lokalną osób chorujących psychicznie, 
✓ zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie oparcia społecznego dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, 
✓ zwiększenie dostępności i skuteczności dostępnych form wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 
✓ wyznaczanie kierunków działań dla podmiotów i instytucji zajmujących się pomocą 

i oparciem społecznym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
✓ poprawa jakości życia, poziomu funkcjonowania społecznego oraz integracji 

ze społecznością lokalną dzieci i młodzieży, 
✓ podniesienie poziomu wiedzy i świadomości na temat zjawiska chorób psychicznych wśród 

dzieci i młodzieży i ich skutków, zmiany postrzegania tych osób przez społeczeństwo, 



 

str. 32 

 

✓ zwiększenie dostępności i skuteczności dostępnych form wsparcia dla dzieci i młodzieży 
chorujących psychicznie, 

✓ wyznaczanie kierunków działań dla podmiotów i instytucji zajmujących się pomocą 
i oparciem społecznym dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, 

✓ poprawa jakości życia, poziomu funkcjonowania społecznego oraz integracji 
ze społecznością lokalną osób dotkniętych chorobą Alzheimera i innymi chorobami 
otępiennymi oraz ich rodzin, 

✓ zwiększenie dostępności i skuteczności dostępnych form wsparcia osób dotkniętych 
chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin, 

✓ podejmowanie działań zmierzających do nawiązania i wzmocnienia współpracy pomiędzy 
instytucjami realizującymi zadania z zakresu pomocy i oparcia społecznego dla osób 
dotkniętych chorobą Alzheimera. 

• Działania z zakresu polityki senioralnej: 
✓ zwiększenie samodzielności oraz aktywności osób starszych (55+) i przeciwdziałanie ich 

marginalizacji społecznej np. poprzez zapewnienie atrakcyjnego spędzania czasu, dostępu 
do nowych mediów cyfrowych, edukację, budowanie i rozwijanie dialogu pokoleniowego 
i międzypokoleniowego, organizację warsztatów skierowanych do seniorów, organizację 
wydarzeń skierowanych do seniorów itp., 

✓ zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym poprzez inspirowanie środowisk 
senioralnych do zakładania rad seniorów, 

✓ stymulowanie aktywności społecznej i edukacyjnej poprzez „pakiety edukacyjne” w oparciu 
o rozpoznanie potrzeb w zakresie edukacji seniorów w województwie mazowieckim w myśl 
koncepcji uczenia się przez całe życie, jak również zwiększenie wiedzy seniorów w zakresie 
dobrych praktyk i miejsc przyjaznych dla seniorów, 

✓ platforma edukacyjno-poradnikowa dla osób starszych www.wirtualnysenior.pl, która 

umożliwia dotarcie do tej grupy społecznej z informacjami dotyczącymi ważnych obszarów 

życia mazowieckich seniorów. 

• Działania z zakresu ekonomii społecznej: 

✓ podniesienie kwalifikacji i poziomu wiedzy istniejących PES z zakresu prawa, rozwoju, 

księgowości, marketingu itp. poprzez usługi doradztwa, szkoleń, coachingu, 

✓ polepszenie funkcjonowania, profesjonalizacji działań, zwiększenie wydajności pracy 

poprzez zakupy niezbędnych sprzętów oraz wyposażenia dla podmiotów ekonomii 

społecznej, 

✓ poprawa widoczności podmiotów ekonomii społecznej poprzez usługi marketingowe (filmy 

promocyjne, materiały promocyjne – roll-up, banery, koszulki), 

✓ wzrost bezpieczeństwa pracy w czasie pandemii poprzez zakup środków ochrony osobistej 

dla podmiotów ekonomii społecznej, 

✓ wypracowanie założeń co do utworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej poprzez 

pracę animacyjną, inkubacyjną specjalistów z OWES, 

✓ powstanie nowych podmiotów ekonomii społecznej, 

✓ podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry OWES poprzez udział w szkoleniach i wizytach 

studyjnych zwiększenie atrakcyjności oferty OWES poprzez organizowanie webinarów, 

działań promocyjnych takich jak chociażby stworzenie bazy wiedzy na stronach 

internetowych, wywiady w prasie, spotkania informacyjne, filmy edukacyjne. 

  

http://www.wirtualnysenior.pl/
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4. Współpraca w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” 

Na realizację zadań w formie dotacji w konkursach ofert przekazano łącznie kwotę 3 302 011,11 zł, 

z czego wykorzystano 3 271 349,45 zł. Wkład własny wniesiony przez organizacje (finansowy 

i niefinansowy) wyniósł 349 391,80 zł. 

Tabela 11  
Współpraca w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” 

L.p. Nazwa zadania 
Data 

ogłoszenia 
konkursu 

Liczba 
zawartych 

umów 

Liczba 
podmiotów, 

którym 
przyznano 

dotację 

Kwota 
przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

1 Organizowanie 

i prowadzenie szkoleń, 

kursów, warsztatów, grup 

środowiskowego 

wsparcia oraz zespołów 

aktywności społecznej dla 

osób niepełnosprawnych 

– aktywizujących 

zawodowo i społecznie 

te osoby 

15.06.2021 2 2 90 490,00 

 

89 990,00 

 

2 Organizowanie 

i prowadzenie szkoleń, 

kursów i warsztatów 

dla członków rodzin osób 

niepełnosprawnych, 

opiekunów, kadry 

i wolontariuszy 

bezpośrednio 

zaangażowanych 

w proces rehabilitacji 

zawodowej lub 

społecznej osób 

niepełnosprawnych, 

ze szczególnym 

uwzględnieniem 

zagadnień dotyczących 

procesu integracji osób 

niepełnosprawnych 

w najbliższym środowisku 

i społeczności lokalnej, 

zwiększania ich 

aktywności życiowej 

i zaradności osobistej 

15.06.2021 7 7 436 125,00 436 038,87 
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L.p. Nazwa zadania 
Data 

ogłoszenia 
konkursu 

Liczba 
zawartych 

umów 

Liczba 
podmiotów, 

którym 
przyznano 

dotację 

Kwota 
przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

oraz niezależności 

ekonomicznej, 

podnoszenia umiejętności 

pracy z osobami 

niepełnosprawnymi, 

w tym sprawowania nad 

nimi opieki i udzielania 

pomocy w procesie ich 

rehabilitacji 

3 Prowadzenie grupowych  

i indywidualnych zajęć, 

które: 

1) mają na celu 

nabywanie, rozwijanie 

i podtrzymywanie 

umiejętności niezbędnych 

do samodzielnego 

funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych, 

2) rozwijają umiejętności 

sprawnego 

komunikowania się 

z otoczeniem osób 

z uszkodzeniami słuchu, 

mowy, z autyzmem 

i niepełnosprawnością 

intelektualną, 

3) usprawniają i wspierają 

funkcjonowanie osób 

z autyzmem 

i z niepełnosprawnością 

intelektualną w różnych 

rolach społecznych 

i w różnych środowiskach 

15.06.2021 15 15 1 462 009,10 

 

1 497 766,19 

4 Organizowanie 

i prowadzenie 

zintegrowanych działań 

na rzecz włączania osób 

niepełnosprawnych 

w rynek pracy, 

15.06.2021 1 1 99 660,00 99 660,00 
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L.p. Nazwa zadania 
Data 

ogłoszenia 
konkursu 

Liczba 
zawartych 

umów 

Liczba 
podmiotów, 

którym 
przyznano 

dotację 

Kwota 
przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

w szczególności przez: 

1) doradztwo zawodowe, 

2) przygotowanie 

i wdrożenie 

indywidualnego planu 

drogi życiowej 

i zawodowej, 

3) prowadzenie 

specjalistycznego 

poradnictwa 

zawodowego 

i pośrednictwa pracy, 

mających na celu 

przygotowanie do 

aktywnego poszukiwania 

pracy i utrzymania 

w zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych 

5 Organizowanie 

regionalnych imprez 

kulturalnych, sportowych, 

turystycznych 

i rekreacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych 

wspierających ich 

aktywność w tych 

dziedzinach 

15.06.2021 21 21 1 113 920,00 
 

1 055 172,49 

6 Organizowanie 

i prowadzenie szkoleń dla 

tłumaczy języka 

migowego oraz tłumaczy 

– przewodników. 

15.06.2021 1 1 99 807,01 92 721,90 

 

7 Świadczenie usług 

wspierających, które mają 

na celu umożliwienie 

lub wspomaganie 

niezależnego życia osób 

niepełnosprawnych, 

w szczególności usług 

asystencji osobistej 

15.06.2021 0 0  0,00 0,00 
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Efekty współpracy 

Rezultaty liczbowe 

• 47 umów z 47 organizacjami pozarządowymi, 

• 4 867 osób, było adresatami zadań zrealizowanych w ramach obszaru, 

• różnorodność zadań publicznych: 

✓ organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia 

oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących 

zawodowo i społecznie te osoby – zawarto 2 umowy, 

✓ organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób 

niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych 

w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych 

w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej 

i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy 

z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy 

w procesie ich rehabilitacji –zawarto 7 umów, 

✓ prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć – zawarto 15 umów, 

✓ organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób 

niepełnosprawnych w rynek pracy – zawarto 1 umowę, 

✓ organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych 

dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach – zawarto 

21 umów, 

✓ organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy – 

przewodników – zawarto 1 umowę, 

✓ świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie 

niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej – nie 

zawarto umowy w ramach zadania. 

Rezultaty jakościowe 

• poprawa sprawności psychofizycznej osób z niepełnosprawnościami, 

• wzrost aktywności oraz kompetencji społeczno-zawodowych osób niepełnosprawnych, 

• podniesienie kwalifikacji, poszerzenie wiedzy i umiejętności wśród osób bezpośrednio 

zaangażowanych w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 

• wzrost samodzielności osób z niepełnosprawnościami w pełnieniu ról społecznych, 

• zwiększenie aktywności osób z niepełnosprawnością, 

• ograniczenie izolacji, dyskryminacji i wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami. 

5. Współpraca w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” 

Na realizację zadań w formie dotacji w konkursach ofert przekazano łącznie kwotę 5 746 400,00 zł, 

z czego wykorzystano 5 639 238,75 zł. Wkład własny wniesiony przez organizacje (finansowy 

i niefinansowy) wyniósł 311 766,80 zł. 
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Tabela 12  
Współpraca w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” 

L.p. 
 

Nazwa zadania 
Data 

ogłoszenia 
konkursu 

Liczba 
zawartych 

umów 

Liczba 
podmiotów, 

którym 
przyznano 

dotację 

Kwota 
przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

1 Zorganizowanie 

specjalistycznego 

poradnictwa 

i diagnostyki 

FAS/FASD dla rodzin 

z dziećmi (zadanie 

konkursowe 

realizowane w latach 

2021-2023) 

15.03.2021 2 (umowy   
na lata 

2021-2023) 

2 250 000,00 249 561,38 

2 Zorganizowanie 

specjalistycznego 

poradnictwa 

rodzinnego dla rodzin 

adopcyjnych 

i zastępczych (zadanie 

konkursowe 

realizowane w latach 

2021-2023) 

15.03.2021 2 (umowy   
na lata 

2021-2023) 

2 848 840,00 848 840,00 

3 Zlecenie prowadzenia 

interwencyjnego 

ośrodka 

preadopcyjnego 

28.01.2020 1 1 1 789 400,00 1 789 400,00 

4 Zlecenie realizacji 

programów 

profilaktycznych 

i specjalistycznych 

mających na celu 

ochronę dziecka 

i wzmocnienie 

rodziny, a także 

wzrost kompetencji 

rodziców 

i opiekunów dzieci 

zagrożonych 

dysfunkcją w zakresie 

funkcji rodzicielskich, 

w tym także 

skierowanych 

2.03.2020 24 24 1 000 000,00 963 236,60 
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L.p. 
 

Nazwa zadania 
Data 

ogłoszenia 
konkursu 

Liczba 
zawartych 

umów 

Liczba 
podmiotów, 

którym 
przyznano 

dotację 

Kwota 
przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

do rodzin 

zastępczych 

5 Wspieranie rozwoju 

poradnictwa 

rodzinnego i usług 

specjalistycznych 

wzmacniających 

samodzielność rodzin  

z dziećmi 

2.03.2020 12 12 494 765,00 444 328,05 
 

6 Zorganizowanie 

specjalistycznego 

poradnictwa i 

diagnostyki FAS/FASD 

dla rodzin z dziećmi 

2.03.2020 2 2 250 000,00 235 274,10 

7 Zorganizowanie 

specjalistycznego 

poradnictwa 

rodzinnego dla rodzin 

adopcyjnych 

i zastępczych 

2.03.2020 2 2 300 000,00 300 000,00 

Efekty współpracy 

Rezultaty liczbowe 

• 45 umów z 45 organizacjami pozarządowymi (niepubliczne ośrodki adopcyjne – 3, poradnictwo 

rodzinne – 2, specjalistyczne poradnictwo w zakresie FAS/FASD - 2, programy profilaktyczne 

i specjalistyczne – 24, poradnictwo specjalistyczne dla rodzin – 12, interwencyjny ośrodek 

preadopcyjny – 1, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna – 1), 

• 15 877 osób (w ramach poradnictwa rodzinnego i programów specjalistycznych oraz 

specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, w tym dzieci, rodzice i opiekunowie, w tym także 

rodziny zastępcze – 3 625 osób; w ramach poradnictwa prowadzonego przez ośrodki adopcyjne 

– 12 252 osoby), 

• różnorodność zadań publicznych: 

✓ dostęp do wsparcia psychologicznego dla rodziców adopcyjnych i opiekunów zastępczych 

mieszkających na terenie województwa mazowieckiego, konsultacje indywidualne i terapia 

dla dzieci i osób dorosłych, terapie rodzinne, grupy wsparcia dla opiekunów zastępczych, 

dla rodziców adopcyjnych, dla nastolatków w kryzysie tożsamości (warsztaty 

dla nastolatków), dla osób dorosłych adoptowanych, konsultacje pedagogiczne 
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i psychologiczne dla rodzin adopcyjnych i zastępczych, psychoterapia indywidualna, 

konsultacje psychiatryczne, superwizje, 

✓ udzielanie specjalistycznego poradnictwa rodzinom w zakresie FAS/FASD oraz konsultacji 

w zakresie skutecznych metod i kierunków pracy z dzieckiem z FAS/FASD, sporządzenie 

diagnoz (psychologiczno-pedagogicznych) dzieci potwierdzających lub wykluczających 

FAS/FASD ze wskazaniem kierunków i możliwości terapii, wsparcie rozwoju lub terapię 

zaburzeń rozwojowych u dzieci z FAS/FASD, warsztaty i szkolenia dla rodzin zastępczych, 

indywidualne konsultacje diagnostyczne dla dzieci, indywidualne konsultacje rodzicielskie 

dla osób wychowujących dzieci z FAS/FASD, warsztaty podniesienia kompetencji 

rodzicielskich, warsztaty edukacyjne dla opiekunów, grupa wsparcia dla rodziców, 

psychoterapia indywidualna, trening umiejętności społecznych dla dzieci z FAS/FSD, trening 

zastępowania agresji dla dzieci, trening dla dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi, 

✓ warsztaty wzrostu kompetencji rodzin, praca z rodziną i indywidualna pomoc dla dzieci, 

coaching rodzinny, mediacje rodzinne, warsztaty z zakresu komunikacji bez przemocy 

dla rodziców, zajęcia dla dzieci po doznanych urazach działań przemocowych, zajęcia 

terapeutyczne dla rodziców i dzieci, terapeutyczne wyjazdy rodzinne /weekendowe, jedno- 

i kilkudniowe/, zajęcia kulturalno-edukacyjne, wycieczki i spotkania integracyjne rodzin, 

konkursy plastyczne, fotograficzne, kampania promująca rodzicielstwo zastępcze, seminaria 

wzmacniania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wsparcie dla rodzin zastępczych 

i adopcyjnych, kampanie promujące rodzicielstwo zastępcze, utworzenie Centrum Służby 

Rodzinie, Poradni Rodzinnej, Punktu Konsultacyjnego, 

✓ konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, porady prawne, specjalistyczne 

poradnictwo z asystentem rodziny, konsultacje indywidualne, dyżury specjalistów, warsztaty 

umiejętności wychowawczych, integracyjne spotkania rodzinne spotkania, warsztaty 

dla rodziców dotyczące zaspokajanie potrzeb emocjonalnych dziecka, grupy terapeutyczno-

edukacyjne dla dzieci, wsparcie dzieci w konkretnych kryzysach rozwojowych i problemach 

wychowawczych, warsztaty dla rodziców w zakresie wspierania dziecka w depresji, warsztaty 

dla dzieci i młodzieży – trening umiejętności społecznych, wsparcie rodzin z dzieckiem 

z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 

✓ zapewnienie specjalistycznej opieki dla dzieci do 1 r. ż. z terenu województwa 

mazowieckiego, pozbawionych opieki rodziców, które w okresie oczekiwania 

na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w pieczy zastępczej – zapewnienie: 

kompleksowej i wielokierunkowej diagnozy dzieci, wyżywienia, opieki pielęgnacyjnej, 

wczesnej specjalistycznej interwencji medycznej, opieki rehabilitacyjnej 

i psychopedagogicznej, diagnostyki ambulatoryjnej, obrazowej i psychoruchowej, praca 

socjalna z rodziną biologiczną, podejmowanie działań w celu szybkiego powrotu dzieci 

do środowiska rodzinnego, 

✓ utworzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej dla dzieci, które ze względu 

na stan zdrowia wymagają stosowania specjalistycznej opieki, a ich rodzice mają ograniczoną 

lub odebraną władzę rodzicielską, wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt w celu 

rozpoczęcia przyjmowania od 2022 r. dzieci wymagających specjalistycznej całodobowej 

opieki, wychowania, rehabilitacji oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb, w tym: 

emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych i społecznych, zaopatrzenie 

w produkty lecznicze, zapewnienie dzieciom dostępu do kształcenia dostosowanego do ich 
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wieku i możliwości rozwojowych, umożliwienie im korzystania z przysługujących świadczeń 

zdrowotnych, prowadzenie pracy socjalnej w celu powrotu dzieci do rodziny, 

✓ kwalifikacja dzieci do procesu przysposobienia, prowadzenie procedur przysposobienia, 

współpraca z sądami, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy, 

instytucjami zagranicznymi w zakresie przysposobienia międzynarodowego, poradnictwo 

prowadzone przez ośrodki adopcyjne, szkolenia kandydatów na rodziny adopcyjne, szkolenia 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wsparcie i monitoring w postadopcji, 

działania promocyjne i edukacyjne, 

✓ specjaliści biorący udział w realizacji programów: asystenci rodzin, psychologowie, 

pedagodzy, specjaliści ds. pracy z rodziną, socjoterapeuci, terapeuci uzależnień, terapeuci 

rodzinni, specjaliści ds. mediacji, prawnicy, coach, pracownicy socjalni, koordynatorzy 

rodzinnej pieczy zastępczej. 

Rezultaty jakościowe 

• adresaci zadań to: rodziny pełne, wielodzietne, rodziny niepełne, osoby samotnie wychowujące 

dzieci, osoby starające się o odzyskanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodziny 

w kryzysie, rodziny przeżywające trudności związane ze sprawowaniem opieki rodzicielskiej, 

rodziny borykające się z problemami socjalnymi, emocjonalnymi i wychowawczymi, rodziny 

z ryzykiem odebrania dzieci i umieszczenia ich w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, 

a także rodziny adopcyjne i rodziny zastępcze (spokrewnione, niespokrewnione, zawodowe), 

• celem projektów była poprawa funkcjonowania systemu rodzinnego poprzez zwiększenie 

dostępności do pomocy specjalistycznej, zapewnienie wsparcia rodzinom biologicznym oraz 

zastępczym poprzez podnoszenie ich umiejętności wychowawczych. Wsparcie dla rodzin 

przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze czy różnorodne kryzysy życia rodzinnego 

przyczyniło się do uzyskania pozytywnej i trwałej zmiany funkcjonowania systemu rodzinnego.  

• minimalizacja ryzyka umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej wzmocniło potencjał i relację  

wewnątrz rodziny,    

• organizacje współpracowały z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, miejskimi i gminnymi 

ośrodkami pomocy społecznej, różnymi urzędami i placówkami publicznymi z terytorium 

województwa mazowieckiego, takimi jak: szkoły, sądy, kuratorzy społeczni, instytucje pomocowo 

- interwencyjne, policja, ośrodki interwencji kryzysowej. 

6. Współpraca w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” 

Na realizację zadań w formie dotacji w konkursach ofert przekazano łącznie kwotę 6 604 777,00 zł,  

z czego wykorzystano 6 413 110,70 zł. Wkład własny wniesiony przez organizacje (finansowy   

i niefinansowy) wyniósł 8 287 365,56 zł. 
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Tabela 13  
Współpraca w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” 

L.p. Nazwa zadania 
Data 

ogłoszenia 
konkursu 

Liczba 
zawartych 

umów 

Liczba 
podmiotów, 

którym 
przyznano 

dotację 

Kwota 
przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

1 Upowszechnianie 

w województwie 

mazowieckim sportu 

w środowisku szkolnym – 

międzyszkolna rywalizacja 

sportowa w ramach 

„Mazowieckich Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej” 

22.02.2021 1 1 300 000,00 300 000,00 

2 Upowszechnianie 
w województwie 
mazowieckim sportu 
w środowisku wiejskim – 
organizacja zawodów, 
szkolenie i udział 
wytypowanej 
reprezentacji środowiska 
wiejskiego w zawodach 
wojewódzkich 
i ogólnopolskich 

22.02.2021 1 1 390 000,00 390 000,00 

3 Upowszechnianie 
w województwie 
mazowieckim sportu 
w środowisku osób 
z niepełnosprawnością - 
organizacja zawodów 
sportowych i imprez 
rekreacyjno-sportowych 
o zasięgu 
ponadpowiatowym, 
wojewódzkim, 
ogólnopolskim 
i międzynarodowym 

22.02.2021 20 20 331 000,00 330 590,79 

4 Organizacja na Mazowszu 
imprez sportowych 
i rekreacyjnych o zasięgu 
ponadpowiatowym, 
wojewódzkim, 
ogólnopolskim 
i międzynarodowym, 
promujących 
w województwie kulturę 

22.02.2021 153 149 3 630 777,00 3 467 583,88 
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L.p. Nazwa zadania 
Data 

ogłoszenia 
konkursu 

Liczba 
zawartych 

umów 

Liczba 
podmiotów, 

którym 
przyznano 

dotację 

Kwota 
przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

fizyczną i osiągnięcia 
sportowe regionu 

5 Wspieranie szkolenia 
sportowego kadry 
wojewódzkiej 
w wybranych klubach 
sportowych Mazowsza, 
wytypowanych 
na podstawie osiąganych 
wyników sportowych 
w systemie 
współzawodnictwa 
sportowego dzieci 
i młodzieży 

22.02.2021 1 1 953 000,00 924 936,03 

6 Szkolenie kadry 
wojewódzkiej młodzików, 
juniorów młodszych, 
juniorów, 
młodzieżowców, 
wytypowanej przez 
okręgowe związki 
sportowe w oparciu 
o ogólnopolski program 
szkolenia dzieci 
i młodzieży uzdolnionej 
sportowo 

22.02.2021 1 1 1 000 000,00 1 000 000,00 

Efekty współpracy 

Rezultaty liczbowe 

• 177 umów z 173 organizacjami pozarządowymi, 

• 79 778 odbiorców zadań, 

• różnorodności zadań publicznych: 

✓ przyznano 177 dotacji, przy czym z powodu braku możliwości realizacji zadania 4 oferentów 

zrezygnowało z przyznanej dotacji przed podpisaniem umowy, a 4 oferentów z przyczyn 

organizacyjnych nie zrealizowało zadań i zwróciło dotacje. Ostatecznie zrealizowano 

169 zadań publicznych o tematyce sportowej, 

✓ środowisko odbiorców zadań było zróżnicowane, były wśród nich głównie dzieci i młodzież, 

ale także osoby dorosłe (w tym seniorzy) i osoby z niepełnosprawnością, 
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✓ przedmiotem dotowanych imprez sportowych były dyscypliny takie jak: akrobatyka, 

badminton, biegi, boks, bowling, brydż, gimnastyka artystyczna, ju jitsu, judo, karate, 

kolarstwo, kolarstwo górskie cross country, koszykówka, lekka atletyka, łyżwiarstwo, wyścigi 

motocyklowe, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, pływanie, rekreacja, 

ringo, rugby, rugby na wózkach, szachy, podnoszenie ciężarów, taniec sportowy, tenis na 

wózkach, tenis stołowy, tenis ziemny, unihokej, warcaby, wioślarstwo, wrotkarstwo, zapasy. 

Rezultaty jakościowe 

• integracja społeczna, 

• promocja poszczególnych dyscyplin i aktywnego, zdrowego trybu życia, 

• możliwość podnoszenia kwalifikacji, szkolenia i konfrontacji zawodników klubowych poprzez 

współzawodnictwo sportowe w duchu fair play, 

• możliwość aktywnego spędzenia czasu, uczestniczenia w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, 

zawodach sportowych, a przede wszystkim osobistego spotkania z innymi uczestnikami 

realizowanych zadań była niezwykle ważna ze względu na zmianę trybu życia, spowodowaną 

sytuacją epidemiologiczną, 

• zmiana sposobu postrzegania niektórych grup społecznych, 

• promocja różnych środowisk skupionych wokół określonych dyscyplin sportowych, a także 

poszczególnych regionów województwa mazowieckiego. 

7. Współpraca w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości” 

Na realizację zadań w formie dotacji w konkursach ofert przekazano łącznie kwotę 1 054 369,54 zł, 

z czego wykorzystano 1 050 969,13 zł. Wkład własny wniesiony przez organizacje (finansowy   

i niefinansowy) wyniósł 142 132,00 zł. 

Tabela 14  
Współpraca w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” 

L.p. Nazwa zadania 
Data 

ogłoszenia 
konkursu 

Liczba 
zawartych 

umów 

Liczba 
podmiotów, 

którym 
przyznano 

dotację 

Kwota 
przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

1 Tworzenie 
mazowieckiego 
ekosystemu wspierania 
start-upów poprzez 
dofinansowanie 
programów akceleracji 

15.02.2021 1 1 499 830,00 499 830,00 

2 Wspieranie i rozwój 
klastrów i inicjatyw 
klastrowych oraz 
wzmocnienie ich 
pozycji konkurencyjnej 
na rynku, w tym m.in. 
promowanie 

8.02.2021 4 4 335 595,00 335 595,00 
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Efekty współpracy 

Rezultaty liczbowe 

• 12 umów z 12 podmiotami. 

Rezultaty jakościowe 

• rozwój innowacji w regionie, 

• rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

• rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, 

wzrost poziomu wyszkolenia młodych zawodników. 

 
3) Zgodnie z informacją dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na zadanie 

„Przedsiębiorcza Młodzież – wspieranie myślenia przedsiębiorczego pierwszym krokiem do budowania ekosystemu start-
upowego” przyjętą na 212 posiedzeniu w dniu 2 marca 2021 r., nie został ogłoszony konkurs na przedmiotowe zadanie, 
a kwota 200 000,00 zł została przesunięta na zadanie „Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich 
organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej”. 

L.p. Nazwa zadania 
Data 

ogłoszenia 
konkursu 

Liczba 
zawartych 

umów 

Liczba 
podmiotów, 

którym 
przyznano 

dotację 

Kwota 
przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

współpracy między 
sferą nauki i biznesu 

3 Wspieranie i rozwój 
klastrów i inicjatyw 
klastrowych oraz 
wzmocnienie ich 
pozycji konkurencyjnej 
na rynku, w tym m.in. 
promowanie 
współpracy między 
sferą nauki i biznesu 

02.02.2021 7 7 218 944,46 217 241,97 

4 Przedsiębiorcza 
młodzież na Mazowszu 
– wspieranie myślenia 
przedsiębiorczego 
pierwszym krokiem do 
budowania ekosystemu  
start-upowego3) 

0 0 0 0,00 0,00 
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8. Współpraca w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” 

Na realizację zadań w formie dotacji w konkursach ofert przekazano łącznie kwotę 1 400 000,00 zł, 

z czego wykorzystano 1 304 868,73 zł. Wkład własny wniesiony przez organizacje (finansowy   

i niefinansowy) wyniósł 572 391,55 zł. 

Tabela 15  
Współpraca w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” 

L.p. Nazwa zadania 

Data 

ogłoszenia 

konkursu 

Liczba 

zawartych 

umów 

Liczba 

podmiotów, 

którym 

przyznano 

dotację 

Kwota 

przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 

kwota dotacji 

1 Szlaki turystyczne 16.02.2021 11 11 239 000,00 174 000,00 

2 

Zintegrowany system 
szlaków turystycznych 
Mazowsza- działania 
mające na celu rozwój 
systemu szlaków w 
województwie 
mazowieckim 

16.02.2021 1 1 98 000,00 98 000,00 

3 Produkt turystyczny 16.02.2021 10 10 265 000,00 264 994,16 

4 
Rzeki łącznikiem 
Mazowsza 

16.02.2021 11 11 246 000,00 244 000,00 

5 Aktywna turystyka 16.02.2021 21 21 423 000,00 422 874,57 

6 Jazda na kulturę 16.02.2021 9 8 199 000,00 199 000,00 

7 
Mazowieckie klastry 
turystyczne 

16.02.2021 0 0 0 0 

Efekty współpracy 

Rezultaty liczbowe 

• 63 umowy z 62 organizacjami pozarządowymi, 

• 10 projektów mających na celu wytyczenie, oznakowanie, utrzymanie i odnowienie szlaków 

turystycznych, zgodnie ze standardami PTTK - odnowiono 45 km szlaków turystycznych, 

uatrakcyjniono szlaki w 10 znaków informacyjnych, 5 tablic, 12 drogowskazów, wydano 6 map 

oraz zorganizowano 2 spacery turystyczne po szlakach, 

• 1 projekt mający na celu rozwój systemu szlaków, zmierzający do obudowania klasycznego 

szlaku turystycznego nowoczesnymi atrakcjami-oznakowano 91 km szlaku, 

• 10 projektów związanych z tworzeniem nowych lub rozwojem istniejących produktów 

turystycznych w oparciu m.in. o naturalne zasoby rekreacyjne, tematyczne szlaki turystyczne, 

miejsca związane z dziedzictwem kulturowym regionu (zabytki, dziedzictwo niematerialne) – 
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zorganizowano spływ, spacery, spotkania integracyjno-naukowe, sesję krajoznawczą, spotkania 

edukacyjne, wydano przewodniki, broszury informacyjne, regulamin zdobywania odznak, 

powstała strona www., 

• 11 projektów związanych z rzekami i ich turystycznym wykorzystaniem – zrealizowano 

warsztaty, spływy kajakowe, rejsy, prelekcje, wycieczki turystyczne, wydano mapę w nakładzie 

3 000 egz., przewodnik turystyczny w nakładzie 3 200 szt., wydawnictwo płytowe w nakładzie 

700 szt., wydano ulotki promocyjne w nakładzie 220 szt., dla ok. 2 277 osób, 

• 21 projektów mających na celu aktywizację młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych do 

uprawiania wszelkich form turystyki, przełamujących stereotypowe wycieczki szkolne, w tym np. 

rajdy piesze, rowerowe, spływy kajakowe itp. – zrealizowano rajdy piesze, rowerowe, spływy 

kajakowe, rejsy żeglarskie, warsztaty instruktażowe, szkolenia z bezpieczeństwa nad wodą, 

warsztaty z jazdy konnej, wędrówki z kijami nordic walking, dla ok. 4 830 osób, 

• 8 projektów mających na celu aktywne uczestnictwo w kulturalnych przedsięwzięciach 

animacyjnych i edukacyjno-artystycznych – zrealizowano warsztaty, koncerty, wycieczki, pikniki, 

powstał 1 filmik promujący projekt, dla ok. 1 414 osób. 

9. Współpraca w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego” 

Na realizację zadań w formie dotacji w konkursach ofert przekazano łącznie kwotę 2 949 000,20 zł,  

z czego wykorzystano 2 860 664,64 zł. Wkład własny wniesiony przez organizacje (finansowy   

i niefinansowy) wyniósł 1 770 018,54 zł. 

Tabela 16  
Współpraca w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury” 

L.p. Nazwa zadania 

Data 

ogłoszenia 

konkursu 

Liczba 

zawartych 

umów 

Liczba 

podmiotów, 

którym 

przyznano 

dotację 

Kwota 

przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 

kwota dotacji 

1 Patriotyzm 16.02.2021 44 44 721 000,00 716 756,74 

2 Kultura puka do drzwi 16.02.2021 10 10 181 000,00 181 000,00 

3 Kultura łączy pokolenia 16.02.2021 25 24 446 400,00 445 745,06 

4 Kultura buduje spójność 16.02.2021 9 9 142 000,00 141 920,00 

5 Zabytki i muzea – żywe 

atrakcje 

16.02.2021 11 11 203 000,00 202 465,50 

6 To także nasze 

dziedzictwo 

16.02.2021 30 27 463 000,00 461 721,97 

7 Kultura zaprasza 16.02.2021 10 10 194 955,00 194 955,00 
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L.p. Nazwa zadania 

Data 

ogłoszenia 

konkursu 

Liczba 

zawartych 

umów 

Liczba 

podmiotów, 

którym 

przyznano 

dotację 

Kwota 

przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 

kwota dotacji 

8 Kultura podniebna – 

kultura podziemna 

16.02.2021 1 1 101 000,00 100 968,28 

9 Niech nas poznają 16.02.2021 3 3 53 000,00 53 000,00 

10 Kto ty jesteś? 16.02.2021 0 0 0 0 

11 
Wokół wspólnoty 

16.02.2021 6 5 82 000,00 76 461,41 

12 Mazowieckie klastry 
kreatywne 

16.02.2021 0 0 0 0 

13 
Wyobraźnia i wiedza 

16.02.2021 2 2 35 000,00 35 000,00 

14 Propagowanie idei Sieci 
Dziedzictwa 
Kulinarnego Mazowsze 
oraz upowszechnienie 
produktów 
tradycyjnych, 
regionalnych i lokalnych 

16.02.2021 26 

 

26 

 

249 020,00 247 190,35 

Efekty współpracy 

Rezultaty liczbowe 

• 177 umów z 172 organizacjami pozarządowymi (w tym: zadania 1-13 - 146 organizacje, zadanie 

14 – 26 organizacji), 

• 43 projekty, których celem było podtrzymywanie oraz krzewienie wartości i tradycji narodowych, 

pielęgnowanie polskości, a także rozwój świadomości narodowej  

i obywatelskiej oraz projektów upamiętniających osoby i miejsca zasłużone dla Mazowsza 

– zrealizowano konferencje naukowe, plenery malarskie, spotkania promujące, autorskie 

i historyczne, sesje naukowe, gry terenowe, plenery literackie, konkursy literackie, warsztaty, 

koncerty, wystawy, biesiady, inscenizacje, festiwale, widowiska słowno-muzyczne, rekonstrukcje 

historyczne, spektakle, wydano książki, śpiewniki, foldery informacyjne, dla ok. 80 363 osób, 

• 10 projektów przełamujących wykluczenie terytorialne z kultury i likwidowanie tzw. białych plam 

na mapie kulturalnej województwa poprzez inicjowanie działań kulturalnych bezpośrednio w 

środowiskach lokalnych – zorganizowano spektakle, koncerty, wystawy, festyny, spotkania, 

pokazy kina plenerowego, konkursy, warsztaty, dla ok. 3 773 osób, 

• 24 projekty mające za zadanie przełamywanie barier pokoleniowych w kulturze, poprzez 

odpowiedzialne aktywne włączanie w nie różnych grup wiekowych – zrealizowano koncerty, 

konkursy, warsztaty, spacery, debaty, spotkania, wystawy, gry, wernisaże, pokazy kina 

plenerowego, wycieczki dla ok. 22 350 osób, 
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• 9 projektów będących inicjatywami zmierzającymi do włączenia twórczości artystycznej 

w odbudowywanie spójności społecznej w województwie mazowieckim (przełamywanie 

wykluczenia poprzez projekty o wysokiej wartości artystycznej) – zorganizowano spotkania, 

spacery, warsztaty, koncerty, wieczory twórczości, spotkania integracyjne, dla ok. 4 149 osób, 

• 11 projektów promujących takie formy oraz koncepcje opieki nad dziedzictwem kulturowym 

(zasobami muzealnymi i zabytkami), które budują wokół dziedzictwa żywą atrakcyjność, 

wkomponowaną w programy turystyczne, promocyjne, edukacyjne, społeczno-animacyjne 

lub aktywizacyjno-gospodarcze – zrealizowano gry, spacery, warsztaty, spotkania, koncerty, 

wystawy, powstała aplikacja internetowa, powstała geolokalizacyjna edukacyjna gra terenowa, 

dla ok. 6 193 osób, 

• 27 projektów mających na celu podtrzymywanie w żywej formie elementów tradycji kulturowej 

regionu, wartościowe przetwarzanie wątków tradycji w realizacje artystyczne oraz przywracanie 

dziedzictwa grup etnicznych, narodowości, wspólnot religijnych, środowisk społecznych i 

zawodowych, a także projekty upowszechniające dziedzictwo historyczne – zrealizowano 

konkursy, warsztaty, widowiska, reportaże, koncerty, przeglądy, jarmarki, powstały teledyski, 

filmy, e-book, publikacje, audycje radiowe, mural dla ok. 49 784 osób, 

• 10 projektów służących „wyjściu” sztuki z gmachów instytucji i jej ciekawej prezentacji 

szerokiemu gronu odbiorców, dotychczas mającemu jedynie incydentalny kontakt z działalnością 

artystyczną (projekty na wysokim poziomie artystycznym) – zrealizowano koncerty, warsztaty, 

wernisaże, reportaże, spektakle, publikacje książkowe, dla ok. 4 498 osób, 

• 6 projektów polegających na twórczym łączeniu projektów artystycznych z zakresu tzw. kultury 

wysokiej z kulturą alternatywną – zrealizowano koncerty, warsztaty, spacery, spotkania, 

spektakle, powstał mural, powstały filmy, dla ok. 15 836 osób, 

• 3 projekty mający na celu promowanie wzajemnego poznawania się grup odmiennych kulturowo 

poprzez działalność artystyczno-edukacyjną oraz animacyjno-kulturalną – zrealizowano 

warsztaty, imprezę plenerową, webinaria, prezentację, dla ok. 96 280 osób, 

• 5 projektów formułujących na nowo pojęcie wspólnoty w kontekście współczesności 

województwa mazowieckiego – zrealizowano koncerty, spotkania, wyjazdy, warsztaty, gry 

terenowe, powstały filmy, dla ok. 1 082 osób, 

• 2 projekty wspierające nawiązywanie partnerstw i tworzenie projektów łączących naukę 

z działalnością artystyczną/kulturalną – zorganizowano koncerty, prelekcje, wieczór poezji, 

konferencje, dla ok. 480 osób, 

• publikacji o produktach tradycyjnych i regionalnych, 

• film o produktach tradycyjnych i regionalnych, 

• zorganizowano konkursy, spotkania, warsztaty.  

10. Współpraca w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego” 

Na realizację zadań w formie dotacji w konkursach ofert przekazano łącznie kwotę 569 846,00 zł 

z czego wykorzystano 569 510,09 zł. Wkład własny wniesiony przez organizację (finansowy 

i niefinansowy) wyniósł 138 839,72 zł. 
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Tabela 17  
Współpraca w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” 

L.p. Nazwa zadania 

Data 

ogłoszenia 

konkursu 

Liczba 

zawartych 

umów 

Liczba 

podmiotów, 

którym 

przyznano 

dotację 

Kwota 

przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 

kwota dotacji 

1 Prowadzenie działań 

związanych 

z edukacją 

przyrodniczo-leśną 

ze szczególnym 

uwzględnieniem 

zwiększenia 

świadomości 

społeczeństwa 

w zakresie potrzeb 

i właściwych metod 

ochrony przyrody 

02.02.2021 8 8 93 000,00 92 850,00 

2 Prowadzenie działań 

związanych z edukacją 

w zakresie zielono-

błękitnej 

infrastruktury 

02.02.2021 4 4 51 000,00 51 000,00 

3 Opieka nad 

bezdomnymi 

zwierzętami w tym: 

zapobieganie 

bezdomności zwierząt 

i zapewnienie im 

opieki; zmniejszenie 

niekontrolowanego 

rozmnażania się 

zwierząt, 

w szczególności psów 

i kotów; edukacja 

mieszkańców 

w zakresie 

humanitarnego 

traktowania zwierząt, 

odpowiedzialnej 

i właściwej opieki nad 

zwierzętami, 

02.02.2021 4 4 56 000,00 56 000,00 
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L.p. Nazwa zadania 

Data 

ogłoszenia 

konkursu 

Liczba 

zawartych 

umów 

Liczba 

podmiotów, 

którym 

przyznano 

dotację 

Kwota 

przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 

kwota dotacji 

konieczności ich 

sterylizacji lub kastracji 

oraz adopcji zwierząt 

bezdomnych, 

znakowania 

i rejestracji psów 

4 Działania edukacyjne 

i informacyjne 

w zakresie gospodarki 

odpadami ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

zagadnień związanych 

z wdrażaniem 

gospodarki o obiegu 

zamkniętym 

15.03.2021 7 

 

7 

 

99 986,00 

 

99 947,00 

 

5 Realizacja działań 

związanych z edukacją 

w zakresie ochrony 

powietrza oraz 

ochrony środowiska 

przed hałasem 

ze szczególnym 

uwzględnieniem 

zwiększenia 

świadomości 

społeczeństwa 

w obydwu zakresach 

05.03.2021  6 6 119 860,00 119 806,76 

6 Propagowanie 

rolnictwa 

ekologicznego oraz 

upowszechnienie roli 

pszczół w środowisku 

naturalnym 

16.02.2021 16 16 150 000,00 149 906,33 
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Efekty współpracy 

Rezultaty liczbowe 

• 45 umów z 45 organizacjami pozarządowymi (w tym : zadania 1-3 - 16 organizacji, zadanie 4-5 

- 13 organizacji, zadanie 6 - 16 organizacji), 

• około 2 333 536 odbiorców zadań, 

• w ramach zadań 1-3 zrealizowano cykl audycji radiowych, publikacje – przewodniki, poradniki, 

inwestycje oraz warsztaty z zakresy zielono-błękitnej infrastruktury, sterylizacja i kastracja psów i 

kotów, dokarmianie zwierząt bezdomnych, poprawa warunków bytowania zwierząt 

w schroniskach, 

• w ramach zadań 4 i 5 zorganizowano m.in.: cykl audycji radiowych promujących ochronę 

powietrza, konkursy i warsztaty ekologiczne, przygotowano torby ekologiczne z nadrukiem, 

odbyły się spotkania informacyjne, wydano e-booki, ulotki, opracowano infografiki i animacje, 

• w ramach zadania 6 zrealizowano m.in. filmy o pszczołach, warsztaty, spotkania edukacyjne dla 

najmłodszych oraz dla pszczelarzy i wydano publikacje na temat roli pszczół w środowisku. 

Rezultaty jakościowe 

• zwiększyła się wiedza ekologiczna osób uczestniczących w przedsięwzięciach ekologicznych, 

• zwrócono uwagę na problem bezdomności zwierząt, a jednocześnie poprzez bezpośrednie 

działanie, czyli sterylizacja i kastracja psów i kotów przyczyniono się do zmniejszenia 

niekontrolowanego rozmnażania zwierząt, 

• podniosła się świadomość mieszkańców województwa mazowieckiego nt. ochrony powietrza 

i hałasu w zakresie: ogrzewania mieszkań metodami przyjaznymi środowisku, poczucia 

odpowiedzialności za środowisko, poznania negatywnych konsekwencji dla zdrowia wynikających 

z zanieczyszczenia powietrza i nadmiernego hałasu, wiedzy i poszukiwania informacji o stanie 

zanieczyszczenia powietrza, wiedzy jak zabezpieczyć się przed wyjściem na dwór, gdy jest smog 

oraz zapisów „mazowieckiej uchwały antysmogowej” oraz Programu ochrony powietrza, 

korzystania z transportu publicznego lub roweru, dzięki czemu zmniejsza się zanieczyszczenie 

powietrza, 

• wykształtowana została umiejętność dostrzegania zjawisk związanych z pogorszeniem jakości 

powietrza oraz sposobów uzyskania informacji na temat stanu powietrza oraz inicjatyw 

podejmowanych w zakresie jego poprawy, 

• wzrosło przekonanie o potrzebie ochrony powietrza oraz świadomość w zakresie wpływu hałasu 

na stan środowiska naturalnego, 

• podnoszenie świadomości ekologicznej i wzrost poziomu wiedzy w zakresie edukacji 

pszczelarstwa mieszkańców Mazowsza, 

• wzrost świadomości mieszkańców obszaru w zakresie bioróżnorodności i roli pszczół oraz 

odnowy wsi, 

• podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie roli pszczół  w środowisku przyrodniczym, 

• rozpowszechnienie potrzeb i metod czynnej ochrony przyrody jako jednej z metod ochrony 

bioróżnorodności, 

• kształtowanie świadomych postaw wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze 

i propagowanie konieczności rozumienia procesów przyrodniczych i ochrony przyrody, 

• propagowanie znaczenia oraz roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym, podniesienie 

świadomości ekologicznej i budowanie postaw proekologicznych. 
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11. Współpraca w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” 

Na realizację zadań w formie dotacji w konkursach ofert przekazano łącznie kwotę 600 000,00 zł, 

z czego wykorzystano 569 542,37 zł. Wkład własny wniesiony przez organizacje (finansowy 

i niefinansowy) wyniósł 466 560,94 zł. 

Tabela 18  
Współpraca w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” 

L.p. Nazwa zadania 
Data 

ogłoszenia 
konkursu 

Liczba 
zawartych 

umów 

Liczba 
podmiotów, 

którym 
przyznano 

dotację 

Kwota 
przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

1 Organizacja 
różnorodnych inicjatyw 
edukacyjnych: 
warsztatów, 
konferencji, 
seminariów, szkoleń 
o charakterze 
edukacyjnym 

16.02.2021 18 17 257 500,00 243 446,22 

2 Wspieranie inicjatyw 
promujących 
szkolnictwo zawodowe 

16.02.2021 2 2 24 000,00 24 000,00 

3 Działania związane 
z rozwijaniem talentów 
i pasji dzieci oraz 
młodzieży z terenów 
wiejskich 

16.02.2021 10 10 126 000,00 125 984,64 

4 Organizacja obozów, 
wyjazdów oraz kolonii 
tematycznych 
(z wyłączeniem obozów 
sportowych) dla dzieci 
i młodzieży z terenów 
wiejskich 

16.02.2021 14 12 192 500,00 163 411,51 

5 Realizacja projektów 
edukacyjnych z zakresu 
edukacji konsumenckiej 
kierowanych 
do mieszkańców 
województwa 
mazowieckiego 

16.02.2021 3 3 41 000,00 40 700,00 

Efekty współpracy 

Rezultaty liczbowe 

• 47 umów z 44 organizacjami pozarządowymi, 

• ok. 78 755 odbiorców zadań. 
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Rezultaty jakościowe 

• rozwój zainteresowań i pasji dzieci i młodzieży, 

• wspieranie inicjatyw promujących szkolnictwo zawodowe, 

• wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, 

• zapewnienie większego dostępu do ciekawych i nowoczesnych form edukacyjnych, 

• stworzenie warunków do aktywnego zdobywania wiedzy, 

• zwiększenie dostępności do zajęć dla dzieci i młodzieży z gmin wiejskich i osób 

z niepełnosprawnościami, 

• zwiększenie wiedzy w zakresie edukacji konsumenckiej, 

• zwiększenie dostępu do różnych bezpłatnych form spędzania czasu wolnego oraz do zajęć 

promujących zdrowy styl życia, 

• zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ciekawych form spędzania wolnego czasu dziecka, 

• poprawa społecznego funkcjonowania odbiorców programów, 

• wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów prawnych, 

• podnoszenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych uczestników.  

12. Współpraca w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami” 

Na realizację zadań w formie dotacji w konkursach ofert przekazano łącznie kwotę 95 429,00 zł, 

z czego wykorzystano 94.192,72 zł. Wkład własny wniesiony przez organizacje (finansowy 

i niefinansowy) wyniósł 12 569,94 zł. 

Tabela 19  
Współpraca w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami” 

Nazwa zadania 

Data 

ogłoszenia 

konkursu 

Liczba 

zawartych 

umów 

Liczba 

podmiotów, 

którym 

przyznano 

dotację 

Kwota 

przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 

kwota dotacji 

Zwiększenie 

międzyregionalnych, 

europejskich 

procesów 

integracyjnych 

poprzez udział 

w innowacyjnych 

projektach 

organizacji 

pozarządowych 

z terenu 

województwa 

mazowieckiego 

i regionów 

22.01.2021 3 3 95 429,00 94 192,72 
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Nazwa zadania 

Data 

ogłoszenia 

konkursu 

Liczba 

zawartych 

umów 

Liczba 

podmiotów, 

którym 

przyznano 

dotację 

Kwota 

przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 

kwota dotacji 

partnerskich 

Mazowsza 

Efekty współpracy 

Rezultaty liczbowe 

• 3 umowy z 3 organizacjami pozarządowymi, 

• ok. 1 641 odbiorców zadania, 

• 10 spotkań przygotowawczych i warsztatowych oraz wyjść integracyjnych dla grup młodzieży 

ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, 

• 1 wyjazd do zagranicznego regionu partnerskiego województwa mazowieckiego w celu wymiany 

młodzieżowej – udział 12 osób, 

• 1 wizyta studyjna w regionie partnerskim województwa mazowieckiego dla członków organizacji 

pozarządowych i urzędników – udział 15 osób, 

• 1 warsztat dla mazowieckich organizacji pozarządowych – udział 11 osób, 

• 4 konferencje i 4 warsztaty dot. wartości europejskich i współpracy z zagranicznymi regionami 

partnerskimi Mazowsza – udział 1 599 osób. 

Rezultaty jakościowe 

• kształtowanie postawy obywatelskiej młodzieży, rozumienia siebie jako obywatela Polski i Unii 

Europejskiej, 

• postęp w ukształtowaniu wspólnej świadomości europejskiej, zrozumienia występujących 

wyzwań i wzajemnej korzyści, wynikającej ze współpracy, 

• zwiększenie otwartości na inne kultury, 

• wymiana kontaktów międzynarodowych, 

• wymiana doświadczeń między organizacjami pozarządowymi, środowiskami akademickimi 

i dziennikarskimi z Mazowsza i jego zagranicznych regionów partnerskich, 

• pogłębienie wiedzy uczestników realizowanych zadań, 

• rozwój kompetencji społecznych młodzieży i przełamywanie izolacji osób żyjących w ubóstwie 

i wykluczeniu, 

• rozpoczęcie działań w kierunku nawiązania współpracy mazowieckich organizacji pozarządowych 

z organizacjami z zagranicznych regionów partnerskich województwa mazowieckiego. 

13. Współpraca w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 

Na realizację zadań w formie dotacji w konkursach ofert przekazano łącznie kwotę 800 000,00 zł, 

z czego wykorzystano 792 264,24 zł. Wkład własny wniesiony przez organizacje (finansowy  

i niefinansowy) wyniósł 224 140,75 zł. 
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Tabela 20  
Współpraca w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 
w  art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie” 

L.p. Nazwa zadania 
Data 

ogłoszenia 
konkursu 

Liczba 
zawartych 

umów 

Liczba 
podmiotów, 

którym 
przyznano 

dotację 

Kwota 
przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

1 Realizacja działań  
z zakresu wzmacniania 
potencjału 
mazowieckich 
organizacji 
pozarządowych oraz 
budowania postaw 
aktywności 
obywatelskiej 

23.03.2021  15 22 400 000,00 394 086,45 

2 Wspieranie rozwoju 
aktywnych 
społeczności lokalnych 
na Mazowszu –
wyłonienie operatora 
projektu 

02.03 2021  2 6 400 000,00 398 177,55 

Efekty współpracy 

Rezultaty liczbowe 

• 17 umów z 28 organizacjami pozarządowymi, 

• ok. 40 000 odbiorców zadań, 

• ponad 800 organizacji uczestniczyło w warsztatach, szkoleniach, spotkaniach, 

• ponad 100 warsztatów, seminariów, szkoleń, 

• 97 minidotacji (33 w ramach zadania nr 1 i 64 w ramach zadania nr 2). 

Rezultaty jakościowe 

• wzrost kompetencji, wiedzy i zaangażowania przedstawicieli mazowieckich organizacji 

pozarządowych, lokalnych liderów, aktywistów i społeczników, wolontariuszy i organizacji 

realizujących programy wolontariackie, 

• dotarcie ze wsparciem do tzw. białych plam, a więc powiatów i gmin, w których dotychczas 

nie były realizowane podobne zadania publiczne, 

• rozwój partnerstw wewnątrz i międzysektorowych, 

• integracja i wzrost współpracy organizacji pozarządowych na Mazowszu, 

• wzmocnienie porozumień i związków organizacji pozarządowych, 

• wzrost skuteczności działania organizacji objętych wsparciem w ramach zrealizowanych zadań 

publicznych, 

• wsparcie inicjatyw grup nieformalnych, które dynamicznie rozwijają się na terenie województwa 

mazowieckiego, 
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• budowa i wzmacnianie pozytywnych relacji między sektorem pozarządowym, a partnerami 

publicznymi i prywatnym, 

• promocja działań organizacji pozarządowych w lokalnych społecznościach. 

14. Współpraca w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” 

Na realizację zadań w formie dotacji w konkursach ofert przekazano łącznie kwotę 3 022 941,25 zł, 

z czego wykorzystano 2 962 123,66 zł. 

Tabela 21  
Współpraca w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot” 

L.p. Nazwa zadania 
Data 

ogłoszenia 
konkursu 

Liczba 
zawartych 

umów 

Liczba 
podmiotów, 

którym 
przyznano 

dotację 

Kwota 
przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

1 Wspieranie rozwoju 
wspólnot 
i społeczności 
lokalnych - powołanie 
Młodzieżowego 
Sejmiku 
Województwa 
Mazowieckiego 

12.04.2019 1 1 59 936,00 59 880,00 

2 Wspieranie rozwoju 
gospodyń aktywnych 
społecznie 

02.03.2021 601 604 2 963 005,25 2 902 243,66 

 
Efekty współpracy  

Rezultaty liczbowe 

• 601 umów z 604 organizacjami pozarządowymi, 

• zakup: mebli kuchennych, sprzętu AGD, sprzętu komputerowego i nagłośnienia, namiotów 

wystawowych, wyposażenia kuchennego (garnki, zastawa stołowa itp.), stroi ludowych. 

Rezultaty jakościowe 

• aktywizacja środowisk młodzieżowych w życiu społecznym i publicznym regionu, 

• wymiana doświadczeń młodzieży z Mazowsza, 

• poznanie potrzeb i oczekiwań młodzieży, usprawnienie komunikacji oraz poprawienie 

możliwości reagowania samorządu województwa na ich problemy i potrzeby, 

• promowanie samorządności wśród osób młodych, zachęcenie młodzieży do współpracy 

z organami samorządu terytorialnego, 

• wspieranie młodzieży w zdobywaniu nowych umiejętności, doświadczeń, odkrywaniu 

zainteresowań i pasji, 

• aktywizacja i rozwój kobiet, 

• integracja społeczności wiejskich. 
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14. Współpraca w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności” 

Na realizację zadań w formie dotacji w konkursach ofert przekazano łącznie kwotę 350 000,00 zł,  

z czego wykorzystano 347 971,24 zł. Wkład własny wniesiony przez organizacje (finansowy 

i niefinansowy) wyniósł 468 902,55 zł. 

Tabela 22  
Współpraca w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności” 

Nazwa zadania 

Data 

ogłoszenia 

konkursu 

Liczba 

zawartych 

umów 

Liczba 

podmiotów, 

którym 

przyznano 

dotację 

Kwota 

przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 

kwota dotacji 

Utrzymanie 

gotowości 

ratowniczej na 

obszarach wodnych 

województwa 

mazowieckiego 

16.02.2021 

 

12 

 

12 350 000,00 468 902,55 

Efekty współpracy 

Rezultaty liczbowe 

• 12 umów z 12 organizacjami pozarządowymi, 

• pełnienie dyżurów ratowniczych na akwenach, 

• szkolenie dla ratowników (na zakupionym z dotacji sprzęcie m. in. defibrylatorach AED), 

• remont, naprawa i konserwacja sprzętu, 

• zakup paliwa, 

• utrzymanie w gotowości stacji ratowniczej (opłaty teleinformatyczne i koszty energii), 

• zakup sprzętu wpływającego na poziom utrzymania gotowości ratowniczej na obszarach 

wodnych: radiotelefony, kamizelki WOPR KSP III, sztormiaki, kaski, bosaki, pagaje, rzutki/boje 

ratownicze, materiały do toreb medycznych, suche kombinezony, bluzy/kurki ratownicze, latarki 

kątowe, sprężarka do nabijania butli tlenowych, defibrylator AED treningowy, przyczepa 

podłodziowa, baterie do radiotelefonów, trap pneumatyczny, reduktor do uruchamiania trapu 

wraz z torbą do transportu, reduktory do butli tlenowych, rzutki trapezowe na pasie, silnik 

zaburtowy, spodzina śrubowa do silnika, akumulatory do radiotelefonów, deska ortopedyczna.  

Rezultaty jakościowe 

Poprawienie bezpieczeństwa osób korzystających z akwenów na terenie województwa 

mazowieckiego: rzeki Wisły na terenie miasta Warszawy, piaseczyńskiego, płockiego, 

nowodworskiego, rzeki Narew w powiecie nowodworskim i ostrołęckim, rzeki Wkry w powiecie 

nowodworskim i ciechanowskim, rzeki Pilicy na terenie powiatu białobrzeskiego i radomskiego, Jeziora 

Zegrzyńskiego, zalewu Żyrardowskiego, dzikich kąpielisk  na terenie powiatu żyrardowskiego np. Stawy 

Św. Anny, Stawy Korytów, rzeki Jeziorki, rzeki Radomki, rzeki Iłżanki, zalewu Borki, zalewu Jastrząb, 

zalewu Domaniowskiego, zalewów: w Szydłowcu, Jedlni-Letnisko, Jeziora Górskiego. 
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15. Współpraca w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” 

Na realizację zadań w formie dotacji w konkursach ofert przekazano łącznie kwotę 350 000,00 zł,   

z czego wykorzystano 347 943,98 zł. 

Tabela 23  
Współpraca w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” 

L.p. Nazwa zadania 

Data 

ogłoszenia 

konkursu 

Liczba 

zawart

ych 

umów 

Liczba 

podmiotó

w, którym 

przyznano 

dotację 

Kwota 

przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 

kwota dotacji 

1 Inicjatywy edukacyjne 

podnoszące świadomość 

mieszkańców Mazowsza 

w zakresie poprawy 

ich bezpieczeństwa 

16.02.2021 11 11 200 000,00 200 000,00 

 

2 Wdrożenie młodzieży 

w zagadnienia i działania 

służące podnoszeniu 

poziomu 

bezpieczeństwa 

mieszkańców 

16.02.2021 13 13 150 000,00  150 000,00 

Efekty współpracy 

Rezultaty liczbowe 

• 24 umowy z 24 organizacjami pozarządowymi, 

• ok. 5 400 odbiorców zadań,  

• różnorodność zadań: 

✓ ok. 1 600 osób wyposażono w elementy poprawiające, 

✓ 3 pikniki/festyny o tematyce bezpieczeństwa, 

✓ odbyło się 200 warsztatów/szkoleń/spotkań w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

(BRD), ochrony przeciwpożarowej, ewakuacji i pierwszej pomocy przedmedycznej, 

✓ dostępność podczas działań symulatorów zderzeń, dachowania, alkogogli, podnoszących 

świadomość uczestników ruchu drogowego – 3 zadania,  

✓ 3 konkursy o tematyce bezpieczeństwa z tematycznymi nagrodami, 

✓ zawody sprawnościowe/sportowo-pożarnicze – 3 zadania. 

Rezultaty jakościowe 

• wzrost świadomości odbiorców wszystkich realizowanych projektów, możliwość praktycznego 
doświadczenia np. skutków wypadków drogowych, pożarów, 

• udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. 
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16. Współpraca w obszarze „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów” 

Na realizację zadań w formie dotacji w konkursach ofert przekazano łącznie kwotę 56 000,00 zł,  

z czego wykorzystano 54 987,69 zł. Wkład własny wniesiony przez organizacje (finansowy   

i niefinansowy) wyniósł 8 200,00 zł. 

Tabela 24  
Współpraca w obszarze „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów” 

Nazwa zadania 

Data 

ogłoszenia 

konkursu 

Liczba 

zawartych 

umów 

Liczba 

podmiotów, 

którym 

przyznano 

dotację 

Kwota 

przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 

kwota dotacji 

Inicjatywy mające 

na celu pogłębienie 

świadomości 

konsumenckiej 

22.01.2021 2 2 56 000,00 54 987,69 

Efekty współpracy 

Rezultaty liczbowe 

• 2 umowy z 2 organizacjami pozarządowymi, 

• organizacja kampanii edukacyjnej w środkach komunikacji miejskiej na 1 393 szt. ekranów LCD w 

Kolejach Mazowieckich, 

• organizacja 60 warsztatów edukacyjnych (udział wzięło ponad 700 osób), 

• organizacja 5 dwugodzinnych spotkań w formie online dla seniorów, 

• organizacja 75 spotkań skierowanych do młodzieży, 

• opracowanie broszur informacyjnych dla uczestników projektu. 

Rezultaty jakościowe 

• realizacja szkoleń z zakresu prawa konsumenckiego w szkołach ponadpodstawowych, 

• realizacja szkoleń z zakresu prawa konsumenckiego dla seniorów, 

• zwiększenie świadomości konsumentów-seniorów w zakresie metod rozpoznawania i unikania 

nieuczciwej konkurencji oraz ryzyka nierzetelnych praktyk rynkowych, 

• powstanie broszur edukacyjnych w formie PDF zawierających bezpłatną pomoc prawną 

w sprawach konsumenckich.  
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17. Zadania publiczne wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 

Na realizację zadań przekazano łącznie kwotę 586 712,00 zł, z czego wykorzystano 585 011,81 zł. 

Tabela 25  
Zadania publiczne wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 

L.p. Nazwa zadania 

Data 

ogłoszenia 

konkursu 

Liczba 

zawartych 

umów 

Liczba 

podmiotów, 

którym 

przyznano 

dotację 

Kwota 

przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 

kwota dotacji 

1 Zrozumieć świat przez 

doświadczenie 

09.03.2021  1 1 39 300,00 39 300,00 

2 100-etka Lema! 

Regionalny Festyn 

naukowo-literacki 

09.03.2021  1 1 140 000,00 140 000,00 

3 Mogę więcej - 

warsztaty edukacyjno-

artystyczne dla dzieci 

i dorosłych 

09.03.2021  1 1 150 150,00 150 150,00 

4 Pielęgnowanie 

wartości kulturalnych 

Województwa 

Mazowieckiego 

poprzez wsparcie 

działań Orkiestry Dętej 

15.03.2021  1 1 24 000,00 23 999,81 

5 Stara Szopa 15.03.2021  1 1 34 400,00 32 700,00 

6 VeloMazovia - Wschód 

- rowerowy szlak 

wschodniego 

Mazowsza 

23.03.2021  1 1 198 862,00 198 862,00 

Efekty współpracy 

Rezultaty liczbowe 

• 6 umów z 6 organizacjami pozarządowymi, 

• ok. 10 000 odbiorców zadań. 

Rezultaty jakościowe 

• zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej dla rowerzystów, 

• zwiększenie wiedzy mieszkańców Mazowsza na temat dawnych zawodów rzemieślniczych (tkacz, 

zegarmistrz itp.), 
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• pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży z zakresu chemii,  

• zapewnienie większego dostępu do ciekawych i nowoczesnych form edukacyjnych. 

 

IV. Współpraca pozafinansowa 

„Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi 

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

i o wolontariacie na 2021 rok” w § 6 ust. 4 ramowo wskazał formy współpracy pozafinansowej 

samorządu województwa z trzecim sektorem. W niniejszym sprawozdaniu opisane zostały jedynie 

najważniejsze przykłady współpracy pozafinansowej. 

1. Wymiana informacji między samorządem województwa a organizacjami pozarządowymi 

U podstaw dobrej współpracy leży wymiana informacji. Na płaszczyźnie administracja – organizacje 

pozarządowe odgrywa ona fundamentalną rolę. Obowiązkiem Samorządu Województwa 

Mazowieckiego jest przekazywanie informacji organizacjom pozarządowym, ale również czerpanie 

z doświadczenia trzeciego sektora i słuchanie głosu jego przedstawicieli. Jako przykład mogą posłużyć 

zawarte porozumienia: 

• ze Stowarzyszeniem Krakowski Alarm Smogowy w sprawie przeprowadzenia akcji 

informacyjno-edukacyjnej w zakresie ochrony powietrza zakładające opracowanie 

materiałów informacyjnych, 

• oraz z Fundacją Europejskie Centrum Czystego Powietrza w sprawie przeprowadzenia 

badania opinii publicznej wśród mieszkańców województwa mazowieckiego pn. „Biomass 

and energy poverty in Mazovia” oraz opracowania i dystrybucji jego wyników. 

1.1. Strony internetowe Samorządu Województwa 

Strona www.dialog.mazovia.pl jest najpopularniejszym źródłem informacji na temat współpracy 

Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi. Zamieszczane są na niej 

aktualne informacje o konkursach ofert i ciekawych inicjatywach, najważniejsze dokumenty, dane 

kontaktowe do osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi w urzędzie 

marszałkowskim i samorządowych jednostkach organizacyjnych. Dodatkowo na stronie publikowane 

są informacje dotyczące prac Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, baza organizacji 

współpracujących z Województwem Mazowieckim oraz baza „małych dotacji” udzielanych w trybie 

art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Informacje dotyczące współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi 

prezentowane były także na innych stronach internetowych administrowanych przez urząd oraz 

wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, w szczególności na: 

• głównej witrynie informacyjnej samorządu województwa www.mazovia.pl;  

• stronach Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej: 

✓ www.mcps.com.pl, 

✓ www.mcps-efs.pl, 

✓ portalu www.ekonomiaspoleczna.pl; 

• stronach Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych : 

http://www.dialog.mazovia.pl/
http://www.mazovia.pl/
http://www.mcps.com.pl/
http://www.mcps-efs.pl/
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/
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✓ www.mazowia.eu, 

✓ www.funduszedlamazowsza.eu;  

• stronie Biura Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich www.mazowieckie.ksow.pl;  

• stronie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego www.mbpr.pl; 

• stronie www.innowacyjni.mazovia.pl informującej o zadaniach Wydziału Innowacyjności 
i Rozwoju w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w urzędzie 
marszałkowskim, również tych, w których udział mogły wziąć organizacje pozarządowe. 

Na ww. stronach oraz na portalu społecznościowym Facebook zamieszczano również informacje   

o przedsięwzięciach realizowanych przez organizacje pozarządowe. 

1.2. „Mazowsze. Serce Polski” dla organizacji pozarządowych 

„Mazowsze. Serce Polski” to pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego, w którym 

zamieszczane są informacje o pracach organów województwa, wydarzenia z życia regionu  

i ciekawostki związane z Mazowszem (dawniej „Kronika Mazowiecka” i „Z serca Polski”).  

W 2021 r. egzemplarz tej gazety był co miesiąc przesyłany do ponad tysiąca organizacji 

pozarządowych z terenu Mazowsza.  

2. Kampania 1% dla OPP z województwa mazowieckiego 

Od stycznia do kwietnia 2021 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego zachęcał mieszkańców 

Mazowsza do przekazywania 1% podatku dla organizacji pozarządowych działających na terenie 

Województwa. Na potrzeby kampanii informacyjno-promocyjnej prowadzona jest specjalna 

podstrona internetowa www.1procent.mazovia.pl.  

3. Opiniowanie i konsultowanie opracowań, analiz, programów i projektów aktów prawa 
miejscowego  

Samorząd Województwa od lat stoi na stanowisku, że dokumenty tworzone odgórnie nie zawsze 

uwzględniają w wystarczający sposób potrzeby mieszkańców. Są przez to w mniejszym stopniu 

akceptowane, co nie sprzyja ich realizacji. Próba angażowania w proces powstawania dokumentów 

strategicznych osób i podmiotów, których te dokumenty bezpośrednio dotyczą, jest jednym 

ze sposobów na zmianę tej sytuacji. 

Akty prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej konsultowane 

są z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje są przeprowadzane na podstawie Regulaminu 

konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku 

Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji4).  

W 2021 r. organizacje miały możliwość przedstawienia swojej opinii w sprawie 34 dokumenty. Więcej 

informacji o prowadzonych konsultacjach można znaleźć na stronie: 

https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konsultacje. 

 
4) Załącznik do uchwały Nr 176/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 210, poz. 6742, 
z 2011 r. Nr 206, poz.6174 oraz 2016, poz. 5351).  
 

http://www.mazowia.eu/
http://www.funduszedlamazowsza.eu/
http://www.mazowieckie.ksow.pl/
http://www.mbpr.pl/
http://www.innowacyjni.mazovia.pl/
http://www.1procent.mazovia.pl/
https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konsultacje
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4. Grupy i zespoły robocze 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczyli także w pracach licznych zespołów 

o charakterze doradczym i konsultacyjnym. Dane na temat tej współpracy zebrano w tabeli: 

Tabela 26 
Grupy i zespoły robocze o charakterze doradczym i konsultacyjnym 

Nazwa grupy roboczej/zespołu Ogólna liczba 
członków 

grupy/zespołu 

Liczba 
przedstawicieli NGO 

w grupie/zespole 

Liczba spotkań grupy/ 
zespołu 

 w 2021 r. 

Mazowiecka Rada Działalności 
Pożytku Publicznego 

18 9 6 

Mazowiecka Rada Zdrowia 
Psychicznego 

16 0 2 

Wojewódzkiej Rady Rynku 
Pracy Województwa 
Mazowieckiego 

16 2 7 

Wojewódzka Społeczna Rada 
do spraw Osób 
Niepełnosprawnych 

7 5 4 

Wojewódzka Grupa Robocza 
do spraw Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich 

11 3 4 

Mazowiecka Rada Przyrody 
12 2 1 

Mazowiecka Rada 
Innowacyjności 

47 8 2 

Mazowiecki Komitet Rozwoju 
Ekonomii Społecznej 

24 3 3 

Mazowiecka Rada Seniorów 
18 6 4 

5. Honorowe patronaty, nagrody i wyróżnienia 

Kolejną formą współpracy pozafinansowej Województwa z organizacjami pozarządowymi jest objęcie 

honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego działań lub programów 

prowadzonych przez organizacje.  

5.1. Patronaty i Komitety Honorowe 

Organizacje pozarządowe złożyły 183 wnioski o objęcie przez Marszałka Województwa 

Mazowieckiego patronatem honorowym organizowanych lub współorganizowanych przedsięwzięć,  

z czego 175 wydarzeń zostało objętych honorowym patronatem – pozostałe wnioski nie zostały 

rozpatrzone ze względu na braki formalne. W dwóch przypadkach odmówiono przyznania patronatu. 

Przedsięwzięcia objęte patronatem to wydarzenia jednorazowe lub cykliczne o charakterze 

kulturalnym, sportowym, edukacyjnym czy też promocyjnym, mające istotne znaczenie dla rozwoju 

całego regionu. 
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Ponadto organizacje pozarządowe złożyły 7 wniosków o udział Marszałka Województwa 

Mazowieckiego w Komitetach Honorowych. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. 

Patronat oraz członkostwo w Komitecie Honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego 

są wyróżnieniami podkreślającymi szczególny charakter wydarzeń i inicjatyw, podnoszącymi prestiż 

danego przedsięwzięcia oraz uprawniającymi do promocji województwa zgodnie z obowiązującym 

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie „Systemem Identyfikacji 

Wizualnej Marki Mazowsze”. Organizacje pozarządowe informowane są pisemnie o szczegółach 

procedury wykorzystywania logo lub herbu województwa mazowieckiego wraz z decyzją 

o przyznaniu patronatu honorowego. Ponadto, w przypadku dodatkowego zapytania 

o dofinansowanie, wnioskodawcy otrzymują również informację o możliwości wsparcia finansowego 

dla organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 

ogłaszanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, zgodnie z ustawą wraz z objaśnieniem, 

gdzie znaleźć można szczegółowe informacje na temat aktualnych konkursów. 

5.2. Medal Pamiątkowy Pro Masovia 

W 2021 r. Medalem Pamiątkowym Pro Masovia zostało uhonorowanych 66 organizacji 

pozarządowych, a wśród nich także ich członkowie, osoby związane ze środowiskiem kultury, nauki, 

gospodarki oraz szczególnie zasłużone w działalności społecznej. 

Medal został ustanowiony uchwałą nr 142/06 z dnia 10 lipca 2006 r. Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego, jest to wyróżnienie okolicznościowe przyznawane przez Marszałka Województwa 

Mazowieckiego m.in. organizacjom pozarządowym jako wyraz uznania dla ich dokonań na rzecz 

gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. Szeroki zakres nagradzanej 

działalności sprzyja budowaniu spójności i daje poczucie tożsamości z regionem. 

5.3. Dyplomy uznania 

Marszałek Województwa Mazowieckiego organizacjom pozarządowym oraz osobom zasłużonym 

w działaniu na ich rzecz, przyznał 306 dyplomów uznania za wybitne zasługi i działalność na rzecz 

województwa mazowieckiego. 

6. Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” 

Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” organizowany jest co roku przez Województwo 

Mazowieckie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Celami tego 

Konkursu są: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw 

dążących do podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy 

o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, a przede wszystkim zachęcanie mieszkańców 

Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej. 

W 2021 roku odbyła się jego XI edycja. Do konkursu w terminie wpłynęło 100 zgłoszeń, w tym 

4 zgłoszenia nie spełniały wymogów formalnych (brak opisu działalności), a 1 zgłoszenie zostało 

wycofane (zgłoszenie podwójne - wolontariusz zgłoszony także przez instytucję kultury). W związku 

z powyższym ostatecznie pozostało 95 zgłoszeń w pięciu kategoriach: wolontariat indywidualny (25), 

szkolne/przedszkolne koło wolontariatu (33), wolontariat grupowy (19), wolontariat seniorów (10), 

wolontariat w celu przeciwdziałania Covid-19 (8). 

Wyłoniono 5 laureatów oraz 8 wyróżnionych. 
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7. Udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych 

W programie współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi 

określono sposób wyłaniania przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych 

opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 

Województwa Mazowieckiego.  

Osoby wskazywane przez organizacje pozarządowe zgłaszane są w otwartym naborze ofert, 
a w sytuacji, gdy zgłoszonych zostanie więcej lub mniej osób niż miejsc przewidzianych dla organizacji 
pozarządowych w komisji, decydujący głos i możliwość uzupełnienia składu ma Mazowiecka Rada 
Działalności Pożytku Publicznego. 

W 2021 r. przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego brali udział w pracach 39 komisji konkursowych. Wiele osób uczestniczyło w pracach 
więcej niż jednej komisji. 

8. Opieka nad zabytkami 

W ramach Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckiem 2018-2021 w 2021 r. 

przeprowadzono I edycję konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”. Konkurs ten został 

objęty patronatem m. in. Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszenia Konserwatorów 

Zabytków i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Niniejsze organizacje wytypowały przedstawicieli 

do Jury eksperckiego konkursu. 

9. Polityka senioralna 

Zorganizowano 2 konferencje w podregionach (ostrołęckim i płockim) województwa mazowieckiego, 

które miały na celu integrację środowiska senioralnego oraz podkreślenie aktywności seniorów 

działających na poziomie lokalnym. W trakcie konferencji zaprezentowane zostały różnorodne formy 

aktywności seniorów w zakresie wolontariatu opiekuńczego (tzw. „dobre praktyki”) oraz występ 

artystyczny lokalnego zespołu senioralnego. W ww. wydarzeniach uczestniczyli również 

przedstawiciele organizacji pozarządowych. Funkcjonuje strona www.mcps.com.pl zawierająca 

m.in. zakładkę POLITYKA SENIORALNA. 

10. Działalność na rzecz integracji – EKONOMIA SPOŁECZNA 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – Wydział Ekonomii Społecznej w sposób ciągły 

współpracuje z organizacjami pozarządowymi tworzącymi ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. 

W 2021 roku wraz z OWES wymieniano informacje będące podstawą diagnozowania problemów 

i potrzeb w zakresie ekonomii społecznej na Mazowszu szczególnie w kontekście pandemii. Tworzono 

zespoły o charakterze doradczym i konsultacyjnym. Systematycznie odbywały się spotkania online. 

Dyskutowano na temat funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w czasie epidemii, 

o możliwościach wsparcia. W wyniku analiz dokonane zostały zmiany w ofertach dostosowujące 

zadania do aktualnej sytuacji, potrzeb. Część informacji dotycząca funkcjonowania OWES znalazła się 

na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej www.mcps.com.pl. 

11. Działania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Spotkanie eksperckie pod nazwą: „Piecza zastępcza na Mazowszu w czasie pandemii” – 17.11.2021 r.  

Organizacje uczestniczące w spotkaniu (przeprowadzenie wykładu eksperckiego w formie on-line): 

1) Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci i Wsparcia Rodziny "OdPoczątku", ul. Rtm. Witolda 

http://www.mcps.com.pl/
http://www.mcps.com.pl/
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Pileckiego 9/3, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki. 

2) Fundacja ”Terapeuci Dla Rodziny”, ul. Słoneczna 47b, Krupia Wólka, 05-540 Zalesie Górne. 

12. Wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych  

Wzmacnianie merytoryczne organizacji pozarządowych było realizowane m.in. poprzez: 

• bieżące informowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych o zadaniach realizowanych 

przez Województwo Mazowieckie oraz możliwości współpracy, 

• doradztwo osobiste i konsultacje telefoniczne z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

składania ofert, realizacji zadań, przygotowania sprawozdań w części merytorycznej i finansowej, 

jak również w zakresie sposobu informowania przez organizacje pozarządowe o zaangażowaniu 

Województwa Mazowieckiego w realizację projektów w wydawanych przez nie publikacjach, 

na konferencjach, stronach internetowych, 

• wizytacje w organizacjach pozarządowych w trakcie realizacji programów mające na celu ocenę 

efektywności, rzetelności i jakości wykonywania zadania, prawidłowości korzystania ze środków 

finansowych pochodzących z dotacji, jak również weryfikację prowadzonej dokumentacji 

dotyczącej realizowanego zadania Wizytacje te służyły również wymianie informacji 

i przekazywaniu informacji zwrotnej, 

• udział w spotkaniach i organizacja spotkań dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez 

organizacje pozarządowe, 

• szkolenia i konsultacje w zakresie pozyskiwania środków na działalność, 

• doradztwo w zakresie przygotowania dokumentów, w tym np. wniosków konkursowych, 

sprawozdań, 

• opiniowanie projektów graficznych materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych 

zawierających herb i/lub logotyp Marki Mazowsze, wytwarzanych w ramach realizacji 

przedsięwzięć podejmowanych wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz 

w ramach przedsięwzięć objętych patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, 

• udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, jako prelegentów w konferencjach 

organizowanych przez organizacje pozarządowe. Tematyka konferencji była urozmaicona 

dotyczyła szeroko rozumianej współpracy administracji samorządowej z sektorem 

pozarządowym, rozwoju regionalnego, funduszy unijnych, ale też produktów tradycyjnych 

i  lokalnych czy zdrowia psychicznego. 

Ponadto, w 2021 roku wzmocniono merytorycznie przedstawicieli organizacji pozarządowych 

działających na terenach wiejskich, w tym w szczególności Lokalne Grupy Działania, poprzez niżej 

wymienione działania: 

✓ 4 konkursy, 

✓ 2 wizyty studyjne, 

✓ 2 publikacje, 

✓ 3 kampanie informacyjno -promocyjne, 

✓ 4 telekonferencje online z przedstawicielami mazowieckich Lokalnych Grup Działania 

o tematyce: „Omówienie spraw bieżących podczas wdrażania LSR”, 

✓ współpraca z organizacjami pozarządowymi przy organizacji szkoleń „Mazowieckie Dobre 

Praktyki i Tradycje Kulinarne” – 6 szkoleń. 
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Dodatkowo o współpracy z Lokalnymi Grupami Działania jak i o samej działalności mazowieckich LGD 

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na bieżąco w ciągu roku przekazywało 

informacje w 8 edycjach wkładek tematycznych w sześciu mazowieckich tygodnikach oraz 

przeprowadzono wysyłkę 9 newsletterów KSOW. 

V. Podsumowanie 

Analiza współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi 

w 2021 roku wskazuje, że zakładane cele zostały osiągnięte w satysfakcjonującym wymiarze, pomimo 

trudności w realizacji konkursów i następnie zadań. 

Wpływ realizacji Programu na region oraz na życie jego mieszkańców zilustrować można poprzez 

takie wskaźniki, jak: 

• różnorodność zadań publicznych realizowanych przy współpracy Samorządu Województwa 

i organizacji pozarządowych – 104 zadania, 

• liczba organizacji pozarządowych podejmujących realizację zadań na rzecz lokalnej 

społeczności we współpracy z Samorządem Województwa – ponad 1 600 organizacji, 

• wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu województwa na realizację tych 

zadań – 39 973 896,00 zł, 

• liczba osób, które były adresatami zadań realizowanych we współpracy z Samorządem 

Województwa –  ok. 3 161 750 osób. 

Organizacjom pozarządowym zlecano realizację różnych zadań, których zakres i wpisuje się 

we wskazane wyżej cele – w 17 obszarach współpracy, łącznie na 53 828 383,80 zł. Jest to o ponad 

11 769 811,49 zł więcej niż w roku poprzednim. 

Zauważalne jest również zaangażowanie organizacji pozarządowych we wspólne przedsięwzięcia 

z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Od wspólnej realizacji dużych projektów poprzez 

współorganizację mniejszych, jednorazowych przedsięwzięć, poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń. 

Współpraca pozafinansowa, jeszcze bardziej niż finansowa, jest dowodem na postępujący rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego w regionie i dojrzałości partnerów we współpracy. Działania 

samorządu powinny stanowić wsparcie dla tej tendencji poprzez tworzenie sprzyjających warunków 

dla powstawania inicjatyw lokalnych, wsparcie aktywności obywatelskiej mieszkańców Mazowsza, 

umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, 

wspólnotę lokalną oraz jej tradycję, promocję postaw obywatelskich i prospołecznych. 

Analiza sprawozdania prowadzi do wniosków, że do prawidłowego współdziałania potrzebne jest 

zaangażowanie partnerów obu sektorów, doświadczenie, czy wymiana informacji, która pozwala 

na lepsze osiągnięcie wyznaczonych celów. Współpraca musi opierać się na zasadach pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności czy jawności. Tylko wówczas możliwa jest realizacja 

długofalowych projektów, zaspakajających potrzeby społeczne, wzmacniających pozycję trzeciego 

sektora wśród obywateli i zwiększających jego rolę jako partnera dla Województwa Mazowieckiego. 
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VI. Wykaz dokumentów konsultowanych w 2021 roku 

Tabela 27  
Wykaz dokumentów konsultowanych w 2021 roku 

L.p. Tytuł projektu konsultacji Forma konsultacji 

Organizacje 

pozarządowe, 

które wzięły 

udział 

w konsultacjach 

Liczba uwag 

zgłoszona przez 

organizacje 

Liczba uwag 

uwzględnionych 

1.  
Aktualizacja „Rocznego 

programu współpracy 

Województwa Mazowieckiego 

z organizacjami pozarządowymi 

na 2021 rok" 

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego oraz 

mazovia.pl  

bip.mazovia.pl   

dialog.mazovia.pl 

- 

Brak uwag 

- 

2.  Zasady przyznawania 

i rozliczania dotacji z budżetu 

Województwa Mazowieckiego 

przyznawanych organizacjom 

pozarządowym oraz 

podmiotom, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego 

i o wolontariacie 

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

- 11 7 

3.  Projekt uchwały Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego 

w sprawie określenia ogólnej 

powierzchni przeznaczonej pod 

uprawy maku i konopi 

włóknistych oraz rejonizacji 

tych upraw w roku 2021 

w województwie mazowieckim 

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

- Brak uwag - 

4.  Projekt uchwały Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego 

w sprawie Nadwiślańskiego 

Obszaru Chronionego 

Krajobrazu położonego 

na terenie powiatów 

garwolińskiego, mińskiego 

i otwockiego 

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

- Brak uwag - 

5.  Projekt uchwały Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego 

w sprawie Nadwiślańskiego 

Obszaru Chronionego 

Krajobrazu położonego 

na terenie powiatu 

sochaczewskiego 

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

- Brak uwag - 

http://www.mazovia.pl/
http://www.bip.mazovia.pl/
http://www.dialog.mazovia.pl/
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L.p. Tytuł projektu konsultacji Forma konsultacji 

Organizacje 

pozarządowe, 

które wzięły 

udział 

w konsultacjach 

Liczba uwag 

zgłoszona przez 

organizacje 

Liczba uwag 

uwzględnionych 

6.  Projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie 

budżetu obywatelskiego 

Województwa Mazowieckiego 

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

 

Brak uwag 

 

7.  Projekt uchwały Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie 

budżetu obywatelskiego 

Województwa Mazowieckiego 

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego - Brak uwag - 

8.  
Projekt Umowy Partnerstwa 

na lata 2021-2027 

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

- 7 
częściowo 

uwzględnione 

9.  

Wojewódzki Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

Województwa Mazowieckiego 

na lata 2021 – 2025 

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

www.bip.mcps.pl, 

www.mazovia.pl, 

www.dialog.mazovia.pl, 

www.ngo.pl oraz projekt 

dostępny w siedzibie 

MCPS 

- Brak uwag - 

10.  Projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego w sprawie 

określenia ogólnej powierzchni 

przeznaczonej pod uprawy 

maku i konopi włóknistych 

oraz rejonizacji tych upraw 

w roku 2021 w województwie 

mazowieckim 

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

- Brak uwag - 

11.  Projekt uchwały Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego 

w sprawie Nadbużańskiego 

Parku Krajobrazowego 

położonego na terenie 

powiatów: sokołowskiego, 

węgrowskiego, pułtuskiego, 

wołomińskiego, łosickiego, 

siedleckiego i ostrowskiego 

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

- Brak uwag - 

12.  

Wojewódzki Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii  

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego oraz 

www.bip.mcps.pl, 

- 1 0 

http://www.bip.mcps.pl/
http://www.mazovia.pl/
http://www.dialog.mazovia.pl/
http://www.ngo.pl/
http://www.bip.mcps.pl/
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L.p. Tytuł projektu konsultacji Forma konsultacji 

Organizacje 

pozarządowe, 

które wzięły 

udział 

w konsultacjach 

Liczba uwag 

zgłoszona przez 

organizacje 

Liczba uwag 

uwzględnionych 

Województwa Mazowieckiego 

na lata 2021–2025 

www.mazovia.pl, 

www.dialog.mazovia.pl, 

www.ngo.pl projekt 

dostępny w siedzibie 

MCPS 

13.  Projekt uchwały Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego 

w sprawie „Regulaminu 

przyznawania i przekazywania 

stypendiów dla uczniów VII i VIII 

klas szkół podstawowych oraz 

uczniów liceów 

ogólnokształcących 

w Województwie Mazowieckim 

w roku szkolnym 2021/2022 

w ramach projektu – 

Mazowiecki program 

stypendialny dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych – 

najlepsza inwestycja 

w człowieka” 

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

- Brak uwag - 

14.  Plan Rozwoju Ekonomii 

Społecznej na Mazowszu na lata 

2021-2030 

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

- Brak uwag - 

15.  

Wojewódzki Programu 

Wspierania Rodziny i Systemu 

Pieczy Zastępczej Województwa 

Mazowieckiego na lata 2021–

2025 

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego oraz 

www.bip.mcps.pl, 

www.mazovia.pl, 

www.dialog.mazovia.pl, 

www.ngo.pl oraz projekt 

dostępny w siedzibie 

MCPS 

- 1 1 

16.  Projekt uchwały Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego 

w sprawie konkursu 

„Edukreator na Mazowszu” 

Mazowiecka Rada 
Działalności Pożytku 

Publicznego - 1 1 

17.  Projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego w sprawie 

określenia ogólnej powierzchni 

przeznaczonej pod uprawy 

maku i konopi włóknistych oraz 

rejonizacji tych upraw w roku 

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego 
- Brak uwag - 

http://www.mazovia.pl/
http://www.dialog.mazovia.pl/
http://www.ngo.pl/
http://www.bip.mcps.pl/
http://www.mazovia.pl/
http://www.dialog.mazovia.pl/
http://www.ngo.pl/
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L.p. Tytuł projektu konsultacji Forma konsultacji 

Organizacje 

pozarządowe, 

które wzięły 

udział 

w konsultacjach 

Liczba uwag 

zgłoszona przez 

organizacje 

Liczba uwag 

uwzględnionych 

2021 w województwie 

mazowieckim 

18.  Projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć 

dla nauczycieli, którym 

powierzono stanowiska 

kierownicze w jednostkach 

oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest 

Samorząd Województwa 

Mazowieckiego 

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego oraz związki 

zawodowe 

- Brak uwag - 

19.  Projekt uchwały Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego 

w sprawie Zasad wyboru 

patrona roku i upamiętnienia 

wydarzenia na Mazowszu 

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego - 3 1 

20.  Projekt uchwały Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie 

wprowadzenia na obszarze 

województwa mazowieckiego 

ograniczeń i zakazów w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw 

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

28 ok. 54 31 

21.  Program Regionalny: Fundusze 

Europejskie dla Mazowsza 

na lata 2021-2027 (FEM 2021-

2027) 

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

 Uwagi do 

projektu   

w załączniku 

do uchwały 

 

22.  Projektu statutu Muzeum 

Ludowych Instrumentów 

Muzycznych w Szydłowcu  

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

- Brak uwag - 

23.  Projekt Regulaminu XI edycji 

konkursu „Mazowieckie Barwy 

Wolontariatu” 

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

- Brak uwag - 

24.  Projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie 

zasad udzielania i rozliczania 

dotacji na prace 

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego - Brak uwag - 
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L.p. Tytuł projektu konsultacji Forma konsultacji 

Organizacje 

pozarządowe, 

które wzięły 

udział 

w konsultacjach 

Liczba uwag 

zgłoszona przez 

organizacje 

Liczba uwag 

uwzględnionych 

konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru 

zabytków, położonych na 

obszarze Województwa 

Mazowieckiego 

25.  

Roczny program współpracy 

Województwa Mazowieckiego 

z organizacjami pozarządowymi 

na 2022 rok 

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego oraz 

www.mazoovia.pl 

www.bip.mazovia.pl 

www.dialog.mazovia.pl 

oraz siedziba Urzędu 

5 

30 uwag 

organizacje 

pozarządowe 

i 7 MRDPP 

6 uwzględniono  

26.  Projektu statutu 

Młodzieżowego Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego  

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

- 2 
częściowo 

uwzględnione 

27.  Projekt uchwały Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego 

w sprawie zasad udzielania 

dotacji celowej spółkom 

wodnym, trybu postępowania 

w sprawie udzielania dotacji 

i sposobu jej rozliczania, celem 

jego konsultacji 

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

- Brak uwag - 

28.  Projekt Strategii rozwoju 

województwa mazowieckiego 

2030+ wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko 

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego 
- Brak uwag - 

29.  Projekt uchwały Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie 

wprowadzenia na obszarze 

województwa mazowieckiego, 

ograniczeń i zakazów w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw 

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

28 1620 50 

30.  Projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie 

„Rocznego programu 

współpracy Województwa 

Mazowieckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz 

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

 

Brak uwag 

 

http://www.mazoovia.pl/
http://www.bip.mazovia.pl/
http://www.dialog.mazovia.pl/
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L.p. Tytuł projektu konsultacji Forma konsultacji 

Organizacje 

pozarządowe, 

które wzięły 

udział 

w konsultacjach 

Liczba uwag 

zgłoszona przez 

organizacje 

Liczba uwag 

uwzględnionych 

podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

na 2022 rok” 

31.  

Programu opieki nad zabytkami 

w województwie mazowieckim 

2022–2025 

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego oraz 

www.bip.mazovia.pl; 

www.dialog.mazovia.pl 

1 19 

5 częściowo 

uwzględnionyc

h 

32.  Projekt uchwały Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego 

w sprawie określenia ogólnej 

powierzchni przeznaczonej pod 

uprawy maku i konopi 

włóknistych oraz rejonizacji 

tych upraw w roku 2022 

w województwie mazowieckim 

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

- Brak uwag - 

33.  Projekt uchwały Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie 

zasad udzielania i rozliczania 

dotacji na prace 

konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru 

zabytków, położonych 

na obszarze Województwa 

Mazowieckiego 

Mazowiecka Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

- Brak uwag - 

34.  

Wojewódzki Program 

Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie Województwa 

Mazowieckiego na lata 2021–

2025 

 www.bip.mcps.pl, 

www.mazovia.pl, 

www.dialog.mazovia.pl, 

www.ngo.pl; 

2) projekt przekazano 

Mazowieckiej Radzie 

Pożytku Publicznego; 

3) Koordynator Realizacji 

Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie przy 

Mazowieckim Urzędzie 

Wojewódzkim 

w Warszawie; 

 10 3 

http://www.bip.mazovia.pl/
http://www.dialog.mazovia.pl/
http://www.bip.mcps.pl/
http://www.mazovia.pl/
http://www.dialog.mazovia.pl/
http://www.ngo.pl/
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L.p. Tytuł projektu konsultacji Forma konsultacji 

Organizacje 

pozarządowe, 

które wzięły 

udział 

w konsultacjach 

Liczba uwag 

zgłoszona przez 

organizacje 

Liczba uwag 

uwzględnionych 

4) projekt był dostępny 

w siedzibie MCPS 

 


